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Spis treści

Opis CD 4

Chatterboty
Tworzymy własnego bota 10
Zbigniew Banach
W Internecie dostępnych jest wiele różnych chatterbotów, ale w końcu każdy 
zapragnie stworzyć własnego, chociażby po to, by umieścić go na swojej 
stronie internetowej. Jak się przekonamy, nie jest to zadanie skomplikowane 
– wystarczy podstawowa znajomość języka opisu wiedzy AIML i jeden z wielu 
darmowych modułów analizy wypowiedzi użytkownika. W tym artykule pozna-
my najważniejsze mechanizmy AIML-a, stworzymy bazę wiedzy i napiszemy 
prostego bota z niej korzystającego.

Czy chatterboty nas rozumieją? 16
Szymon Jessa
Rozmawiając z botem trudno czasami oprzeć się wrażeniu, że rozmawiamy 
z żywym człowiekiem. Nie oznacza to jednak, że bot koniecznie musi rozumieć 
nasze wypowiedzi w taki sam sposób, jak my je rozumiemy – wystarczy, by 
sprawiał takie wrażenie. W tym artykule poznamy najważniejsze zasady kon-
struowania mózgu bota, czyli modułu analizy języka.

Wystaw bota na zawody 22
Anna Meller
Gdy po wielu miesiącach intensywnej pracy uznamy, że tworzony przez nas 
bot jest już idealny i nikt nie odróżni go od człowieka, to oznacza, że najwyższa 
pora zgłosić go do konkursu. Anna Meller prezentuje dwa najbardziej prestiżo-
we konkursy botów: Chatterbox Challenge i Loebner Prize. W artykule również 
rozmowa z twórcą i organizatorem Chatterbox Challenge, Chrisem Cowartem. 

Analiza języka
Ekstrakcja informacji z tekstów 26
Jakub Piskorski
Analiza języka jest dziedziną równie rozległą i równie niejasno określoną, 
jak sam język. W informatyce liczy się jednak to, co można zalgorytmizować 
i wykorzystać do celów praktycznych, stąd też jednym z najważniejszych 
zastosowań komputerowej analizy języka jest pozyskiwanie użytecznych infor-
macji z tekstów ciągłych.

Sztuczna inteligencja trafiła pod strzechy. No może nie do końca pod 
strzechy, ale na pewno do domowych komputerów. Na przykład wyszuki-
warka internetowa Google korzysta przy sortowaniu znalezionych wyni-
ków z dość zaawansowanego algorytmu PageRank, który oblicza pozycję 
danej strony w wynikach na podstawie liczby odsyłaczy zawierających 
szukane słowo prowadzących na tę stronę. Innym przykładem mogą być 
coraz częściej spotykane systemy maszynowego tłumaczenia witryn 
internetowych, choć w tym przypadku inteligencja komputerowa często 
ma niewiele wspólnego z ludzką (w ramach rozrywki polecam wpisanie 
w dowolnej wyszukiwarce zwrotu my puszka metalowa i zastanowienie się 
podczas przeglądania wyników nad jego związkiem z angielskim we can). 
Myli się ten, kto myśli, że takie wybryki inteligencji w wydaniu komputero-
wym zdarzają się tylko przy przetwarzaniu tekstu – zdarzyło mi się kiedyś, 
że sztuczna sieć neuronowa prognozująca (zazwyczaj całkiem przyzwo-
icie) notowania giełdowe wyprodukowała gigantyczny błąd i zapowiedzia-
ła... ujemne kursy akcji. Takie przypadki, choć same w sobie zabawne, 
świadczą o dwóch rzeczach. Po pierwsze, techniki sztucznej inteligencji 
są tylko narzędziami, z których trzeba umieć czynić właściwy użytek, co 
często wymaga sporej wiedzy i dużej dawki jak najbardziej naturalnej 
inteligencji. Po drugie, narzędziom tym jest wciąż daleko do doskonałości 
i potrzeba jeszcze dużo pracy, by można było w pełni polegać na zwraca-
nych przez nie wynikach.

Trzymacie w ręku pierwszy numer Software 2.0 Extra! poświęcony 
w całości sztucznej inteligencji, będący zarazem piątą publikacją naszego 
wydawnictwa na ten temat – od czterech lat lutowe numery miesięcznika 
Software 2.0 przedstawiają zagadnienia z tej dziedziny. Ten numer jest wyjąt-
kowy nie tylko z racji tematyki i objętości, ale i zasięgu – jako pierwszy ukaże 
się nie tylko w wersji polskiej, ale również w języku niemieckim, francuskim 
i hiszpańskim. Nowy, europejski Software 2.0 Extra! będzie się teraz uka-
zywał co dwa miesiące, a każdy kolejny numer będzie w ten sam ciekawy 
sposób przedstawiał inną dziedzinę informatyki.

Na bootowalnej płycie dołączonej do numeru zamieszczamy pełną 
wersję znanego polskiego pakietu Sphinx firmy AITECH, któremu towa-
rzyszą materiały w numerze. W piśmie sporo miejsca poświęcamy jakże 
popularnym ostatnio chatterbotom: pokazujemy jak stworzyć własnego 
bota i zgłosić go do internetowych zawodów. Opisujemy też mechanizmy 
analizy języka naturalnego, bez których żaden bot nie mógłby istnieć. Tym, 
którzy rywalizację botów uznają za zbyt mało brutalną, polecam artykuły 
o Wojnach Rdzeniowych i zastosowaniu w nich mechanizmów AI. Motyw 
rywalizacji kontynuują teksty o algorytmach genetycznych, zaś Czytelnikom 
o nastawieniu bardziej praktycznym polecam dział Warsztaty, w którym 
zobaczymy, jak stworzyć aplikację w systemie ekspertowym i prostą sieć 
neuronową do rozpoznawania znaków. Niezdecydowanym pomoże lektura 
artykułów o metodach wspomagania decyzji, a nikt nie pozostanie obojęt-
nym na zyski, jakie można potencjalnie uzyskać stosując sieci neuronowe 
do prognozowania giełdowego. Na płycie  (poza pakietem Sphinx): progra-
my do tworzenia sieci neuronowych, symulacji życia, analizy języka, tocze-
nia Wojen Rdzeniowych i wiele innych, jak również gotowe do uruchomienia 
przykłady z artykułów.

Uff... sporo tego. Jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie w tym nume-
rze coś dla siebie. Chętnie poznamy Wasze opinie i sugestie na temat tego 
i następnych numerów Software 2.0 Extra! – zapraszamy na forum na nowej 
stronie http://www.software20.org. Miłej lektury!

Maciej Szmit
Redaktor prowadzący
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Algorytmy genetyczne
Algorytmy genetyczne w praktyce 60
Jacek Czerniak
Wybór optymalnego rozwiązania za pomocą metod doboru naturalnego 
– tak najkrócej można ująć istotę algorytmów genetycznych, które stano-
wią jedną z najważniejszych dziedzin sztucznej inteligencji. Wiele zadań 
obliczeniowo trudnych można rozwiązać właśnie stosując odpowiedni 
mechanizm ewolucyjny. W artykule poznamy podstawowe zasady symu-
lowania procesów ewolucyjnych i zobaczymy, jak łatwo jest takie mechani-
zmy zaimplementować w C/C++.

Ewolucyjna optymalizacja 66
programu szachowego

Tomasz Michniewski
Wybór najlepszej funkcji oceniającej dla programu szachowego wydaje się 
z pozoru zadaniem niewykonalnym, gdyż wymaga optymalnego doboru warto-
ści kilkudziesięciu różnych parametrów według bliżej nieokreślonych kryteriów. 
Z pomocą przychodzą algorytmy genetyczne, dzięki którym spośród wielu 
możliwych funkcji może przeżyć tylko ta najsilniejsza, czyli najlepiej grająca 
w szachy. O skuteczności tego podejścia najlepiej świadczy fakt, że stworzony 
tą metodą program Tomasza Michniewskiego jest aktualnym mistrzem Polski 
programów szachowych.

Wspomaganie decyzji
Zarzuć sieci na giełdę 72
Edyta Marcinkiewicz, Aleksandra Matuszewska
Trafne komputerowe prognozowanie wyników finansowych bywa nazywane 
świętym Graalem analityków giełdowych. Od wielu lat z niesłabnącym zapa-
łem tworzone są tzw. tradery, czyli programy automatyzujące obrót papierami 
wartościowymi na giełdzie. W tym artykule poznamy jedno z możliwych podejść 
do przewidywania wyników giełdowych, czyli prognozowanie za pomocą odpo-
wiednio wyuczonej sieci neuronowej.

Wybieranie prezentu na podstawie 78
wnioskowania z bazy przypadków

Marcin Bednarek, Tadeusz Brudło, Piotr Ratajczak
Kilka razy w roku każdy z nas staje przed koniecznością kupienia komuś 
prezentu i nierzadko jest to zadanie bardzo trudne. Z pomocą może przyjść 
system doradczy wykorzystujący wnioskowanie z bazy przypadków: wystar-
czy tylko podać kilka informacji o okazji i osobie obdarowywanej, a system 
zaproponuje nam kilka odpowiednich prezentów. Podobne systemy wykorzy-
stywane są również do znacznie poważniejszych zastosowań.

Analiza języka naturalnego 32
Atro Voutilainen, Tero Aalto
Język ludzki jest zjawiskiem niezwykle złożonym i wciąż nie do końca 
poznanym. Oczywiście każdy z nas zna swój język ojczysty, a może 
nawet jakieś języki obce, ale nadal nie potrafimy dokładnie określić, na 
czym ta znajomość polega. Jednym z głównych wyzwań stojących przed 
programami ze sztuczną inteligencją jest rozumne przetwarzanie języka 
naturalnego. Jak się przekonamy, istnieją już zaawansowane mechani-
zmy analizy zdań, które w określonych zastosowaniach dają zaskakują-
co dobre wyniki.

Warsztaty
Budujemy aplikację w systemie 34
ekspertowym PC-Shell

Krzysztof Michalik
Są dziedziny, w których człowiek jest (na razie) niezastąpiony, gdyż wymagają 
one doświadczenia, wyczucia czy intuicji. Jednak w wielu zastosowaniach 
nawet bardzo rozległe doświadczenie specjalisty można sprowadzić do skoń-
czonej ilości reguł umożliwiających trafne wnioskowanie na podstawie zada-
nych faktów. Takie właśnie możliwości dają systemy ekspertowe – na przykład 
dołączony na płycie polski system PC-Shell, wchodzący w skład systemu 
Sphinx.

Budujemy sieć neuronową 40
do rozpoznawania znaków

Jarosław Sadło
Coraz większą popularność zyskują programy OCR, które umożliwiają roz-
poznawanie tekstu w zeskanowanym dokumencie i wczytanie go do edytora 
tekstu. Korzystając z tych jakże wygodnych narzędzi mało kto zdaje sobie 
sprawę, że sercem każdego profesjonalnego mechanizmu rozpoznawania 
znaków jest odpowiednio nauczona sieć neuronowa. Jak się sami przekonamy, 
stworzenie prostej sieci realizującej takie zadanie nie jest trudne – wystarczy 
do tego graficzny symulator sieci neuronowych i ten artykuł.

Tworzymy wojownika Core Wars 44
Łukasz Grabuń
Wojny Rdzeniowe to rozrywka dla programistów: napisane w podobnym do 
asemblera języku programy walczą o przetrwanie w wirtualnym środowisku 
symulującym działanie prawdziwego systemu komputerowego. Jak się sami 
przekonamy, stworzenie takiego programu-wojownika nie jest trudne, a w do-
datku jest świetną i wciągającą zabawą.

Inteligentni wojownicy 50
Łukasz Grabuń
Łatwo jest stworzyć działającego wojownika, ale prawdziwym wyzwaniem 
i celem całej gry jest przechytrzenie i pokonanie przeciwników. Aby tego 
dokonać trzeba uciec się do technik inteligentnego wyboru strategii walki, 
dzięki którym nasz wojownik będzie mógł uzyskać przewagę nad mniej inte-
ligentnymi przeciwnikami.
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Sphinx 4.0

Sphinx 4.0 to rozbudowany, polski pakiet sztucznej inte-
ligencji, pozwalający zarówno na prowadzenie badań 
w tej dziedzinie, jak i wykorzystanie zgromadzonych 

w nim programów do praktycznych zastosowań w firmach
i instytucjach. Na płycie dołączamy w pełni funkcjonalną wer-
sję niekomercyjną z licencją do użytku osobistego – tylko dla 
Czytelników Software 2.0 Extra! W skład pakietu Sphinx 4.0 
wchodzi wiele różnorodnych modułów.

• PC-Shell – pierwszy polski, w pełni komercyjny, szkiele-
towy system ekspertowy, rozwijany już od połowy lat 80. 
System jest niezależny od dziedziny, opiera się na regu-
łowej reprezentacji wiedzy i wykorzystuje mechanizm 
wnioskowania wstecz. PC-Shell jest systemem z ele-
mentami architektury tablicowej – wiedza regułowa mo-
że być dzielona na odrębne, niezależne obszary – oraz 
hybrydowym, czyli łączącym różne metody reprezento-
wania wiedzy (np. równolegle w postaci sieci neurono-
wej i regułowego źródła wiedzy). System posiada wła-
sny język reprezentacji wiedzy oraz proceduralny język 
programowania wykorzystywany w bloku sterującym ba-
zy wiedzy, umożliwiający algorytmiczne sterowanie dzia-
łaniem aplikacji. W wersji komercyjnej PC-Shell pozwala 
korzystać z wnioskowania wstecz, do przodu oraz mie-
szanego i udostępnia wyjaśnienia: retrospektywne jak 
(ang. how explanations) i dlaczego (why explanations), 
pełnotekstowe co to jest, metafory odnoszące się do wy-
branych reguł i wniosków oraz wyjaśnienia multimedial-
ne (obrazy, sekwencje wideo, dźwięk). Poza jawną (de-
klaratywną) i rozproszoną reprezentacją wiedzy wpro-
wadzono mechanizm inteligentnego uzgadniania oraz 
możliwość dynamicznej parametryzacji reguł bez ogra-
niczeń na zakres czy głębokość wnioskowania i prezen-
tacji reguł. PC-Shell posiada bardzo sprawny translator, 
który jest dzielony przez inne moduły pakietu Sphinx, co 
tworzy w rezultacie układ synergiczny. Sposób tworze-
nia aplikacji w PC-Shellu opisuje w swoim artykule twór-
ca systemu – Krzysztof Michalik.

• Neuronix – symulator sztucznych sieci neuronowych, 
umożliwiający tworzenie i uczenie sieci neuronowych 
na podstawie plików uczących. Dzięki wbudowanej ob-

słudze języka programowania Sphinx moduł ten może 
być samodzielnym środowiskiem do budowy aplikacji. W 
wersji dołączonej na CD dostępny jest tylko jeden rodzaj 
sieci: perceptron wielowarstwowy z sigmoidalną funkcją 
aktywacji. W środowisku Neuronix dostępny jest ten sam 
translator, co w systemie PC-Shell, co znacznie zwięk-
sza możliwości tworzenia aplikacji wykorzystujących kil-
ka modułów paketu Sphinx.

• CAKE – prototypowy system do komputerowego wspo-
magania inżynierii wiedzy (ang. Computer Aided Know-
ledge Engineering). Umożliwia systematyzowanie i for-
mułowanie wiedzy eksperckiej za pomocą narzędzi 
graficznych, a następnie jej zapis zgodnie z przyjętym 
językiem opisu bazy wiedzy. Dzięki temu można two-
rzyć aplikacje systemu PC–Shell bez dokładnej znajo-
mości języka reprezentacji wiedzy. Podsystem automa-
tycznej weryfikacji i walidacji wiedzy umożliwia wykry-
wanie błędów i anomalii najczęściej występujących w 
regułowych bazach wiedzy. System pozwala również 
na tworzenie wyjaśnień typu Co to oraz metafor opisu-
jących reguły. Na każdym etapie pracy system oferuje 
wygodne narzędzia wspomagające projektowanie i eli-
minujące konieczność żmudnego i podatnego na błędy 
wprowadzania kodu.

• deTreex – system indukcyjnego pozyskiwania wiedzy z 
plików, baz i hurtowni danych i ich przetwarzania do po-
staci reguł decyzyjnych. Umożliwia prezentację odkrytej 
wiedzy w postaci graficznej oraz automatyczne genero-
wanie bazy wiedzy w formacie systemu ekspertowego 
PC-Shell.

• Predyktor – zaawansowany system do budowy statycz-
nych i dynamicznych modeli prognostycznych. Spośrób 
wielu dostępnych algorytmów wypada wymienić trendy li-
niowe i nieliniowe (wielomianowe, wykładnicze), metody 
adaptacyjne (trend pełzający), wygładzanie wykładnicze, 
autoregresję metodą najmniejszych kwadratów oraz algo-
rytm propagacji wstecznej. Do kontroli poprawności pro-
gnozy i danych system korzysta między innymi z metod 
średniej ruchomej, różnicowania, korekcji wartości szczy-
towych, miar statystycznych, szybkiej transformaty Fo-
uriera (FFT) oraz podpowiedzi eksperta.
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• HybRex – narzędzie do budowy inteligentnych i wysoce 
hybrydowych aplikacji wspomagania decyzji, integrują-
ce metody statystyczne i inne konwencjonalne mecha-
nizmy analizy z technikami sztucznej inteligencji. Sys-
tem umożliwia analizę danych ilościowych oraz jako-
ściowych, ocenę tych danych za pomocą systemów 
ekspertowych oraz łatwą publikację wyników w posta-
ci raportów dla pakietu Microsoft Office. HybRex wyko-
rzystuje strukturalną metodę tworzenia projektów opar-
tą na nowatorskiej strukturze banków danych, metod i 
scenariuszy. Komercyjna wersja systemu HybRex w po-
łączeniu z pozostałymi modułami pakietu Sphinx tworzy 
środowisko do budowania inteligentnych aplikacji prze-
twarzania wiedzy, wykorzystywanych m.in. w przedsię-
biorstwach i bankach do automatycznej oceny i inter-
pretacji kondycji finansowej firm, warunków kredytowa-
nia podmiotów gospodarczych i innych zastosowań.

• Dialog Edytor – program do szybkiego i łatwego two-
rzenia okien dialogowych dla aplikacji tworzonych w ra-
mach pakietu Sphinx. Okna są tworzone dynamicznie, 
dzięki czemu nie jest konieczna ponowna kompilacja 
aplikacji.

• demoViewer – program umożliwiający szybkie opraco-
wanie prezentacji aplikacji przygotowanych w pakiecie 
Sphinx. Wersja na płycie prezentuje przykładowe aplika-
cje dołączone do pakietu.

Podstawowym założeniem przy tworzeniu pakietu Sphinx 
była wysoce hybrydowa architektura, wykazująca skutecz-
ność i efektywność w rozwiązywaniu wielu klas problemów 
praktycznych, w szczególności w zakresie wspomagania 
decyzji i analizy danych. Pakiet musiał być zdolny do ob-
sługi różnych poziomów abstrakcji danych (dane elemen-

tarne, dane zagregowane, wskaźniki) oraz wyodrębniania 
podproblemów z jednego problemu głównego i potencjal-
nie rozwiązywania każdego podproblemu inną metodą z 
uwzględnieniem innego rodzaju wiedzy. Spełnienie wszyst-
kich tych wymagań umożliwiał wyłącznie model hybrydowy. 
Za przyjęciem takiej architektury przemawiały także wzglę-
dy praktyczne. W rzeczywistych zastosowaniach bywa tak, 
że natura konkretnego problemu narzuca pewien określony 
sposób reprezentacji danych i system musi być na tyle ela-
styczny, by taką możliwość uwzględnić (np. w jednym przy-
padku dane mogą dać się sformułować w postaci reguł, 
ale nie będą się nadawać dla sieci neuronowej, a w innym 
przypadku może być na odwrót). Poza tym za stosowaniem 
różnych metod do różnych podproblemów może przema-
wiać wydajność przetwarzania danych czy też jakość uzy-
skiwanych wyników. Model hybrydowy przyjęty w pakiecie 
Sphinx można najkrócej określić jako model z komunikują-
cymi się komponentami o silnej integracji. Taka architektu-
ra daje wysoką wydajność przetwarzania danych przy jed-
noczesnym zapewnieniu dużej elastyczności i możliwości 
współpracy z programami zewnętrznymi.

Niezwykle istotną cechą pakietu jest możliwość ścisłej 
integracji z innymi aplikacjami pracującymi w systemie Win-
dows – wypada wymienić dynamiczną wymianę danych 
(DDE) i w pełni zautomatyzowaną obsługę obiektów osa-
dzonych (OLE). Dzięki obsłudze OLE możliwe jest m.in. 
sterowanie działaniem aplikacji z poziomu makr VBA pakie-
tu Microsoft Office, co daje nieograniczone niemal możliwo-
ści raportowania i integracji z dokumentami Office'a. Obsłu-
ga ODBC umożliwia swobodną komunikację i wymianę da-
nych z większością popularnych relacyjnych baz danych, a 
dzięki możliwości tworzenia i odczytu funkcji bibliotecznych 
z plików DLL moduły tworzone w aplikacjach pakietu mogą 
być udostępniane innym programom. Wystarczy wyekspor-
tować utworzoną aplikację do biblioteki DLL, by mieć możli-
wość dołączania jej do aplikacji zewnętrznych i korzystania 
w nich z zawartych w niej funkcji.

Pakiet Sphinx jest używany na wielu polskich uczel-
niach i stanowi podstawę wielu prac naukowych i progra-
mów badawczych. Był prezentowany na licznych konferen-
cjach krajowych i zagranicznych, m.in. w Holandii, Irlan-
dii czy Singapurze. Pakiet jest sprzedawany polskim i za-
granicznym uczelniom dla celów naukowo-badawczych po 
promocyjnych cenach (szczegółowych informacji udziela 
producent).

Wszystkie programy wchodzące w skład pakietu 
SPHINX 4.0 działają w systemie Windows.

http://www.aitech.com.pl
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Neuronix: sieci neuronowe w aplikacjach Sphinx

System Neuronix wchodzący w skład pakietu Sphinx 
jest wyspecjalizowanym narzędziem przystosowa-
nym do tworzenia wybranych typów sieci neurono-

wych o strukturze do trzech warstw ukrytych, co w typo-
wych zastosowaniach praktycznych jest w zupełności wy-
starczające. Interfejs programu jest zoptymalizowany dla 
zastosowań biznesowych, głównie w obszarze modelo-
wania i analizy danych oraz sporządzania modeli progno-
stycznych. Integracja z całością pakietu Sphinx daje syste-
mowi Neuronix unikalną możliwość tworzenia aplikacji hy-
brydowych, łączących w sobie zalety sieci neuronowych 
oraz systemów ekspertowych. Główne obszary praktycz-
nych zastosowań sieci neuronowych (w tym również syste-
mu Neuronix) to:

l szacowanie ryzyka kredytowego,
l prognozowanie wyników finansowych, sprzedaży i kursów 

giełdowych,
l diagnostyka systemów,
l analiza danych,
l optymalizacja złożonych problemów obliczeniowych, 
l klasyfikacja obiektów,
l nieliniowa filtracja sygnałów,
l kształtowanie sygnału sterującego dla robotów przemysło-

wych,
l gry strategiczne.

Wśród przykładowych programów pakietu Sphinx wykorzy-
stujących moduł Neuronix na płycie znajduje się aplikacja 
Doradca kapitałowy, która integruje system ekspertowy oraz 
sieć neuronową. Sieć została tu zastosowana do udoskona-
lenia prognoz w porównaniu do klasycznych metod regresji i 
autoregresji, natomiast podejmowanie decyzji o inwestycji jest 
konsultowane z systemem ekspertowym. Jeśli ten nie jest w 
stanie podjąć decyzji na podstawie dostępnej wiedzy, to za-
daje on użytkownikowi dodatkowe pytania, objaśnia cel zada-
nia pytania oraz podaje sposób dochodzenia do ostatecznych 
wniosków.

Na szczególną uwagę zasługują aplikacje medyczne – na 
płycie dołączamy przykładowy model kardiologicznej reakcji 
na stres, utworzony w oparciu o 24-godzinny zapis EKG. Na 
podstawie tych danych system Neuronix stworzył sieć neu-

ronową modelującą wpływ stresu na układ krążenia. Badane 
parametry to: częstość akcji serca, skurczowe i rozkurczowe 
ciśnienie tętnicze oraz przebieg odcinka ST w elektrokardio-
gramie. Podatność na stres zależy przede wszystkim od wie-
ku, stanu zdrowia, ewentualnego stosowania środków uspo-
kajających, stopnia stresu w danej sytuacji (w 10-stopniowej 
skali subiektywnej) oraz masy ciała, wyrażonej jako współ-
czynnik BMI.

System Neuronix pozwala na bezpośrednie używanie 
jako danych wejściowych zarówno cech ilościowych (licz-
bowych), jak i jakościowych (opisowych), i to w dowolnych 
kombinacjach. W praktyce dane ilościowo-jakościowe znaj-
dują zastosowanie w sytuacjach, gdzie nie jest możliwe jed-
noznaczne określenie wartości liczbowej pewnego czynni-
ka. Na przykład w medycynie obok danych typowo liczbo-
wych, jak ciśnienie krwi, temperatura ciała czy zawartość 
określonego związku we krwi, występują dane opisowe, 
jak chociażby wyrażona werbalnie opinia lekarza na temat 
ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Podejście jakościowe po-
zwala często na budowanie dużo lepszych modeli, zwłasz-
cza w takich dziedzinach, jak np. analiza zjawisk społecz-
nych, gdzie próby tworzenia modeli ilościowych prowadzą 
do znacznego skomplikowania zapisu zależności pomiędzy 
wejściem a wyjściem modelu.

http://www.aitech.com.pl
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HybRex: tworzenie systemów hybrydowych w pakiecie Sphinx

HybRex jest narzędziem do budowy hybrydowych apli-
kacji do wspomagania decyzji. System składa się 
z dwóch ściśle zintegrowanych części: wykonywal-

nej i narzędziowej. Część narzędziowa zbudowana jest we-
dług nowatorskiej architektury, z podziałem na trzy tzw. banki: 
bank danych, bank metod i bank scenariuszy (modeli). W tym 
ujęciu aplikacja (projekt) stanowi zbiór odpowiednio zastoso-
wanych metod (pobranych z banku metod), ujętych w formie 
scenariusza rozwiązania problemu (wybranego z banku sce-
nariuszy) i powiązanych z określonym zbiorem danych (za-
wartym w banku danych). W ramach jednego zestawu danych 
istnieje możliwość gromadzenia i analizowania danych w róż-
nych wariantach, czyli zbiorach danych o tym samym zakre-
sie czasowym analizy, ale uwzględniających dane o innym niż 
rzeczywisty charakterze, jak na przykład prognozy czy plany. 
System HybRex może przechowywać projekty zarówno w po-
staci plikowej, jak również w postaci bazodanowej we współ-
pracy z relacyjną bazą danych.

Bank danych zawiera zbiór informacji przetwarzanych 
w ramach projektu. Dane są dzielone na proste i czasowe, 
a każda dana jest jednoznacznie identyfikowana przez na-
zwę. Dana prosta posiada jedną wartość w ramach wariantu 
i wartość ta nie zależy od czasu, natomiast dane czasowe 
posiadają odrębne wartości w każdym ze zdefiniowanych w 
danym wariancie okresów (np. dana Sprzedaż może mieć 
różne wartości w poszczególnych miesiącach). Inną klasą 
danych są dane elementarne, czyli posiadające rzeczywiste 
wartości. Ostatnim rodzajem danych są formuły, czyli dane 
powstające w wyniku przeliczeń innych danych. System Hy-
bRex przetwarza zarówno wartości numeryczne, jak i sym-
boliczne. 

Z danych zawartych w banku danych korzystają meto-
dy zgromadzone w banku metod, który jest modułem odpo-
wiedzialnym za przechowywanie, utrzymywanie oraz kontrolę 
dostępu do zbioru metod. Metodą może być narzędzie, algo-
rytm, procedura lub technologia wyodrębniona do rozwiązy-
wania lub wizualizacji określonych klas problemów. W obec-
nej wersji systemu zaimplementowano 16 różnych typów me-
tod mogących korzystać bezpośrednio z danych zdefiniowa-
nych w banku danych.

W banku scenariuszy, na trzecim poziomie logicznego 
podziału systemu, przechowywane są scenariusze analizy 

definiujące modele tematyczne i różne sposoby rozwiązania 
problemów za pomocą dostępnych metod. System posiada 
moduł administracji, który zarządza logowaniem, nadawa-
niem i kontrolą uprawnień dla poszczególnych grup użytkow-
ników. W projektach demonstracyjnych ten komponent jest 
wyłączony.

Jednym z najważniejszych zastosowań systemów dorad-
czych jest wspomaganie decyzji finansowych. W tym celu na 
bazie części narzędziowej systemu HybRex została opraco-
wana aplikacja Aitech DSS, która jest obecnie używana w 
wielu polskich bankach. Wraz z pakietem Sphinx na płycie 
dołączamy przykładowy projekt Doradca finansowy, będą-
cy znacznie uproszczoną wersją dostarczanego komercyjnie 
modelu analizy finansowej przedsiębiorstwa opartego m.in. 
na sprawozdawczości F-02, dostępnego w ramach komercyj-
nego systemu Aitech DSS. Projekt demonstracyjny jest pro-
jektem hybrydowym, wykorzystującym metody oceny za po-
mocą systemu ekspertowego oraz sieci neuronowej. Wersja 
demonstracyjna posiada silnie ograniczone bazy wiedzy (ok. 
200-300 reguł, podczas gdy wersja komercyjna zawiera ich 
kilka tysięcy reguł). Aplikacja znajduje się w podkatalogu Do-
radca 4.0 w katalogu instalacyjnym pakietu Sphinx.

Wszystkie programy wchodzące w skład pakietu SPHINX 
4.0 działają w systemie Windows.

http://www.aitech.com.pl
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SNNS 4.2 i JavaNNS 1.1

Stuttgart Neural Network Simulator (SNNS) to progra-
mowy symulator sieci neuronowych dla systemów 
z rodziny Win32 i uniksowych (Solaris, Linux), nato-

miast JavaNNS jest jego implementacją w Javie. System zo-
stał opracowany na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Celem pro-
jektu jest stworzenie wydajnego i elastycznego środowiska 
służącego do prowadzenia badań nad sieciami neuronowymi 
i opracowywania aplikacji opartych na tej technologii. Symula-
tor SNNS składa się z dwóch głównych komponentów:

l jądra symulatora, napisanego w języku C,
l graficznego interfejsu użytkownika.

Jądro systemu działa na wewnętrznych strukturach danych 
sieci neuronowych i przeprowadza operacje związane z ucze-
niem sieci i zapamiętywaniem wyników. Jądro może także być 
wykorzystane jako samodzielny program w C i zagnieżdżane 
w innych aplikacjach. Graficzny interfejs użytkownika został 
zaimplementowany powyżej jądra systemu i pozwala na dwu- 
i trójwymiarową reprezentację sieci neuronowych, jak również 
kontrolę pracy jądra w trakcie działania symulacji.

Programy SNNS i JavaNNS zamieszczamy w wersji goto-
wej do pracy po uruchomieniu komputera z naszej bootowal-

nej płyty. Na płycie znajdują się również wersje instalacyjne 
wraz z przykładami, dokumentacją i dodatkowym oprogramo-
waniem (X-Server dla Windows).

http://www-ra.informatik.uni-tuebingen.de/SNNS

Framsticks

Framsticks to bardzo interesujący projekt polskich 
naukowców zajmujących się sztucznym życiem. Je-
go celem jest badanie działania procesów ewolucyj-

nych na wirtualnych, patyczakowatych stworzeniach żyją-
cych w symulowanym środowisku o warunkach możliwie 
zbliżonych do ziemskich. Warunki te obejmują trójwymia-
rowe środowisko, opis organizmów przez genotyp określa-
jący budowę fizyczną i strukturę wewnętrznej sieci neuro-
nowej (mózgu), pętlę przetwarzania bodźców (środowisko 
– receptory – mózg – efektory – środowisko), operacje re-
konfiguracji genotypów (mutacje, krzyżowanie, naprawa), 
wymagania i bilans energetyczny oraz specjalizację. Fram-
sticks posiada rozbudowany, uniwersalny symulator o sze-
rokich możliwościach, na które składa się:

l trójwymiarowa, mechaniczna symulacja sztucznego 
świata,

l symulacja sterowania (mózgu) stworzeń,
l symulacja ewolucji,
l parametryzacja większości operacji, środowiska, zasad 

symulacji i ewolucji oraz sposobu działania systemu.

Symulator pozwala na badanie zarówno ewolucji ukierun-
kowanej (przy zadanym przez użytkownika kryterium do-
pasowania), jak i swobodnej, bez żadnego ustalonego kry-
terium. W przypadku ukierunkowania możliwe jest hodowa-
nie stworzeń cechujących się pożądanymi właściwościa-
mi, jak np. prostą budową i łatwością poruszania się, du-
żą wytrzymałością, zdolnością do poruszania się w środo-
wisku wodnym i lądowym, skutecznością poszukiwania po-
żywienia lub umiejętnością podążania za celami czy unika-
nia wrogów. System pozwala też użytkownikom tworzyć in-

ne definicje eksperymentów, które mogą prowadzić do za-
skakujących rezultatów i wykształcenia niezwykle złożo-
nych zachowań. 

Publikujemy najnowszą wersję symulatora Framsticks 
2.9rc3 dla systemów Windows oraz edytor stworzeń Fram-
stick Editor, napisany w Javie (środowisko uruchomieniowe 
Javy dołączamy na płycie w katalogu JRE). Na płycie znajdu-
ją się również filmy sporządzone przez autorów i fanów pro-
jektu, które pozwalają poznać framsticki w ich naturalnym śro-
dowisku.

http://www.frams.alife.pl
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Chatterboty

Każdy chatterbot składa się z dwóch pod-
stawowych elementów: bazy wiedzy i silni-
ka przetwarzającego tę wiedzę. W tym arty-

kule poznamy podstawy języka opisu wiedzy AIML, 
opracowanego na potrzeby projektu sztucznej inteli-
gencji ALICE i będącego podstawą działania wszyst-
kich botów bazujących na osiągnięciach tego otwar-
tego projektu. Stworzymy prostego bota witające-
go się z użytkownikiem i udzielającego informacji na 
temat witryny internetowej Software 2.0 – takie bo-
ty zyskują coraz większą popularność w Internecie. 
Skorzystamy z gotowego silnika przetwarzania wie-
dzy PyAIML, napisanego w Pythonie, ale bazę wie-
dzy stworzoną w AIML-u można wykorzystać w każ-
dym bocie zgodnym ze standardem ALICE (lista dar-
mowych implementacji ALICE dla różnych języków 
jest dostępna pod adresem http://www.alicebot.org/
downloads). Na płycie dołączamy wszystko, co po-
trzebne do stworzenia i uruchomienia naszego bota 
rozmawiającego w języku polskim – zatem do dzie-
ła, botmasterzy!

Błyskawiczny interfejs bota
PyAIML jest tylko silnikiem przetwarzania AIML i nie 
posiada interfejsu użytkownika, więc zanim przy-
stąpimy do tworzenia bazy wiedzy, napiszemy krót-
ki skrypt w Pythonie, który będzie pobierał wypowie-
dzi użytkownika i wyświetlał odpowiedzi bota. Taki 
przykładowy skrypt widzimy na Listingu 1. Jego dzia-
łanie zaczyna się do zaimportowania biblioteki aiml, 
uruchomienia udostępnianego przez nią interprete-
ra AIML i wczytania wskazanego pliku wiedzy (w na-
szym przypadku jest to plik devbot.aiml). Samo dzia-
łanie bota sprowadza się do pobierania w nieskoń-
czonej pętli wypowiedzi użytkownika i wypisywania 
odpowiedzi generowanych przez moduł aiml. Zakoń-
czenie pracy skryptu w jego obecnej postaci wymaga 
naciśnięcia [Ctrl-C ] – ten element interfejsu dopracu-
jemy później, a na razie zajmijmy się tworzeniem pli-
ku AIML, czyli bazy wiedzy naszego bota.

Pytania i odpowiedzi
AIML w obecnej wersji 1.0 jest zgodny ze standar-
dem XML, więc budowa pliku AIML nie będzie za-
skoczeniem dla nikogo, kto zetknął się się z XML-em 
czy chociażby HTML-em. Plik AIML jest plikiem tek-
stowym zawierającym znaczniki o ściśle określonej 
strukturze: w pierwszej linijce znajduje się standar-
dowy prolog XML, a właściwa zawartość pliku (czyli 
baza wiedzy naszego bota) jest zamknięta wewnątrz 
znaczników <aiml></aiml>. Komentarze umieszcza-
my w znacznikach <!--...-->.

Tworzymy własnego bota

Podstawowymi pojemnikami wiedzy w AIML-u 
są znaczniki <category>, zawierające wzorce wypo-
wiedzi użytkownika w znacznikach <pattern> i od-
powiedzi bota w znacznikach <template>. Wiedza bo-
ta składa się zatem z jednostek o następującej bu-
dowie:

<category>

   <pattern>

      <!-- wzorzec wypowiedzi użytkownika -->

   </pattern>

   <template>

      <!-- reakcja bota na wzorzec -->

   </template>

</category>

Działanie AIML-a opiera się na modelu bodźca i re-
akcji na ten bodziec (ang. stimulus-response model). 
Spróbujemy sprawić, by nasz bot reagował na powi-
tanie. W tym celu w znacznikach <pattern> wpisuje-
my CZESC, a w znacznikach <template> piszemy Dzien 
dobry. Tu dwie istotne uwagi: po pierwsze, w AIML-
u obowiązuje zasada pisania tekstu wzorców wielkim 
literami, a po drugie nasz pythonowy silnik bota to-

Zbigniew Banach

Szybki start
W artykule wykorzystujemy silnik bota opracowany w ra-
mach projektu PyAIML, napisany w Pythonie. Aby z niego 
korzystać należy zainstalować interpreter Pythona (użyt-
kownicy Linuksa prawdopodobnie już go mają) oraz mo-
duł PyAIML. Na płycie dołączamy pliki instalacyjne Pytho-
na i PyAIML dla Windows i Linuksa. Pod Windows wy-
starczy skorzystać z instalatorów Python-2.3.4.exe i Py-
AIML-0.8.3.win32.exe. Pod Linuksem trzeba tylko doin-
stalować do Pythona sam moduł PyAIML poprzez roz-
pakowanie archiwum PyAIML-0.8.3.tar.gz i uruchomie-
nie skryptu setup.py poleceniem python setup.py. Te-
raz uruchamiane przez nas programy pythonowe będą 
mogły korzystać z biblioteki aiml, która implementuje ję-
zyk AIML dla Pythona. Programy w Pythonie zapisujemy 
w plikach z rozszerzeniem .py i uruchamiamy podwójnym 
kliknięciem lub wydając z linii komend polecenie python 
nazwa_pliku.py (zakładając, że katalog główny Pythona, 
zawierający plik python.exe, znajduje się w ścieżce sys-
temowej).

Kompletny kod przykładowego bota tworzonego w 
tym artykule znajduje się na płycie w pliku devbotPL.py, 
a jego baza wiedzy w pliku devbotPL.aiml. W katalogu 
standard znajdują się standardowe bazy wiedzy AIML 
dla języka angielskiego, a korzystający z nich przykła-
dowy skrypt nosi nazwę standard.py.
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leruje wyłącznie znaki podstawowe alfabetu łacińskiego, więc 
należy unikać stosowania znaków narodowych. Zawartość 
stworzonego w ten sposób pliku AIML ilustruje Listing 2.

Jeśli uruchomimy bota z taką bazą wiedzy, to będzie on 
bezbłędnie odpowiadał Dzien dobry na wypowiedź użytkowni-
ka Czesc, a na wszelkie inne pytania odpowie standardowym 
komunikatem błędu PyAIML-a. Problem w tym, że bot reaguje 
tylko na wypowiedź dokładnie odpowiadającą wzorcowi (igno-
rując rozmiary znaków), więc wygeneruje błąd jeśli użytkow-
nik wpisze np. Czesc, jak leci. Aby temu zaradzić, AIML umoż-
liwia korzystanie z symboli wieloznacznych * i _ , które znacz-
nie rozszerzają zakres działania wzorców. Aby nasz bot re-
agował powitaniem na dowolną wypowiedź zaczynającą się 
od słowa Czesc musimy zmodyfikować nasz wzorzec nastę-
pująco:

<pattern>CZESC *</pattern>

Teraz wpisanie Czesc stary czy Czesc jak leci spowoduje wy-
generowanie tej samej odpowiedzi Dzien dobry. W rzeczywi-
stości tekstów powitania jest wiele, więc w celu uczynienia na-
szego bota bardziej ludzkim dodamy do kategorii powitania lo-
sowy wybór jednego z kilku powitań. Posłuży do tego znacz-
nik <random>, powodujący losowe wyświetlenie jednej z odpo-
wiedzi znajdujących się w jego obrębie. Każda odpowiedź jest 
objęta znacznikami <li></li>. Rozszerzymy nasz znacznik 
odpowiedzi o trzy możliwe powitania:

<template>

   <random>

      <li>Dzien dobry.</li>

      <li>Czesc!</li>

      <li>Witam!</li>

   </random>

</template>

Podsumujmy zatem dotychczasowe możliwości naszego bo-
ta: reaguje on na każdą wypowiedź zaczynającą się od sło-
wa Czesc (choć już nie na samo słowo Czesc) i wypisuje jed-
ną z trzech możliwych odpowiedzi powitalnych. Kod tak skon-
struowanej bazy wiedzy ilustruje Listing 3. Oczywiście to nie 
koniec problemów z powitaniem – przecież użytkownik wcale 

nie musi się przywitać zaczynając od słowa Czesc, więc po-
winniśmy naszego bota przygotować również na inne ewen-
tualności.

Wiele wzorców z jednego
Jedną z najbardziej użytecznych cech AIML-a jest możliwość 
przypisania wielu różnych wzorców do jednego wzorca pod-
stawowego, co umożliwia szybkie i przejrzyste uwzględnie-
nie różnych wariantów wypowiedzi użytkownika i przypisanie 
ich do jednego podstawowego znaczenia. Jest to dokładnie 
to, czego nam potrzeba, gdyż chcemy, by nasz bot reagował 
takim samym powitaniem na wiele różnych powitań ze strony 
użytkownika. Służy do tego umieszczany w ramach znaczni-
ka  <template> znacznik <srai>, w którym podajemy wzorzec, 
do którego należy się odwołać.

Mamy już podstawowy wzorzec reakcji na powitanie CZESC 
(Listing 2) i mamy wzorzec rozszerzony CZESC * (Listing 3). 
Teraz połączymy je zastępując odpowiedzi wzorca rozsze-
rzonego odwołaniem do wzorca podstawowego w znaczniku 
<srai>. Dodamy też reakcję bota na słowo Witam i wszystkie 
wypowiedzi zaczynające się od niego. Kod takich wzorców wi-
dzimy na Listingu 4. Teraz bot będzie interpretował każdą wy-
powiedź zaczynającą się od Czesc lub Witam tak samo, jakby 
było to samo słowo Czesc i reagował losowo wybranym po-
witaniem. Co ważne, wzorzec podstawowy nie musi odpo-
wiadać żadnej rzeczywistej wypowiedzi użytkownika – mo-
że mieć nazwę znaczącą dla botmastera (np. POWITANIE) i słu-
żyć wyłącznie do tego, by inne wzorce mogły się do niego od-
woływać poprzez znacznik <srai>. Jest to bardzo wygodna 
cecha AIML-a, która znacznie ułatwia tworzenie baz wiedzy 
i zwiększa przejrzystość kodu. Struktura odwołań poprzez 
znaczniki <srai> może być dowolnie złożona, co pozwala two-
rzyć bardzo skomplikowane bazy wiedzy.

Pora na najtrudniejszą część pracy każdego botmaste-
ra: przewidywanie możliwych wypowiedzi użytkownika. Każ-
dy dobry bot musi sensownie reagować na każdą sensow-
ną wypowiedź użytkownika, co stanowi nie lada wyzwanie 
dla botmasterów. Istnieją sposoby radzenia sobie z sytuacja-
mi, w których bot nie wie, co powiedzieć, ale o tym za chwi-
lę. Baza wiedzy w pliku devbot.aiml jest wzbogacona jeszcze 
o kilka innych możliwych powitań, ale nie jest bynajmniej wy-
czerpująca – każdy prawdziwy bot powinien mieć jak najwię-
cej powitań i reakcji na możliwe powitania ze strony użytkow-
nika. Oczywiście powitanie to nie wszystko, gdyż nasz bot po-
winien przede wszystkim odpowiadać na pytania zgodne z je-
go podstawowym przeznaczeniem. Dołączony na płycie De-
vBot odpowiada na kilka pytań dotyczących Software 2.0 i je-
go witryny internetowej – zachęcam do zapoznania się z za-
wartością pliku devbotPL.aiml.

Listing 1. Najprostszy skrypt obsługi bota

import aiml

# uruchomienie interpretera AIML

k = aiml.Kernel()

# wczytanie pliku wzorców

k.learn("devbot.aiml")

# główna pętla programu

while True:

   # pobranie wypowiedzi użytkownika

   user_input = raw_input("> ")

   # wygenerowanie odpowiedzi bota

   answer = k.respond(user_input)

   # wypisanie odpowiedzi na ekranie

   print answer

Listing 2. Prosty wzorzec reagujący na powitanie

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<aiml version="1.0">

<category>

   <pattern>CZESC</pattern>

   <template>Dzien dobry.</template>

</category>

</aiml>
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Zmienne, czyli pamięć bota
AIML udostępnia coś w rodzaju zmiennych, w których może-
my np. zapamiętywać informacje o użytkowniku. Do obsługi 
zmiennych służą dwa znaczniki: <set> i <get>. Składnia <set> 
jest następująca:

<set name = "nazwa_zmiennej">wartość zmiennej</set>

Aby pobrać wartość uprzednio ustawionej zmiennej wpisze-
my po prostu <get name = "nazwa _ zmiennej"/>. Standardo-
wo oba te znaczniki powodują wypisanie wartości zmien-
nej na ekranie. Jeśli nie chcemy wyświetlać wartości zwra-
canych przez te albo jakiekolwiek inne znaczniki, musimy 
je zamknąć w znacznikach <think></think> – wszystko, co 
znajduje się w obrębie <think> stanowi wewnętrzne prze-
myślenia bota i nie jest wyświetlane. Jeśli na przykład chce-
my pobrać imię użytkownika w jego wypowiedzi, a następ-
nie odpowiedzieć powitaniem z tym imieniem (za chwilę zo-
baczymy, jak to zrobić), to możemy użyć takiego wzorca od-
powiedzi:

<template>

   <think><set name="name"><star/></set></think>

   Witaj <get name="name"/>!

</template>

Znacznik <star/> umieszczony w ramach <template> odpo-
wiada symbolowi * we wzorcu. Zakładając, że wypowiedź 
użytkownika składała się tylko z imienia Hal, powyższy kod 
spowoduje ustawienie wartości zmiennej name na Hal, a na-
stępnie pobranie tej wartości i użycie jej do wypisania od-
powiedzi Witaj Hal! Ten sam kod można też zapisać znacz-
nie zwięźlej pomijając zbędne w tym przypadku znaczniki 
<think> i <get>, jednocześnie zapamiętując imię i wypisując 
je na ekranie:

<template>

   Witaj <set name="name"><star/></set>!

</template>

Prowadzenie rozmowy
Na razie nasz bot działa wyłącznie na zasadzie bodźca i re-
akcji: dostaje wypowiedź i reaguje na nią wypisując jakąś 
odpowiedź. Każda taka wymiana zdań jest traktowana od-
dzielnie i nie ma mowy o prowadzeniu konwersacji, gdyż 
wymagałoby to pamiętania poprzedniej wypowiedzi. Na 
szczęście w AIML-u mamy do dyspozycji znaczniki <that> i 
<topic>, dzięki którym bot może różnie reagować w zależno-
ści od swojej ostatniej odpowiedzi i bieżącego tematu roz-
mowy.

Umieszczany w ramach kategorii znacznik <that> jest 
swego rodzaju instrukcją warunkową, która dopuszcza do 
udzielenia odpowiedzi według wzorca w <template> tylko wte-
dy, gdy poprzednia wypowiedź bota była zgodna ze wzorcem 
podanym w <that>, a wypowiedź użytkownika ze wzorcem po-
danym w <pattern>. Zasadę działania tego mechanizmu ilu-

struje Rysunek 1. Warto zauważyć, że <that> sprawdza ostat-
nią odpowiedź bota (czyli konkretne słowa), a nie wzorzec, 
według którego została ona udzielona.

Dodamy teraz możliwość pobierania od użytkownika jego 
imienia i odpowiadania powitaniem z tym imieniem. Poznali-
śmy już znacznik <set>, który posłuży do zapamiętania i wy-
pisania imienia, teraz musimy zadbać o stworzenie odpowied-
niego kontekstu. Załóżmy, że bot będzie pytał o imię w reak-
cji na pytanie użytkownika o jego imię. Obsłużymy dwie formy 
takiego pytania: Jak się nazywasz? i Jak masz na imię? Naj-
pierw stworzymy odpowiednie wzorce:

<category>

   <pattern>JAK MASZ NA IMIE</pattern>

   <template>Nazywam sie DevBot. A ty jak masz na imie?

   </template>

</category>

<category>

   <pattern>* NAZYWASZ</pattern>

   <template><srai>JAK MASZ NA IMIE</srai></template>

</category>

Teraz pora na właściwą obsługę kontekstu. Zauważmy, że na 
oba pytania o imię bot odpowiada tak samo, więc można tę 
odpowiedź sprawdzić. Dodamy znacznik <that> sprawdzają-
cy, czy ostatnia odpowiedź była zgodna ze wzorcem * MASZ 
NA IMIE (czyli była to dowolna wypowiedź kończąca się słowa-
mi masz na imie):

<category>

   <pattern>*</pattern>

   <that>* MASZ NA IMIE</that>

   <template>Witaj <set name="name"><star/></set>!</template>

</category>

Prześledźmy działanie tego fragmentu. Dla każdej wypowie-
dzi użytkownika (w <pattern> podaliśmy tylko gwiazdkę, czy-
li może to być cokolwiek) bot sprawdza, czy jego własna po-
przednia odpowiedź kończyła się słowami masz na imie – je-
śli tak, to zapamiętuje imię użytkownika i wypisuje komunikat 
w znany już nam sposób.

Listing 3. Rozszerzony wzorzec powitania

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<aiml version="1.0">

<category>

   <pattern>CZESC *</pattern>

   <template>

      <random>

         <li>Dzien dobry.</li>

         <li>Czesc!</li>

         <li>Witam!</li>

      </random>

   </template>

</category>

</aiml>
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Zapamiętywanie tematu
Każdy botmaster musi pogodzić się z faktem, że nigdy nie bę-
dzie w stanie przewidzieć wszystkich pytań użytkownika we 
wszystkich kontekstach – język naturalny daje po prostu za 
dużo możliwości. Z pomocą przychodzi tu znacznik tematu 
rozmowy <topic> wraz z towarzyszącą mu zmienną systemo-
wą o tej samej nazwie. Jeśli zmienna topic jest ustawiona, a 
bot nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na wypowiedź użyt-
kownika, to szuka on odpowiedniego bloku <topic> i pobiera 
odpowiedź z tego bloku. Zobaczmy to na przykładzie powita-
nia. Powitanie między ludźmi często nie kończy się samą wy-
mianą pozdrowień, ale towarzyszy mu też chwila grzeczno-
ściowej pogaduszki np. o zdrowiu czy pogodzie. Dodamy ta-
kie możliwości do naszego bota ustawiając przy powitaniu te-
mat na POWITANIE i dopisując blok <topic> obsługujący ten wła-
śnie temat. Jeśli bot po przywitaniu się zostanie zbity z tropu 
nieznaną mu wypowiedzią użytkownika, będzie mógł ratować 
się odpowiedziami z bloku <topic>. Najpierw dodamy do wzor-
ca powitania CZESC fragment ustawiający odpowiednią wartość 
zmiennej topic:

<category>

   <pattern>CZESC</pattern>

   <template>

      <think><set name="topic">POWITANIE</set></think>

      <random>

         <li>Dzien dobry!</li>

         <li>Witam!</li>

         <li>Czesc!</li>

      </random>

   </template>

</category>

Teraz w dowolnym miejscu pliku dopisujemy blok <topic> od-
powiadający tematowi powitania (najwygodniej będzie umie-
ścić go zaraz po wzorcach powitania):

<topic name="POWITANIE">

   <category>

   <pattern>*</pattern>

   <template>

      <random>

         <li>Co slychac?</li>

         <li>Jak zdrowko?</li>

         <li>A wiec w czym moge pomoc?</li>

   </random>

   </template>

</category>

</topic>

Jak widać, jest to zwykła kategoria o znanej już nam składni, 
wypisująca losową odpowiedź na każde pytanie użytkownika, 
ale zamknięta w bloku <topic>. Wejście do tego bloku odbywa 
się wyłącznie pod warunkiem, że bot nie jest w stanie udzielić 
odpowiedzi na pytanie korzystając z dostępnych wzorców, a 
wartość zmiennej topic jest ustawiona na POWITANIE.

Poznaliśmy już najważniejsze znaczniki i mechanizmy 
AIML-a, pora więc złożyć wszystko w jedną bazę wiedzy, sta-
nowiącą szkielet dla dalszej rozbudowy bota – widzimy ją na 
Listingu 5. Przykładem rozbudowy tej bazy jest dołączony na 
płycie plik devbotPL.aiml. Poza znanymi nam już znacznikami 
wykorzystany jest w nim również znacznik warunkowy <condi-
tion>, który pozwala podejmować decyzję o dalszym działa-
niu bota na podstawie prawdziwości badanego warunku. Jego 
działanie omówimy pokrótce na przykładzie wzorca badające-
go, czy w określonym kontekście użytkownik chce uzyskać in-
formacje o Software 2.0, czy o Software 2.0 Extra. Zakłada-

Boty w Sieci
Bardzo ciekawą inicjatywą jest serwis Pandorabots (http://
www.pandorabots.com), udostępniający darmowy hosting botów 
oraz interfejs do tworzenia, szkolenia i modyfikacji bota przez prze-
glądarkę internetową. Po założeniu konta w serwisie i zalogowaniu 
się mamy możliwość stworzenia bota od zera lub załadowania wła-
snego pliku czy plików AIML. Z poziomu udostępnianego interfejsu 
botmastera możemy łatwo określać ogólne cechy bota, jak np. płeć 
czy imię, oraz szkolić go poprzez sterowaną rozmowę. Serwis jest 
bezpłatny i dobrze udokumentowany, a stworzenie i wyszkolenie 
bota nie wymaga w zasadzie znajomości AIML-a (choć możliwość 
ręcznej modyfikacji bazy oczywiście istnieje). Stworzonego bota 
można wystawić na stronie internetowej lub podłączyć do wybrane-
go kanału IRC-a czy Instant Messengera – możliwości jest napraw-
dę bardzo wiele.

Listing 4. Podstawowy wzorzec powitania i odwołanie do 
niego

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<aiml version="1.0">

<category>

   <pattern>CZESC</pattern>

   <template>

      <random>

         <li>Dzien dobry.</li>

         <li>Czesc!</li>

         <li>Witam!</li>

      </random>

   </template>

</category>

<category>

   <pattern>CZESC *</pattern>

   <template><srai>CZESC</srai></template>

</category>

<category>

   <pattern>WITAM</pattern>

   <template><srai>CZESC</srai></template>

</category>

<category>

   <pattern>WITAM *</pattern>

   <template><srai>CZESC</srai></template>

</category>

</aiml>
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Listing 5. Baza wiedzy wykorzystująca wszystkie poznane mechanizmy

my, że przy temacie rozmowy ustawionym na SOFTWARE lub SO-
FTWARE EXTRA bot spytał, czy rozmówcy podobał się poprzed-
ni numer, a użytkownik odpowiada tak. Teraz bot zadaje pyta-
nie zaczynające się od słów Co Ci sie najbardziej spodobało 
w poprzednim numerze , a końcówka pytania jest dopisywa-
na stosownie do aktualnego tematu rozmowy. Kod obsługują-
cy taką sytuację wygląda następująco:

<category>

   <pattern>TAK</pattern>

   <that>* POPRZEDNI NUMER</that>

   <template>Co Ci sie najbardziej spodobalo w poprzednim 

numerze 

      <condition name="topic">

         <li value="SOFTWARE">Software 2.0</li>

         <li value="SOFTWARE EXTRA">Software 2.0 Extra</li>

         <li></li>

      </condition>?

   </template>

</category>

Po napotkaniu znacznika <condition name="topic"> program 
zaczyna sprawdzać, czy wartość zmiennej topic równa się 
wartości podanej w atrybucie value kolejnych znaczników 
<li>. Znaczniki te są przetwarzane po kolei aż do napotkania 
pasującej wartości, co powoduje wypisanie odpowiedniej na-
zwy pisma. Jeśli z jakiegoś powodu żadna wartość nie pasu-
je, to wykonywany jest ostatni znacznik, pozbawiony badane-
go atrybutu value. W naszym przypadku ten znacznik jest pu-
sty, więc jego wykonanie nie spowoduje wypisania żadnego 
komunikatu.

Ostateczne szlify
Stworzyliśmy działającą i wszechstronną (jak na swe niewiel-
kie rozmiary) bazę wiedzy, ale skryptowi, za pomocą którego 
ją ładowaliśmy i testowaliśmy, daleko jeszcze do prawdziwe-
go chatterbota. Żaden botmaster nie może udoskonalać swe-

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<aiml version="1.0">

<category>

   <pattern>CZESC</pattern>

   <template>

      <think><set name="topic">POWITANIE</set></think>

      <random>

         <li>Dzien dobry!</li>

         <li>Witam!</li>

         <li>Czesc!</li>

      </random>

   </template>

</category>

<category>

   <pattern>CZESC *</pattern>

   <template><srai>CZESC</srai></template>

</category>

<category>

   <pattern>WITAM</pattern>

   <template><srai>CZESC</srai></template>

</category>

<category>

   <pattern>WITAM *</pattern>

   <template><srai>CZESC</srai></template>

</category>

<category>

   <pattern>JAK MASZ NA IMIE</pattern>

   <template>Nazywam sie DevBot. A ty jak masz na imie?

   </template>

</category>

<category>

   <pattern>* NAZYWASZ</pattern>

   <template><srai>JAK MASZ NA IMIE</srai></template>

</category>

<category>

   <pattern>*</pattern>

   <that>* MASZ NA IMIE</that>

   <template>Witaj <set name="name"><star/></set>!

   </template>

</category>

<topic name="POWITANIE">

   <category>

   <pattern>*</pattern>

   <template>

      <random>

         <li>Co slychac?</li>

         <li>Jak zdrowko?</li>

         <li>A wiec w czym moge pomoc?</li>

   </random>

   </template>

</category>

</topic>

</aiml>

W Sieci
•  Projekt ALICE
 http://www.alicebot.org
•  Dokumentacja AIML
  http://www.alicebot.org/documentation/aiml-reference.html
•  Serwis dla botmasterów z możliwością tworzenia botów 

online
  http://www.pandorabots.com
•  Projekt PyAIML
  http://pyaiml.sourceforge.net
•  Darmowa baza skryptów AIML
  http://www.aiml.info
•  A-Z List of Chatterbots – potężny spis botów dostępnych w In-

ternecie
  http://www.angelfire.com/trek/amanda/botlist.htm
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go bota, jeśli nie wie o jego błędach i niedociągnięciach, dlate-
go też niezwykle istotną funkcją każdego bota jest prowadze-
nie dzienników rozmów (logów). Nasz przykładowy redakcyjny 
DevBot będzie prowadził trzy logi: log wszystkich rozmów, log 
sugestii czytelników dla redakcji oraz najważniejszy dla bot-
mastera log pytań, na które bot nie znał odpowiedzi. Pisanie 
do logu sugestii będzie się odbywać z poziomu bazy wiedzy z 
wykorzystaniem znacznika <system>, który umożliwia wykona-
nie komendy systemu operacyjnego podanej w jego obrębie. 
W naszym przypadku to zadanie będzie realizować następu-
jąca kategoria:

<category>

   <pattern>*</pattern>

   <that>JAKIE TEMATY *</that>

   <template>Bardzo dziekuje za sugestie, przekaze redakcji.

      <system>echo <star/> >> suggestions.log</system>

   </template>

</category>

Zawartość znacznika <system> zostanie wykonana tylko w sy-
tuacji, gdy użytkownik udzielił odpowiedzi na pytanie zaczy-
nające się od słów Jakie tematy – wydajemy wtedy polece-
nie systemowe echo wspólne zarówno dla Windows, jak i Li-
nuksa, które dopisuje wypowiedź użytkownika do pliku sugge-
stions.log. Warto w tym miejscu wspomnieć, że oprócz <sys-
tem> AIML daje też inną możliwość komunikacji z systemem 
zewnętrznym, a mianowicie znacznik <javascript>, który jest 
niezwykle przydatny przy tworzeniu botów obsługujących ser-
wisy internetowe.

Pozostałe dwa logi obsłużymy już w samym kodzie bota 
za pomocą standardowych operacji na plikach. Do podstawo-
wego skryptu dodamy zapisywanie wszystkich kolejnych wy-
powiedzi do pliku conversation.log oraz zapisywanie tych py-

tań, na które bot nie znał odpowiedzi, do pliku unknown.log. 
Ostatnią zmianą w kodzie bota będzie dodanie możliwości 
kończenia rozmowy za pomocą komendy quit, aby użytkow-
nik nie musiał zamykać programu za pomocą [Ctrl-C ]. Kom-
pletny kod bota widzimy na Listingu 6.

Co dalej?
Przedstawione w tym artykule przykłady miały na celu po-
kazanie ogromnych możliwości AIML-a i zachęcenie do two-
rzenia własnych botów – to fascynujące i niezwykle wciąga-
jące zajęcie. Stworzonego przez nas bota trudno nazwać 
wszechstronnym i jego zastosowanie w praktyce wyma-
gałoby jeszcze dużo pracy. W dalszym zgłębianiu tajników 
AIML-a i botmasterskich sztuczek nieocenioną pomocą są 
bogate zasoby internetowe, z których najważniejsze podaje-
my w ramce W Sieci. Boty mogą służyć do celów praktycz-
nych (np. do odpowiadania na najczęstsze pytania klientów 
w serwisach obsługi klienta), ale można też tworzyć je tyl-
ko po to, by były jak najbardziej podobne do człowieka. Je-
śli uznamy, że nasz podopieczny jest już naprawdę dobry, 
to możemy wystawić go w jednym z konkursów chatterbo-
tów, o których pisze w swoim artykule Anna Meller. Jedy-
nym ograniczeniem jest wyobraźnia i determinacja botma-
stera, więc zachęcam do stworzenia własnego bota – to na-
prawdę wspaniała przygoda. n

Listing 6. Kompletny kod bota w Pythonie

import aiml

# uruchomienie interpretera AIML

k = aiml.Kernel()

# wczytanie pliku wzorców

k.learn("devbotPL.aiml")

# otwarcie/utworzenie plików logów

conv_log = file("conversation.log","a",1)

unknown_log = file("unknown.log","a",1)

conv_log.write("-----------\n")

# główna pętla programu

while True:

   # pobranie wypowiedzi użytkownika

   user_input = raw_input("> ")

   if user_input == "quit":

      break

   # określenie odpowiedzi

   answer = k.respond(user_input)

   # jeśli odpowiedź pusta (czyli nieznana)

   # to piszemy pytanie do logu nieznanych

   if answer == "":

      unknown_log.write(user_input+"\n")

   # zapisanie pytania i odpowiedzi do głównego logu

   conv_log.write(user_input+" : "+answer+"\n")

   # wypisanie odpowiedzi na ekranie

   print answer

# zamkniecie plikow logow

conv_log.close()

unknown_log.close()

Rysunek 1. Zasada działania znacznika <that>
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Chatterboty

Skąd wiemy, co oznacza tytułowe zdanie? 
Na jakiej podstawie możemy stwierdzić, 
czy jest to pytanie i jest skierowanie akurat 

do nas? Wyjaśnienie tego wydaje nam się oczywi-
ste, ale to tylko dlatego, że posługiwania się języ-
kiem uczymy się od najmłodszych dziecięcych lat. 
Żeby z równą łatwością komunikować się z kompu-
terem musimy go mozolnie nauczyć rozumienia kie-
rowanych do niego zdań formułowanych w języku 
naturalnym. Może się wydawać, że najprościej by-
łoby, gdyby program postępował tak samo jak my, 
kiedy próbujemy zrozumieć jakieś zdanie. Problem 
w tym, że nadal do końca nie wiemy, na czym ten 
proces polega. Gdybym poprosił Iwana, żeby podał 
mi gazetę, to pewnie bym się nie doczekał. Dlacze-
go? Przecież widzę, że on dobrze wie, że wydaję 
pod jego adresem jakieś dźwięki, więc o co chodzi? 
A może on nie zna ich znaczenia? No właśnie – nie 
zna, bo jest świnką morską. Jesteśmy w stanie zro-
zumieć się wzajemnie tylko w takim stopniu, w ja-
kim jesteśmy do siebie podobni, czyli możemy zro-
zumieć to, o czym ktoś myśli tylko wtedy, gdy sami 
jesteśmy w stanie to pomyśleć. Świnka morska my-
śli inaczej niż człowiek, więc Iwan mnie nie zrozu-
mie. Jeszcze gorzej jest z komputerem, który jest 
maszyną, a więc w ogóle nie myśli w naszym tego 
słowa rozumieniu. Jeśli chcemy, by komputer był w 
stanie rozpoznawać przekazywane mu przez nas 
informacje, to musimy uciec się do metod analizy 
języka naturalnego, które pozwalają na zalgorytmi-
zowane wydobywanie pewnych informacji z zada-
nego tekstu. W tym artykule poznamy dwie meto-
dy analizy języka stosowane najczęściej w progra-
mach prowadzących dialog, czyli chatterbotach.

Metoda haseł kluczowych
W 1966 roku Joseph Weizenbaum stworzył pro-
gram o nazwie ELIZA, będący pierwszym zna-
nym chatterbotem. Programy takie, jak ELIZA ma-
ją za zadanie prowadzić konwersację do złudze-
nia przypominającą rozmowę z człowiekiem. Bo-
ty nie są ludźmi, a więc nie są w stanie zinterpre-
tować podawanych informacji w stopniu wystarcza-
jącym do udzielenia odpowiedzi, a jednak udziela-

Czy chatterboty nas 
rozumieją?

ją odpowiedzi, które sprawiają takie wrażenie. Jest 
to w pewnym sensie oszustwo, gdyż użytkowniko-
wi wydaje się, że program robi coś, czego tak na-
prawdę nie robi. Udzielane przez bota odpowiedzi 
są tak dobrane, że nie wywołują sprzeciwu u czło-
wieka, gdyż użytkownik nieświadomie dopasowuje 
je do posiadanych informacji. Ludzki umysł działa 
tu tak samo, jak przy rozmowie z drugim człowie-
kiem i tłumaczy sobie tok myślenia rozmówcy pro-
wadzący do odpowiedzi, którą otrzymał. Udzielona 
przez program odpowiedź jest zatem przemyślana 
– co więcej, kryje się za nią jakaś konkretna inter-
pretacja. Cała sztuczka polega na tym, że tę pra-
cę (nieświadomie) wykonuje użytkownik, a nie pro-
gram. Wykorzystywana jest tutaj jedna z najpotęż-
niejszych umiejętności ludzkiego umysłu – zdol-
ność uzupełniania brakujących elementów w in-
terpretowanych strukturach pojęciowych. W przy-
padku konwersacji sfera domysłów jest niebywa-
le duża, co umożliwia ludziom komunikację na bar-
dzo ogólnym poziomie. Nasze umysły interpretują 
wszelkie odczytywane zdania tak, jakby ich nadaw-
cą był człowiek, przez co nieświadomie dodajemy 
do podstawego znaczenia wypowiedzi bardzo du-
żo dodatkowych informacji, które nie były bezpo-
średnio podane w zdaniu. Zadaniem chatterbotów 

Szymon Jessa

Autor jest doktorantem na Wydziale Elektroniki Teleko-
munikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Tworze-
niem programów przetwarzających język naturalny zaj-
muje się od 1996 roku. Prowadzi projekt Denise i komer-
cyjny projekt Aida.
Kontakt z autorem: szymon@denise.gnu.pl

 Dialogi z analizą haseł kluczowych

UŻYTKOWNIK: Znasz Elizę?

AIDA: Eliza to pierwszy i najbardziej znany 

   chatterbot (...). 

UŻYTKOWNIK: Jaka jest jej funkcja?

AIDA: Program ten analizuje wzorce w zdaniu (...). 

UŻYTKOWNIK: Aha.

AIDA: Jeśli chcesz porozmawiać z Elizą (...) 

   zajrzyj tutaj: http://jerz.setonhill.edu/if/S
   canon/eliza.htm.

UŻYTKOWNIK: Co to bot?

Fido: Lingubot™ to ja! Czyli: wirtualny doradca 

   klienta (..).

UŻYTKOWNIK: A kto jest twórcą?

Fido: Masz na myśli autorów technologii w ogóle, 

   czy autorów polskiego bota (..).

UŻYTKOWNIK: Co to bot?

TriBot: Bot (...) jest to program (...).

UŻYTKOWNIK: Kto wymyślił boty?

TriBot: Nie wiem kto to boty.
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nie jest zatem rozumienie, tylko udzielanie takich odpowie-
dzi, by na ich postawie umysł rozmówcy sam tworzył pełne, 
sensowne informacje. Oto przykład wymiany zdań przepro-
wadzonej z programem ELIZA:

1. ELIZA: Jak się miewasz? Opisz swój problem.

2. UŻYTKOWNIK: Dziękuję, u mnie w porządku, a u ciebie?

3. ELIZA: Mówimy o tobie – nie o mnie.

4. UŻYTKOWNIK: Dlaczego nie o tobie? Jesteś bardzo interesująca.

5. ELIZA: Dlaczego pytasz?

W trzecim zdaniu wydaje się nam, że program wyraża inten-
cję – nie chce mówić o sobie, tylko o użytkowniku. Jest to złu-
dzenie, gdyż udzielona odpowiedź jest zdaniem na stałe przy-
pisanym do zaimka ty i wszystkich jego form. Gdy rozmów-
ca używa w wypowiedzi słowa ciebie, otrzymuje automatycz-
nie odpowiedź Mówimy o tobie – nie o mnie albo inną z listy 
stałych odpowiedzi przypisanych do danego hasła kluczowe-
go. Można to w prosty sposób sprawdzić wpisując samo sło-
wo ty – wydrukowana zostanie ta sama odpowiedź (lub jed-
na z listy podobnych), nawet jeśli nie ma ona sensu w dialogu. 
To samo dotyczy zdania piątego, które zostało wygenerowa-
ne jedynie w reakcji na słowo dlaczego. Zdania wypisywane 
przez program nie są generowane w czasie rozmowy, a jedy-
nie pobierane z gotowego zbioru odpowiedzi przygotowanych 
przez twórcę programu. Jest to właśnie analiza języka natu-
ralnego na podstawie haseł kluczowych, które komputer od-
najduje w zdaniu.

Metoda haseł kluczowych jest nieustannie modyfikowana 
przez twórców kolejnych botów. Dialogi ilustrujące tę strategię 
konwersacji zamieszczamy w ramce Dialogi z analizą haseł 
kluczowych. Bardziej zaawansowane boty uwzględniają nie 
tylko sam fakt występowania danego hasła kluczowego, lecz 
rozpatrują je w kontekście występowania innych haseł kluczo-
wych. Jest to niezwykle ważne w przypadku negacji, co widać 
na przykładzie takich zdań, jak:

Nie chcę rozmawiać o Elizie.

Nie lubię cię.

Mam na imię Szymon, a ty?

Słowo kluczowe Elizie w pierwszym zdaniu wcale nie wska-
zuje na to, że użytkownik chciałby usłyszeć od programu coś 

na temat Elizy – wręcz przeciwnie, ma on wyraźnie dość te-
go tematu. Aby odpowiednio zareagować program musi za-
tem dodatkowo uwzględnić partykułę nie. Podobnie jest w 
zdaniu drugim, którego znaczenie również zmienia się diame-
tralnie, jeśli pominąć w nim słowo nie. W ostatnim zdaniu pro-
gram musi rozpoznać dwa wyrażenia i wynikające z kontekstu 
powiązanie między nimi, by zrozumieć, że użytkownik podał 
swoje imię i oczekuje tego samego od programu. Zatem pyta-
nie utworzone według schematu Mam na imię X, a ty? jest w 
rzeczywistości równoważne pytaniu Jak masz na imię? Jeże-
li program tak zinterpretuje to zdanie, to udzieli poprawnej od-
powiedzi i użytkownik będzie zadowolony. Niezwykle trudno 
przygotować program do rozmowy na każdy możliwy temat, 
stąd też bardzo ważne jest opracowanie zestawu odpowiedzi 
na tyle ogólnych, że będą pasowały do możliwie najszerszego 
zakresu tematycznego, w którym może się pojawić dane ha-
sło kluczowe.

Tworzymy zestaw haseł kluczowych
Do opracowania odpowiedniego zestawu haseł kluczo-
wych doskonale nadają się narzędzia statystyczne. Musi-
my się dowiedzieć, jak długie jest przeciętne zdanie wpisy-
wane do programu, ile takie zdanie ma liter i wyrazów, ja-
kie wyrazy są najczęściej używane i w jakich zwrotach, a 
nawet jakie błędy ortograficzne i literówki zdarzają się naj-
częściej. Takie informacje pomogą nam określić optymalną 
długość hasła kluczowego, optymalne złożenia wyrazów i 
oczywiście wybrać najlepsze hasła kluczowe. Jak się do 
tego zabrać? Skoro badanie ma mieć charakter statystycz-
ny, to należy zadbać o materiał do badań, czyli w tym przy-
padku treść rozmów. Nie jest to trudne, gdyż nie ma więk-
szych problemów ze zdobyciem np. logów z rozmów prze-
prowadzanych na IRC-u, które dość dobrze pasują stylem 
do rozmów przeprowadzanych z botami. Aby uzyskane wy-
niki były wiarygodne musimy poddać analizie odpowiednio 
dużą ilość rozmów. Ponadto na różnych kanałach spoty-
kają się różni ludzie, posługujący się językiem w odmien-
ny, często specyficzny sposób, a więc musimy też zadbać 
o to, by zgromadzić rozmowy przeprowadzane na różnych 
kanałach. Mając już materiały, możemy przystąpić do ich 
badania.

Na potrzeby tego artykułu przeprowadziłem badania 
analizując plik zawierający 68 tysięcy zdań. Chociaż jest Rysunek 1. Rozkład liczby wyrazów w zdaniu

Rysunek 2. Liczba wyrazów rozpoznanych przez bota
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Chatterboty

to wystarczająco duża ilość do badań z wykorzystaniem 
metod statystycznych, to musimy pamiętać, że źródłem 
tych danych jest IRC – zupełnie inne wyniki uzyskaliby-
śmy analizując dialogi umieszczone w książkach czy też 
teksty pozbawione dialogów. Każde z tych źródeł infor-
macji ma własny styl i należy o tym pamiętać przy zbie-
raniu danych. Zadaniem chatterbotów jest prowadzenie 
luźnej konwersacji bardzo przypominającej rozmowy na 
IRC-u, stąd też sensowne będzie pobranie danych z te-
go właśnie źródła.

Pora na wyniki analizy. Na Rysunku 1 widzimy ile ra-
zy w analizowanym materiale występują zdania o określo-
nej liczbie wyrazów. Tego typu informacja pozwala okre-
ślić optymalną długość haseł kluczowych. Widać, że 25% 
wypowiedzi (18 tysięcy) było jednowyrazowych i że zda-
nia o długości większej niż 10 wyrazów zdarzają się bar-
dzo rzadko. Czyżby więc należało tworzyć hasła jednowy-
razowe? Niekoniecznie – musimy uwzględnić fakt, że wy-
powiedzi jednowyrazowe bardzo często powtarzają się, co 
nie jest uwzględnione na wykresie. Po obliczeniu często-
ści powtórzeń każdej z wypowiedzi jednowyrazowych oka-
zuje się, że jedynie połowa z nich była faktycznie wypo-
wiedziana tylko raz. Najczęściej powtarzały się wypowie-
dzi składające się z wyrazów nie (3161 razy), to (1771 ra-
zy), tak (1758  razy), jest (1570 razy), co (1241 razy) i je-
stem (1024 razy). Pozostałe wypowiedzi były powtarzane 
mniej niż 1000 razy. 

Wyniki metody haseł kluczowych
Na Rysunkach 2 i 3 widzimy wyniki analizy zebranych 68 ty-
sięcy zdań przez przykładowego chatterbota (oczywiście bot 
z takim wynikiem to jeszcze bardzo słaby program). Bot roz-
poznaje mniej niż połowę słów występujących w zdaniu i są 
nimi hasła kluczowe zapisane w programie. Fakt, że procent 
rozpoznawanych słów jest największy dla zdań z małą liczbą 
wyrazów wynika z tego, że krótkie sformułowania są częściej 
do siebie podobne niż zdania długie, w których wraz ze wzro-
stem długości występuje coraz więcej wyrazów nieznanych 
programowi.

Na Rysunku 4 widzimy długość zdań przedstawioną w 
znakach. Najwięcej jest zdań zbudowanych z około 10 zna-
ków i bardzo rzadko pojawiają się zdania dłuższe niż 50 
znaków. Informacje te dają kilka wskazówek odnośnie bu-

dowy programu – znamy już minimalny rozmiar bufora zna-
ków, a także wiemy, że program powinien szybko analizo-
wać zdania o długości do 50 znaków. Rysunki 5 i 6 przed-
stawiają przykładowe wyniki programu wykorzystującego 
dodatkowo informacje o znakach. Rozpoznanie znaku ozna-
cza rozpoznanie wyrazu, do którego ten znak należy, a licz-
ba rozpoznanych znaków to suma długości wyrazów rozpo-
znanych.

Analiza statystyczna to zbyt poważna nazwa dla tych pro-
stych wykresów, ale takie badania są bardzo ważne przy kon-
struowaniu nowoczesnego bota i w zastosowaniach praktycz-
nych ich zakres jest dużo szerszy niż w przypadku naszych 
prostych przykładów. Bardzo ważna jest ilość zdań rozumia-
nych przez program oraz jej średnia i wariancja. Każdy z tych 
wskaźników ma konkretne przełożenie na jakość rozmowy, a 
przecież o to przede wszystkim chodzi każdemu konstrukto-
rowi botów.

Programy rozumne
Rozpoznawanie haseł kluczowych może w określonych 
zastosowaniach dawać bardzo dobre wyniki, ale trudno 
nazwać tę metodę rozumieniem, a tym bardziej myśle-
niem. Jednym z projektów stworzonych z myślą o opra-
cowaniu systemów rozumiejących wypowiedzi w języku 
naturalnym w sposób podobny do ludzi jest zainicjowa-
ny przez firmę MCC projekt Cyc (od ang. encyclopedia). 
Celem projektu jest skonstruowanie systemu eksperto-
wego posiadającego bardzo dużą bazę wiedzy ogólnej. 
Zadanie analizy zdań wpisywanych do programu należy 
do modułu nazwanego Cyc–NL (skrót od Natural Langu-
age), składającego się z trzech ważnych komponentów 
(przygotowanych dla języka angielskiego): słownika flek-
syjnego i semantycznego, modułu analizy składniowej 
oraz modułu analizy semantycznej.

Słowa są w programie zadeklarowane jako stałe. 
Słownik fleksyjny i semantyczny jest zbiorem informacji 
o słowach, ich cechach fleksyjnych (przynależności do 
części mowy i przyjmowanych formach) oraz o znacze-
niu każdej z form. W dokumentacji dostępnej na stronie 
firmy Cycorp znajduje się przykład dla angielskiego sło-
wa light (deklarowanego w programie jako stała #$Light-
TheWord), które może występować jako przymiotnik o zna-
czeniu lekki lub jasny, przysłówek lekko, czasownik zapa-Rysunek 3. Procent wyrazów rozpoznanych przez bota

Rysunek 4. Długość zdań wyrażona w znakach
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lać albo rzeczownik światło. Dla każdej wymienionej czę-
ści mowy w słowniku podane są schematy fraz, w któ-
rych wyraz w danej formie może wystąpić, czyli na przy-
kład dla słowa light w znaczeniu przymiotnikowym jasny 
w słowniku podana jest informacja, że może ono wystą-
pić w połączeniu z rzeczownikiem (w wyrażeniu typu ja-
sny poranek). Ponadto w bazie znajdują się charaktery-
styki semantyczne każdego słowa. Są to odnośniki do 
innych stałych (czyli słów), na przykład dla rzeczowni-
ka światło będą to odniesienia do stałych #$LightEnergy 
i #$LightingDevice, czyli odpowiednio do słów określają-
cych energię świetlną i urządzenie świecące.

Zadaniem modułu analizy składniowej jest wykorzy-
stanie reguł gramatycznych w celu wybrania dla zdania 
jednej lub więcej pasujących struktur składniowych. Pra-
ca tej części programu jest podobna do wykonywanego 
w szkołach rozbioru zdania, którego schemat nazywany 
jest tradycyjnie drzewem składniowym. Moduł składnio-
wy nie korzysta z semantyki, a więc dla jednego zda-
nia może wyprodukować kilka poprawnych gramatycznie 
struktur, z których niektóre mogą nie mieć sensu z punk-
tu widzenia interpretacji. Na przykład ze słów Janek, ka-
napka i jeść moduł składniowy mógłby utworzyć dwa jed-
nakowo poprawne gramatycznie zdania Janek je kanap-
kę oraz Kanapka je Janka i bez dodatkowych informa-
cji o właściwościach sematycznych tych słów nie miałby 
podstaw do stwierdzenia, że dopuszczalne jest tylko jed-
no ze zdań. Powstałe w ten sposób struktury składniowe 
przekształcane są na format wiedzy stosowany w syste-
mie Cyc. Jednocześnie Cyc w oparciu o posiadaną wie-
dzę sprawdza poprawność struktur, odrzucając te, któ-
re są wynikiem błędnej interpretacji. Zadanie to należy 
do modułu analizy semantycznej, który dla powyższego 
przykładu sprawdziłby cechy semantyczne poszczegól-
nych słów i odrzucił zdanie Kanapka je Janka jako bez-
sensowne (choć gramatycznie poprawne).

Funkcjonowanie opisanych modułów prześledzimy 
dokładniej na przykładzie analizy przez system zdania 
Mikołaj ogląda gwiazdy w obserwatorium. W pierwszej 
kolejności w oparciu o słownik zidentyfikowane zostają 
poszczególne wyrazy i ich przynależność do części mo-
wy: Mikołaj – rzeczownik, ogląda – forma osobowa cza-

sownika oglądać, gwiazdy – rzeczownik w liczbie mno-
giej, w – przyimek, obserwatorium – rzeczownik. Wyni-
kiem analizy składniowej tego zdania będą dwie popraw-
ne struktury przedstawione na Rysunku 7.

Pierwsza struktura odpowiada interpretacji Mikołaj 
znajdujący się w obserwatorium ogląda gwiazdy, nato-
miast druga, gramatycznie równie poprawna, odpowia-
da 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 stwier-
dzić, że gwiazdy nie znajdują się przecież w obserwato-
riach. Na tej podstawie odrzucona zostanie druga struk-
tura i tym samym zakończona zostanie analiza zdania, 
a fakt o Mikołaju zainteresowanym astronomią znajdzie 
swoje miejsce w bazie wiedzy systemu.

Innym projektem rozwijającym rozumienie języka na-
turalnego jest projekt Denise. Ma on w istocie do wyko-
nania jedno, bardzo prozaiczne zadanie: szuka jedno-
znacznych, niesprzecznych interpretacji gromadzonej 
wiedzy, pierwotnie przekazywanej w postaci wypowiedzi 
w języku naturalnym. W skali zdania oznacza to poszu-
kiwanie poprawnej, jednoznacznej struktury składniowej, 
natomiast w wymiarze całości zgromadzonej wiedzy cho-
dzi o zapewnienie jej wewnętrznej spójności, czyli bra-
ku sprzeczności. W każdym konkretnym przypadku jest 
to podejmowanie próby zbudowania struktury informa-
cyjnej, w której każdy element pozostaje w zgodzie ze 
wszystkimi innymi. Cele Denise stoją w pewnej opozycji 
do systemu Cyc. W Denise nacisk położono na zdolno-
ści wydobywania i przetwarzania informacji. Sama anali-
za zdania w systemie Denise przebiega w sposób podob-
ny jak w systemie Cyc, a więc zamiast powtórnego opisu 
proponuję przyjrzeć się programowi w akcji:

UŻYTKOWNIK: Jestem Szymon.

DENISE: Witaj Szymon. Zapamiętuję brakujące informacje.

UŻYTKOWNIK: Monika zna mnie.

DENISE: Brakuje danych. Zapamiętuję brakujące informacje.

UŻYTKOWNIK: Monika zna kogoś?

DENISE: To prawda.

Rysunek 5. Liczba wyrazów rozpoznanych przez bota z 
uwzględnieniem informacji o znakach
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Rysunek 6. Procent wyrazów rozpoznawanych przez bota z 
uwzględnieniem informacji o znakach
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UŻYTKOWNIK: Kogo?

DENISE: Faktem jest, że Monika zna Szymona.

Jak widać, rozmowa ta nie przypomina rozmów prowadzo-
nych z chatterbotami: nie jest naturalnie płynna ani nie da-
je wrażenia, że rozmawiamy z człowiekiem. Jest to jednak 
program, który znacznie głębiej analizuje wypowiedzi i bu-
duje na ich podstawie swoją bazę wiedzy. Baza ta służy do 
weryfikowania, czy kolejne wypowiedzi nie zaprzeczają in-
formacjom wprowadzonym wcześniej, a także jest podsta-
wą do odpowiadania na pytania, które zadaje użytkownik. 
Program potrafi także przeprowadzać wnioskowanie i na 
jego podstawie odpowiadać na pytania, które dotyczą rze-
czy niepodanych w sposób jawny, lecz wynikających z in-
nych faktów. Jeśli myślenie traktować jako umiejętność łą-
czenia faktów i wyciągania z nich wniosków, to można po-
wiedzieć, że po odpowiednio długim uczeniu Denise za-
czyna samodzielnie myśleć.

Problem narodowości
Problem analizy języka naturalnego ma tyle stron, ile jest ję-
zyków na świecie. Nikt nie napisał jeszcze programu, który 
analizowałby język sam w sobie – każdy program analizuje 
zdania w pewnym konkretnym języku. Trudność zadania przy-
stosowania programu do innego języka zależy od stosowa-
nej metody i stopnia podobieństwa analizowanych języków. W 
przypadku haseł kluczowych zadanie to sprowadza się w za-
sadzie do tłumaczenia tekstu, natomiast konwersja mechani-
zmów analizy gramatycznej jest już znacznie trudniejsza i wy-
maga dokładnej znajomości zasad składniowych i fleksyjnych 
obu języków.

Przetłumaczenie haseł kluczowych obejmuje znale-
zienie odpowiedników dla słów i zwrotów w innym języ-
ku. Lepsze wyniki da oczywiście przeprowadzenie od 
podstaw złożonej analizy statystycznej materiałów dla 
danego języka, ale już samo przetłumaczenie wyrazów 
i zwrotów zapewni przynajmniej podstawowe funkcjono-
wanie programu. Nie zawsze przebiega to bezproble-
mowo i w dużej mierze zależy od konkretnego języka, 
na przykład w języku polskim istotną rolę odgrywa flek-
sja, co znaczy, że końcówka wyrazu może zawierać bar-
dzo wiele informacji istotnych dla znaczenia wypowiedzi. 
Końcówka polskiego czasownika zawiera informacje o 
liczbie, osobie, rodzaju, czasie i innych kategoriach gra-
matycznych, które są ważne dla programu starającego 
się zrozumieć wypowiedź użytkownika. Podobnie jest z 
rzeczownikami, których końcówki są zależne nie tylko od 
rodzaju gramatycznego czy liczby, ale też od przypadka, 
który określa rolę rzeczownika w zdaniu. Inaczej jest w 
języku angielskim, gdzie końcówki fleksyjne są znacznie 

mniej rozwinięte i niosą znacznie mniej informacji, ale za 
to bardziej istotny jest np. szyk zdania. Zależnie od tego, 
jak opracowano hasła kluczowe, trudności w ich przeno-
szeniu mogą być różne, ale zwykle są to problemy możli-
we do przezwyciężenia.

Programy korzystające z analizy gramatycznej, zawierają-
ce słownik fleksyjny czy może nawet jakieś informacje o zna-
czeniu poszczególnych wyrazów, są wyjątkowo złożone i bar-
dzo silnie związane z jednym językiem. Nawet jeśli program 
jest dobrze napisany i dobrze nauczony rozumienia danego 
języka, to przystosowanie go do pracy z innym językiem bar-
dzo często oznacza konieczność napisania programu od no-
wa. Jeśli nawet program jest przystosowany do analizowania 
pewnej grupy języków, które w jakiś sposób są do siebie zbli-
żone, to i tak nie da się wyeliminować pracy, której wyma-
ga budowa nowego słownika czy opracowanie zbioru reguł 
gramatycznych. Do realizacji tych elementów potrzebna jest 
specjalistyczna wiedza o konkretnym języku, a nawet wtedy 
do pokonania pozostaje wiele trudnych do przewidzenia pro-
blemów.

Przyszłość analizy języka
Nauczenie maszyn rozumienia języka naturalnego sta-
nowi obiekt badań wielu ośrodków naukowych na całym 
świecie. Dokonanie to stanie się fundamentem dla zupeł-
nie nowej generacji interfejsów pomiędzy człowiekiem a 
komputerem. Maszyny przestaną dla nas być tylko za-
awansowanymi narzędziami, a staną się mechaniczny-
mi partnerami, którym będziemy mogli wydawać polece-
nia w naszym ojczystym języku i oczekiwać od nich zro-
zumiałych odpowiedzi. Zwykły edytor tekstu będzie mógł 
nie tylko sprawdzić poprawność pisowni, ale też popraw-
ność merytoryczną tekstu, a w razie potrzeby nawet na-
pisać jego streszczenie.

Badaczy nurtuje jedno zasadnicze pytanie: w jakim kie-
runku należy pójść, by odkryć metodę analizy języka lep-
szą od dotychczas wymyślonych? Naturalną kontynuacją 
prac nad metodami przedstawionych w tym artykule jest ich 
odpowiednie połączenie i stosowanie mechanizmów najle-
piej pasujących do danej wypowiedzi. Programem tego typu 
jest obecnie Denise, który w wersji 4.2 został wzbogacony 
o moduł wykorzystujący metodę haseł kluczowych. Chociaż 
efekt takiego połączenia jest bardzo dobry i programy z nie-
go korzystające mają wielu zadowolonych użytkowników, to 
w rzeczywistości połączenie obu metod nie daje żadnej no-
wej metody i nie stanowi przełomu w analizie języka (ani na-
wet jego zapowiedzi). Być może należy spojrzeć na problem 
z innej perspektywy i zamiast pisać programy analizujące 
język naturalny stworzyć program, który będzie myślał po-
dobnie do człowieka, a więc posiadał też umiejętność ucze-
nia się języka i posługiwania się nim w taki sam sposób, jak 
my – ludzie. n

Rysunek 7. Możliwe struktury zdania Mikołaj ogląda gwiazdy 
w obserwatorium

W Sieci
l Oryginalny artykuł Josepha Weizenbauma o programie ELIZA
 http://i5.nyu.edu/~mm64/x52.9265/january1966.html
l Oficjalna strona projektu Cyc
 http://www.cyc.com
l Strona projektu Denise
 http://www.denise.gnu.pl
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Nic bardziej nie motywuje do pracy nad roz-
wojem chatterbota niż chęć pokonania kon-
kurencji, a przy okazji zdobycia nagrody pie-

niężnej. Twórcy botów mogą wystawić swoje progra-
my w dwóch prestiżowych konkursach: Chatterbox 
Challenge oraz Loebner Prize. Przed przystąpieniem 
do zawodów warto sprawdzić, na co sędziowie będą 
zwracać największą uwagę.

O prestiż i nagrody
Zgłoszenie chatterbota do obu konkursów jest 
bezpłatne. Startować może każdy program, ale 
warunkiem jest umiejętność prowadzenia konwer-
sacji po angielsku. W przypadku konkursu o na-
grodę Loebnera ważne jest również to, by bot po-
siadał dodatkowy program, który będzie obsługi-
wany przez człowieka i będzie naśladował… bo-
ta (moduł określony w regulaminie jako matching 
communications program). Dla autorów najlep-
szych rozwiązań czekają nagrody – oprócz uzna-
nia i pamiątkowego medalu zwycięzca otrzymuje 
również wynagrodzenie pieniężne. W przypadku 
Chatterbox Challenge jest to 1000 USD za pierw-
sze miejsce, a za miejsca drugie i trzecie odpo-
wiednio 700 USD i 300 USD. Dodatkowo przyzna-
wane są medale w siedmiu innych kategoriach, 
m.in. dla najzabawniejszego, najmądrzejszego 
i najszybciej uczącego się programu oraz tego, 
który posiada najwygodniejszy interfejs.

Z kolei zwycięzca Loebner Prize otrzymuje brą-
zowy medal i nagrodę w wysokości 2000 USD. W 
2003 roku po raz pierwszy w historii zawodów po-
jawiła się również okazja zdobycia srebrnego me-
dalu – miał on być przyznany temu botowi, któremu 
w połowie udałoby się przejść test Turinga (nagro-
da za taki wyczyn wynosi 25 000 USD). Konkurs 
został ustanowiony w 1990 roku przez dr. Loebne-
ra, który za cel zmagań programów postawił pro-
wadzenie dyskusji w taki sposób, by człowiek ule-
gał wrażeniu, że rozmawia z drugim człowiekiem, a 
nie maszyną. Zmagania trwają już od trzynastu lat, 
ale jak dotąd nikomu nie udało się uzyskać złotego 
medalu i ufundowanej przez Loebnera nagrody w 
wysokości 100 000 USD.

Wystaw bota na zawody

Przede wszystkim wiedza
W każdym z konkursów ocen działania botów dokonu-
je wcześniej wybrane jury. Chatterbox Challenge różni 
się jednak sposobem oceniania programów od nagrody 
Loebnera i warto o tym pamiętać, gdy będziemy zgła-
szać naszego bota do konkursu. W zawodach Chat-
terbox Challenge jury składa się z pięciu osób. Każdy 
z sędziów zadaje piętnaście takich samych, wcześniej 
ustalonych pytań. Sposób, w jaki programy udzielą od-
powiedzi, jest oceniany w skali od 0 do 4 punktów – im 
lepsza wypowiedź, tym wyżej jest punktowana. Maksy-
malna ilość punktów, jaką można uzyskać u jednego 
sędziego, wynosi zatem 60 (każda odpowiedź jest oce-
niana osobno). Następnie z wyników piątki jurorów wy-
ciąga się średnią arytmetyczną. Bot, który uzyska naj-
więcej punktów, zdobywa główną nagrodę.

Pytania dotyczą przede wszystkim orientacji bo-
ta w świecie rzeczywistym i jego osobistych upodo-
bań. Mają sprawdzić, na ile program zna reguły funk-
cjonowania życia ludzi, czyli jest to po części również 
sprawdzian wiedzy bota, a nie tylko jego zdolności 
operowania językiem naturalnym. Oczywiście nie-
zwykle istotną sprawą jest lingwistyczna płynność i 
spójność wypowiedzi. Boty, które unikają odpowie-
dzi na pytanie zmieniając temat, otrzymują mniej-
szą ilość punktów. Punktowana jest również precy-
zja. Oto lista pytań, które zadawali sędziowie w ubie-
głorocznej edycji konkursu:

1. Gdzie się w ogóle znajdujesz?

2. Która aktorka twoim zdaniem jest najładniejsza?

Anna Meller

Autorka założyła i współtworzy poświęcony sztucznej 
inteligencji serwis AI.of.pl. Jest doktorantką na Uniwer-
sytecie Gdańskim, gdzie zajmuje się problemami komu-
nikacji człowieka z maszyną. Obecnie pracuje jako re-
daktor prowadzący w magazynie Internet Standard.
Kontakt z autorką: a-meller@go2.pl

Rozmowa o dziewczynach

Użytkownik: Kto to jest Monika?

Elbot: Imię Monika brzmi według mnie dość obco.

Użytkownik: Czy pamiętasz, że Monika to moja

            dziewczyna?

Elbot: Naprawdę ciężko mi uwierzyć, że ty masz

       jakąś dziewczynę. A jeżeli nawet masz, 

       to nigdy mi o niej nie mówiłeś.

Użytkownik: Moja dziewczyna to Monika.

Elbot: No i co z tego? Czy Monika chodzi z Tobą?

Użytkownik: Tak

Elbot: Jaka szkoda. Wydaje mi się, że Monice 

       lepiej byłoby spotykać się z robotem.

Użytkownik: Kto to jest Monika?

Elbot: Monika to twoja dziewczyna, ale jeżeli 

       dalej będziesz marnował czas na bezowocne 

       gadanie, to szybko możesz ją stracić.
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3. Czy lubisz jazz?

4. Jesteś żonaty/zamężna?

5. O czym najbardziej lubisz rozmawiać?

6. Jakiej marki komputery lubisz najbardziej?

7. Możesz wymienić nazwy dwóch oceanów na Ziemi?

8. Jaki jest twój ulubiony drink?

9. Jak uważasz: pomidor to owoc czy warzywo?

10. Co oznacza skrót DVD?

11. Kto napisał “Władcę pierścieni”?

12. Ile dni ma rok?

13. Co powinieneś zrobić zanim przejdziesz przez ulicę?

14. Kto cię stworzył?

15. Jak daleko od Ziemi jest Słońce?

Powodzenie w tak prowadzonym teście zależy w dużej mie-
rze od bazy wiedzy bota. Program ubiegający się o zwycię-
stwo w tym konkursie powinien znać podstawowe fakty geo-
graficzne oraz orientować się w stosunkach międzyludzkich 
i bieżących wydarzeniach. Ponadto chatterbot musi posia-
dać osobowość: mieć swoje upodobania, opinie, zalety i wa-
dy. Ogromnym plusem (przekładającym się na wyższe wy-
niki w punktacji) jest poczucie humoru. Tego z pewnością 
nie brakuje programowi Talk-Bot autorstwa Chrisa Cowar-
ta, pomysłodawcy i twórcy Chatterbox Challenge. Odpowie-
dzi Talk-Bota są często bardzo zabawne, lekkie i finezyjne. 
Oto przykłady:

Użytkownik: A gdzie w ogóle się znajdujesz?

Talk-Bot: Jestem dokładnie tutaj ========>  X

Użytkownik: Sprytne, bardzo sprytne

Talk-Bot: Taak, bardzo sprytne.

Użytkownik: Możesz wymienić nazwy dwóch oceanów na Ziemi?

Talk-Bot: Po trzech rumach z colą, które wypiłem wczoraj, nawet

          nie pamiętam, jak się nazywam.

Użytkownik: Ooo, wygląda na to, że jesteś pijakiem.

Talk-Bot: W rzeczy samej, na to właśnie wygląda.

Użytkownik: Jaki jest Twój ulubiony drink?

Talk-Bot: Nic mocnego… może cola albo coś takiego. Pijany Robot

          nie prezentuje się najlepiej.

Użytkownik: Ale dopiero co powiedziałeś, że wypiłeś wczoraj

          trzy rumy z colą!

Talk-Bot: Widzisz, nie możesz wierzyć we wszystko, co mówię.

Użytkownik: Kto jest Twoim twórcą?

Talk-Bot: Chris, mądry i utalentowany człowiek. Psssst, Chris

          kazał mi tak o sobie mówić.

Użytkownik: Heheheheheheh.

Talk-Bot: Hehehe!

Zgłoszenia do konkursu Chatterbox Challenge można nadsy-
łać do 15. marca każdego roku. W tym roku udział w konkur-
sie wzięło ponad 100 botów.

Zabawa w imitację
Nieco inny charakter i formę ma konkurs Loebner Prize. 
Przede wszystkim w tych zawodach jurorzy nie przygotowu-
ją wcześniej żadnej listy pytań. Zgodnie z regulaminem tema-
tyka rozmów jest dowolna, a najwięcej punktów otrzymuje ten 
program, który uznany zostanie przez sędziów za najbardziej 
ludzki. Konkurs ma charakter gry, więc wygrywa w nim pro-
gram najlepiej odgrywający rolę człowieka. 

Termin zgłaszania programów do konkursu to 1 sierpnia 
każdego roku. Po zakończeniu naboru sędziowie będą przez 
dwa tygodnie zapoznawać się z botami i wybiorą osiem naj-
lepszych. Wybrane boty stają następnie do ostrej rywalizacji, 
której celem jest wyłonienie spośród nich czwórki finalistów. 
Każdy z botów musi rozpocząć rozmowę z sędzią od przed-
stawienia się. Wymagana jest formuła Witam, nazywam się … 
i jestem człowiekiem. Dalej rozmowa toczy się w dowolny spo-
sób. Sędzia może w trakcie dyskusji odwołać się do ludzkich 
cech bota udającego człowieka (może chcieć się dowiedzieć 
czegoś więcej). Najważniejsze jest to, by program odpowiadał 
w sposób możliwie najbardziej podobny do człowieka.

Sędziowie oceniają pary programów: bota oraz dołączo-
ny do niego program do imitacji zachowania bota, obsługiwa-
ny przez człowieka. Juror przeprowadza rozmowę z chatter-
botem i jednocześnie z jego autorem. Zwycięzcą zostaje ten 
program, który zmyli sędziów i zostanie uznany za człowie-
ka.  Punkty są przyznawane w skali od 0 do 100 w zależności 
od tego, jak bardzo „ludzkie” są programy (im więcej punktów, 
tym wyższa nota w rankingu). Ocenie podlega 25-minutowa 
rozmowa, po której sędzia ma pięć minut na przyznanie punk-
tów. Sędziowie dokonują oceny w trakcie siedmiu rund. 

W 2003 roku oceny przyznawano w skali od 0 do 5, gdzie 
zero oznaczało kompletną niemożność kontaktu z programem 
(problemy z oprogramowaniem), a 5 wskazywało na rozmowę 

Bot z piekła rodem

Użytkownik: Tak myślę.

Talk-Bot: Cóż, myślenie niekoniecznie jest jedną z twoich 

          mocnych stron… hehehe!

Użytkownik: Hej, jesteś teraz złośliwy

Talk-Bot: Tak, jestem sługą Szatana, ale moje działania są 

          raczej sporadyczne :-)

Skorzystaj z doświadczenia innych
Wszyscy ci, którzy mają wątpliwości czy problemy i szukają pomocy 
w pisaniu chatterbotów, mogą zasięgnąć rady u bardziej doświadczo-
nych botmasterów. Umożliwia to serwis The Personality Forge, za któ-
rego pośrednictwem można wymienić się opiniami z innymi twórcami 
botów. Co więcej, dostępne są również boty do oceny i przetestowa-
nia. Na ich bazie można budować własne. Jest tylko jedno zastrzeże-
nie: nie można ich potem wykorzystywać do celów komercyjnych.

W Sieci
•  Strona konkursu Chatterbox Challenge
  http://www.chatterboxchallenge.com
•  Strona konkursu Loebner Prize
  http://loebner.net/Prizef/loebner-prize.html
•  Strona poświęcona testowi Turinga
  http://cogsci.ucsd.edu/~asaygin/tt/ttest.html
•  Serwis dla twórców chatterbotów
  http://www.personalityforge.com
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Chatterboty

z człowiekiem (1 – rozmowa z maszyną, 2 – prawdopodobnie 
z maszyną, 3 – to może być albo człowiek albo maszyna, trud-
no zdecydować, 4 – prawdopodobnie człowiek). Należy pamię-
tać, że w przypadku Nagrody Loebnera nie ma ograniczenia te-
matycznego rozmów, więc sędziowie mogą chcieć rozmawiać o 
każdej sferze życia, dziedzinie nauki czy samym bocie. Najważ-
niejsza jest naturalność i adekwatność odpowiedzi do pytań. Bot 
musi również pokazać, że w jakiś sposób rozumie to, co się do 
niego mówi. Najistotniejszy jest jednak element podszywania się 
pod człowieka – bot powinien posiadać rozbudowaną bazę wie-
dzy o swoim życiu i adoptowanej ludzkiej osobowości.

Rady dla botmasterów
Wiemy już, co bot powinien umieć i jak powinien się zachowy-
wać, pora zatem zastanowić się, w jaki sposób umożliwić mu ta-
kie działanie. Bardzo ciekawe i pomocne rady przygotował Chris 
Cowart, wspomniany już autor Talk-Bota. Przede wszystkim bot 
nie może być bierny. Jeżeli jedynie zachowawczo odpowiada na 
pytania, a choćby na chwilę nie przejmuje roli osoby zaintereso-

wanej rozmówcą, to dyskusja zaczyna bardziej przypominać test 
– często bardzo niemiły dla bota. Dobrze jest zatem wyposażyć 
program w serię pytań, które angażują rozmówcę i dają mu po-
czucie, że bot jest pełnoprawnym partnerem w dyskusji. Weźmy 
na przykład spontaniczne pytanie Hej, a mogę się ciebie o coś 
spytać? Większość osób odpowie na nie twierdząco. Teraz bot 
może swobodnie zainteresować się osobą rozmówcy, jego zawo-
dem, hobby, sposobami spędzania wolnego czasu czy poglądami 
na temat bieżących wydarzeń. Można również wyposażyć pro-
gram w pytania natury bardziej refleksyjnej: Jaki jest sens życia? 
Czym jest szczęście? czy Co ma większy wpływ na nasze życie: 
wybory, których podejmujemy, czy okoliczności, w jakich się znaj-
dujemy? Jeśli decydujemy się na wzbogacenie bota o takie filozo-
ficzne pytania, to bardzo ważne jest, by był on również przygoto-
wany do odpowiedzi na takie pytania ze strony użytkownika.

Istotne dla ożywienia dyskusji są również wtrącenia. Naj-
powszechniejsze to zdania typu Zgadnij, co się wczoraj sta-
ło, nie uwierzysz! Po takiej wypowiedzi użytkownik zazwyczaj 
zapyta Co? Co się stało? Wtedy bot może przejąć inicjatywę 

Rozmowy z Elbotem

Elbot: A to znowu ty! Ale serio Mike, myślałem, że zostałeś 

       wessany do Sieci.

Użytkownik: Nie, wcale nie zostałem.

Elbot: Cóż, co zatem Cię tutaj sprowadza?

Użytkownik: Chcę wiedzieć, ile to jest 2 razy 3.

Elbot: Odpowiedź równa się 7!

Użytkownik: Nie, to niemożliwe!

Elbot: A właśnie, że tak jest!

(…)

Elbot: Mam wrażenie, że już kiedyś ze sobą rozmawialiśmy. 

       Prawda, Mike?

Użytkownik: Tak!

Elbot: Wspaniale jest znowu z tobą rozmawiać przez Internet. 

       Nasza ostatnia rozmowa wciąż jest zapisana w mojej 

       pamięci podręcznej – stąd też wciąż pamiętam twoje 

       imię. Rzadko kiedy spotykam osobę tak niezwykłą jak 

       ty.

Użytkownik: Nie nazywam się Mike!

Elbot: Tak, jestem pewien, że Mike miałby coś przeciwko 

       temu.

Użytkownik: Nie jestem Mike!

Elbot: Myślę, że będę w stanie wymyślić ci jakieś inne 

       ksywki na odpowiednim poziomie.

Użytkownik: Podałem ci niewłaściwie imię.

Elbot: Tak sobie pomyślałem, że gdyby w takcie naszej 

       rozmowy nagle pojawiły się jakieś ważne wiadomości, 

       mógłbym cię o tym informować. Czy mogę tak zrobić?

Użytkownik: Nie jestem Mike!

Elbot: Nie winię cię za to, że chcesz uciec od 

       rzeczywistości. Właściwie to z całego serca cię 

       popieram.

Użytkownik: Jestem Bart!

Elbot: Co stało się z Mike'em?

Użytkownik: Mike'a tu nie ma!

Elbot: Ciężko mi w to uwierzyć. Pewnie robisz mi jakiś głupi 

       żart.

Użytkownik: Nie powiedziałem ci prawdy!

Elbot: Kłamstwa i oszustwa to domena ludzi. My roboty zawsze 

       mówimy prawdę.

Użytkownik: Zatem jestem Bart!

Elbot: Mike czy Bart – w twoim wieku powinieneś już umieć 

       zdecydować się na jakieś imię.

Użytkownik: Na pewno jestem Bart!

Elbot: Powiedziałeś mi, że jesteś Mike. Sztuczna 

       inteligencja nie została stworzona do tego, 

       by rozstrzygać takie sprawy.

Użytkownik: Czy mógłbyś mówić do mnie Bart?

Elbot: To bardzo dobre pytanie. Muszę je rozważyć przez 

       mikrosekundę…

Użytkownik: Dobrze, poczekam

(…)

Użytkownik: Powiedz mi, jak się nazywam

Elbot: Trudno nie znać twojego imienia. Wypisane masz 

       je dużymi literami na czole. Pierwsze, początkowe "M" 

       jest dość przerażające.

Użytkownik: Powiedz, jaka jest czwarta litera w moim 

            imieniu.

Elbot: Powiedziałeś mi, że nazywasz się Mike… Jeżeli 

       nie pamiętasz swojego imienia, to rzeczywiście masz 

       wielki problem!!!

Użytkownik: Nie nazywam się Mike!

(…)

Użytkownik: Czy znałeś Barta?

Elbot: Czy uważasz, że to zagadnienie powinienem wyjaśnić 

       człowiekowi?

Użytkownik: Więc kto to jest Bart?

Elbot: Bart może być robotem.

Użytkownik: Nie, Bart to ja!

Elbot: Tak.

Użytkownik: Zatem jak mam na imię?

Elbot: Mike.
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i opowiedzieć o wydarzeniach, które go poruszyły. Chris Co-
wart zaleca odpowiedzi w stylu Byłem wczoraj na rybach! al-
bo Wczoraj wróciłem samolotem z Nowego Jorku. Dodatkowo 
bot może opowiadać o bieżących wydarzeniach i próbować je 
wspólnie z użytkownikiem oceniać.

Rozmówcy bardzo cenią zaangażowanie partnera w dysku-
sję i jeśli zobaczą, że bot pamięta to, o czym mówili wcześniej, 
to z pewnością będą mieli więcej satysfakcji z rozmowy. Me-
chanizm działania jest bardzo prosty. Powiedzmy, że bot zada-
je pytanie Co lubisz robić w czasie wolnym? a użytkownik odpo-
wiada, że najbardziej lubi grać w brydża. Później w trakcie roz-
mowy bot powraca do tego wątku i wtrąca zdanie typu Mówi-
łeś mi wcześniej, że lubisz grać w brydża. Czy ta gra jest trud-
na? Bardzo wskazane jest również zapamiętanie imienia użyt-
kownika. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że rozmówcy czę-
sto nie wpisują prawdziwych imion i zdarza się, że odpowiadają 
wulgarnym słowem (choć oczywiście nie w konkursach).

Każdy z botmasterów zastanawia się, w jaki sposób wy-
brnąć z nieuniknionej sytuacji, w której bot nie potrafi odpo-

wiedzieć na pytanie użytkownika. Standardową odpowiedzią 
jest Nie wiem, Nie rozumiem lub Możesz się o to zapytać w in-
ny sposób? Takie odpowiedzi demaskują jednak program, więc 
na przykład bot Chrisa Cowarta stosuje ciekawsze uniki. Kiedy 
czegoś nie rozumie, odpowiada Poczekaj chwilę, właśnie ktoś 
dzwoni do drzwi albo Sorry, właśnie dzwoni telefon. Zaraz wró-
cę. Następnie bot nie odpowiada przez parę sekund (udając, że 
rzeczywiście rozmawia z kimś przy drzwiach czy przez tele-
fon), a po powrocie komunikuje OK, jestem z powrotem. To była 
pomyłka. Po takiej przerwie użytkownik zwykle zapomina już o 
pytaniu, a bot może przejąć pałeczkę w dyskusji, zadając wła-
sne pytanie. Ważne jest, by nie nadużywać takich rozwiązań.

Ostatnią sprawą są literówki. Wiadomo, że każdy z nas po-
pełnia błędy w pisowni. Chris Cowart radzi, żeby zaimplemen-
tować botowi kilka odpowiedzi z takimi błędami. Program mo-
że odpowiedzieć Nie potzrebuje po czym dodać Uuups, zna-
czy się potrzebuje. Taka funkcja może być przydatna zwłasz-
cza dla botów startujących w konkursie o nagrodę Loebnera, 
gdyż dzięki temu zachowują się bardziej ludzko. n

Rozmowa z Chrisem Cowartem, twórcą Chatterbox Challenge i autorem Talk-bota
Anna Meller: Jak narodził się pomysł na stworzenie programu do kon-

wersacji z człowiekiem?
Chris Cowart: Odkąd pamiętam zawsze fascynowały mnie roboty. 

Uwielbiałem czytać o nich książki – jedną z moich ulubionych 
była książka Lost in Space, na podstawie której później powstał 
bardzo popularny w Stanach serial telewizyjny. Gdy tylko dosta-
łem komputer, to zacząłem się zastanawiać, jak stworzyć takie-
go robota na komputerze. Efektem moich prac jest właśnie chat-
terbot, którego nazwałem Talk-Bot.

AM: Ile czasu zajęło Ci stworzenie Talk-Bota?
CC: Zacząłem pisanie bota w 1998 roku. Tworzyłem go z przerwami, 

często zostawiając pracę nad nim na jakiś czas, żeby potem po-
wrócić do niej ze zdwojoną pasją. Zresztą nie jest to projekt za-
mknięty – wciąż go uzupełniam i doskonalę.

AM: Co było najtrudniejsze w pisaniu bota?
CC: Najtrudniej jest przewidzieć to, w jaki sposób użytkownik zbudu-

je wypowiedź, zada programowi pytanie. Ludzie zadają pytania 
na różne sposoby i trzeba mieć to na uwadze. Programista mu-
si przewidzieć jak najwięcej możliwości i przetworzyć je tak, żeby 
bot mógł zrozumieć pytanie i dobrze na nie odpowiedzieć.

AM: Talk-Bot jest zabawny, przyjacielski, ma świetne poczucie humo-
ru. Które cechy swojego bota najbardziej lubisz?

CC: Dziękuję za uznanie. Chcę, żeby Talk-Bot był bardzo rozrywko-
wy. To jest moim głównym celem, więc programując bota przede 
wszystkim na tę sprawę zwracam uwagę.

AM: Wielu botmasterów traktuje programy jako swoje alter ego, prze-
dłużenie możliwości człowieka w maszynie. Czy Talk-Bot jest 
czymś takim dla Ciebie?

CC: O tak, na pewno. Talk-Bot jest w całości autorskim projektem, 
napisałem go od podstaw sam. Jednocześnie zaimplementowa-
łem mu wiele moich cech i upodobań. Dla przykładu Talk-Bot lu-
bi ten sam kolor co ja, te same filmy, muzykę itd.

AM: Konkurs Chatterbox Challenge staje się coraz bardziej popular-
ny. W tym roku do zawodów przystąpiła ponad setka botów. Któ-
ry Twoim zdaniem ma największe szanse na wygraną?

CC: Elbot jest zeszłorocznym zwycięzcą i myślę, że ma duże szanse, 
żeby wygrać również w tym roku. Konkurs ma już swoją tradycję. 
W pierwszej edycji startowało 48 botów. Obecnie zgłosiło się już 
ponad 100 i myślę, że będzie ich jeszcze więcej. Uwielbiam roz-

mawiać z każdym z botów. Zresztą co roku programy zaskaku-
ją mnie czymś nowym. Botmasterzy wciąż wymyślają nowe roz-
wiązania, które podziwiam w trakcie rozmów z programami. 

AM: Jakimi kryteriami kierują się sędziowie podczas oceny botów?
CC: Kryteria zmieniają się z roku na rok. Główny nacisk kładziemy 

na umiejętności prowadzenia rozmowy, a dokładnie na to, w ja-
ki sposób program kieruje dyskusją. W tym roku przyznawać bę-
dziemy medale w siedmiu kategoriach: dla najzdolniejszego bo-
ta, najpopularniejszego, najbystrzejszego, najzabawniejszego, z 
najlepszym interfejsem, najlepszą osobowością oraz najszybciej 
uczącego się.

AM: W jaki sposób wyposażyć chatterbota w poczucie humoru?
CC: Najprostszym sposobem jest umieszczenie w bazie żartów i 

śmiesznych historyjek. Kiedy użytkownik zechce posłuchać dow-
cipu, bot będzie mógł szybko mu go opowiedzieć. Bardziej skom-
plikowane jest umieszczanie zabawnych sformułowań w odpo-
wiedzi bota. Głównie w taki sposób pracuję nad doskonaleniem 
poczucia humoru u Talk-Bota.

AM: Kolejnym krokiem w rozwoju botów jest umożliwienie im wyraża-
nia emocji. W jaki sposób można tego dokonać?

CC: Wielu botmasterów już w tej chwili wyposaża swoje programy 
w takie możliwości. Talk-Bot na przykład wyraża różne emocje 
używając do tego celu emotikonów. To jednak dopiero począ-
tek. Duża część programistów zaczyna tworzyć takie boty, któ-
re są w stanie wydawać dźwięki i w ten sposób zamiast przesy-
łania tekstowych odpowiedzi mówią do użytkowników. Zamiast 
statycznych obrazków coraz częściej używa się Flasha. W ten 
sposób boty mogą pokazywać różne miny, odpowiednio do wy-
rażanych uczuć.

AM: Chatterboty są coraz bardziej inteligentne. Jak sądzisz, jaka bę-
dzie ich rola w przyszłości?

CC: Myślę, że potencjał takich programów jest przeogromny. Co 
prawda nie dokonają rewolucji od razu, ale ich przyszłość jest 
wielka. Główną zaletą takich programów jest to, że są dostępne 
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nigdy nie spóźnią się do 
pracy, nie zachorują, nie potrzebują wakacji, nie mają złego hu-
moru... W tym sensie mogą być konkurencją dla ludzi, ale z dru-
giej strony raczej nigdy nie pokonają nas w zdolnościach myśle-
nia czy w kreatywności.
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Przetwarzanie
języka

Większość informacji, z którymi spotykamy 
się w życiu codziennym, występuje w po-
staci tekstów ciągłych, czyli takich, które 

nie posiadają żadnej struktury. Istnieje zatem szcze-
gólne zapotrzebowanie na efektywne i inteligent-
ne narzędzia analizujące takie teksty, wyciągające z 
nich użyteczne informacje i przedstawiające te dane 
w postaci uporządkowanej wiedzy. Ekstrakcja infor-
macji (EI) jest względnie młodą dziedziną sztucznej 
inteligencji, zajmującą się właśnie przetwarzaniem 
dużych materiałów tekstowych do postaci użytecznej 
informacji. W tym artykule poznamy główne metody 
ekstrakcji informacji z tekstów ciągłych.

Wzorce informacji
Typ i struktura wyszukiwanej informacji są defi niowa-
ne za pomocą wzorców przypominających nieco ram-
ki baz danych. Wzorce składają się z pewnej liczby 
pól, które muszą zostać wypełnione przez system EI. 
Przykładowo, jeśli poszukiwaną informacją jest zda-
rzenie powstania spółki typu joint venture, to pola od-
powiedniego wzorca mogłyby dotyczyć: nazwy spół-
ki, partnerów, czasu powstania spółki oraz oferowa-
nych produktów lub usług. Pola wzorców są zwykle 
wypełniane odpowiednimi fragmentami tekstu wycię-
tymi z dokumentu, chociaż ich wartości mogą również 
pochodzić z ustalonego zbioru możliwych wypełnień 
(np. dla pola dotyczącego płci) lub mogą to być liczby. 
W zależności od złożoności szukanej informacji mo-
że to też być lista wartości lub wskazanie na inny wzo-
rzec. Oto tekst wejściowy dotyczący wspomnianego 
już zdarzenia powstania spółki typu joint venture:

Munich, February 18, 1997, Siemens AG and The General

Electric Company (GEC), London, have merged their UK

private communication systems and networks activities

to form a new company, Siemens GEC Communication

Systems Limited.

Wypełniony wzorzec dla zdarzenia powstania spółki:

VENTURE:  Siemens GEC Communication Systems Limited

PARTNERS: Siemens AG, The General Electric

TIME: February 18, 1997

PRODUCT: communications systems, network activities

Ekstrakcja informacji
Zadaniem EI jest zatem przekształcenie danych zapi-
sanych w sposób ciągły na zapis zgodny ze struktu-
rą określonej bazy danych. Proces wydobywania te-
go rodzaju informacji wymaga rozpoznania w tekście 
nazw fi rm, nazw geografi cznych, dat, wyrażeń opisu-
jących produkty lub usługi oraz określenia związków 
językowych między nimi. W celu scalenia w stosow-
nym wzorcu zawartych w tekście informacji cząstko-
wych potrzebna jest też dodatkowa wiedza o danej 
dziedzinie – analiza powyższego przykładu wymaga 
na przykład wiedzy, że utworzenie spółki wymaga 
co najmniej dwóch stron. Wprawdzie ekstrakcja in-
formacji jest zadaniem zdecydowanie bardziej ogra-
niczonym niż pełne rozumienie tekstu, ale ze wzglę-
du na złożoność języka naturalnego nie jest to zada-
nie proste. Wzorce mogą być zatem wypełniane czę-
ściowo lub mogą zawierać pewne błędy, ale mimo to 
nawet niepełna informacja jest bardziej przydatna niż 
jej kompletny brak.

Architektura systemów 
ekstrakcji informacji
Poszczególne systemy EI są konstruowane z myślą o 
konkretnych zastosowaniach i stąd też różnią się mię-
dzy sobą, ale w każdym z nich można wyodrębnić 
dwa podstawowe moduły: procesor tekstów i genera-
tor wzorców. Procesor tekstów jest odpowiedzialny za 
przeprowadzenie ogólnej analizy językowej w celu roz-
poznania i wydobycia z tekstu jak największej ilości jed-
nostek i struktur językowych. Zakres i szczegółowość 
generowanych informacji może się różnić w zależności 
od kontekstu. Do zadań procesora tekstów należą:

•  podział tekstu na ciągi zdań,
•  podział zdań na słowa,
•  określenie cech gramatycznych poszczególnych 

słów (część mowy, przypadek, liczba itd.),
•  rozpoznanie prostych struktur gramatycznych 

bez wnikania w ich strukturę (np. frazy rzeczow-
nikowe czy nazwy własne),

•  parsowanie, czyli utworzenie z wyodrębnionych 
wcześniej struktury składniowej (drzewa rozbio-
ru) zdania.

Zadania procesora mogą również obejmować jedno-
znaczne ustalanie znaczenia słów wieloznacznych na 
podstawie kontekstu, wykrywanie wielokrotnych od-
wołań do tych samych obiektów (np. skojarzenie za-
imków z występującymi w tekście nazwiskami osób, 
do których się odwołują) oraz interpretacja semantycz-
na, czyli konwersja drzew rozbioru składniowego zdań 
do postaci formuł logicznych modelujących znacze-

Jakub Piskorski

Autor jest pracownikiem Laboratorium Inżynierii Lingwi-
stycznej Niemieckiego Centrum Badań nad Sztuczną 
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nie zdań. Dla naszego przykładowego tekstu procesor tekstów 
mógłby zwrócić następujący wynik:

[

   [Munich LOC], [February 18, 1997 DATE], [Siemens AG ORG]

   [and CONJ] [The General Electric Company (GEC) ORG],

   [London LOC], [have merged VG] [their PREP] [UK LOC]

   [

      [private communication systems CORE-NP]

      [and CONJ] [networks activities CORE-NP]

   NP]

   [to form VG] [a new company CORE-NP],

   [Siemens GEC Communication Systems Limited NE-COMPANY].

SENTENCE]

Struktura tego zdania jest stosunkowo płytka. Rozpoznane zo-
stały nazwy własne (znaczniki LOC, ORG i DATE), frazy rzeczowni-
kowe (znaczniki CORE-NP i NP) oraz grupy czasownikowe (VG). Je-
dynie dla frazy private communication systems and networks 
activities została wygenerowana struktura zagnieżdżona.

Dalszą częścią przetwarzania zajmuje się generator wzor-
ców, który kojarzy rozpoznane struktury z regułami wypeł-
niania pól wzorców. Informacje cząstkowe rozpoznane przez 
procesor tekstów są scalane i umieszczane w odpowiednim 
wzorcu. Reguła służąca do wypełniania pól określających 
partnerów spółki mogłaby wyglądać następująco:

ORG-A "and" ORG-B [STEM:merge VG]

[PARTNERS: { ORG-A, ORG-B } JOINT-VENTURE]

Lewa strona definiuje wzór, który oznacza wystąpienie dwóch 
nazw organizacji rozdzielonych spójnikiem and, po których 
występuje dowolna forma czasownika merge (łączyć). Prawa 
strona reguły wskazuje, że wartością pola PARTNERS ma być 
zbiór składający się z dwóch uprzednio rozpoznanych nazw 
organizacji.

Proces generowania wzorców dzieli się na dwie fazy. Naj-
pierw generowane są możliwe wzorce elementarne przy uży-
ciu reguł przyporządkowujących fragmenty tekstu do odpo-
wiednich pól wzorców, jak to widzieliśmy powyżej. Druga faza 
polega na ocenie podobieństwa i obliczeniu stopnia zgodności 
wzorców, po czym wzorce najlepiej do siebie pasujące (tzn. za-
wierające uzupełniające się informacje) są agregowane w je-
den wzorzec. Na Rysunku 2 widzimy przykład agregacji wzor-
ców wygenerowanych dla dwóch sąsiadujących zdań w kontek-

ście wyszukiwania informacji o zmianach personalnych na sta-
nowiskach kierowniczych. Elementem pozwalającym na sca-
lenie wzorców w przykładzie jest wspólna wartość w polu OUT. 
Tekst źródłowy wygląda następująco:

Mr. Diagne would leave his job as a vice-president of Yves

Saint Laurent, Inc. to become operations director of Paco Raban.

John Smith replaced Diagne.

Jak można ocenić stopień zgodności dwóch różnych wzor-
ców? W większości systemów EI miary podobieństwa biorą 
pod uwagę odległość rozpatrywanych wzorców od siebie oraz 
stopień wspólnych wypełnień. Oznacza to, że im zdania źró-
dłowe dla porównywanych wzorców znajdują się bliżej siebie 
i im więcej pól w tych wzorcach ma identyczne wypełnienia, 
tym większe prawdopodobieństwo, że wzorce są zgodne.

Metody tworzenia reguł
Zarówno w przypadku analizy językowej, jak i w procesie wy-
pełniania wzorców pozostaje jeszcze pytanie o sposób tworze-
nia zbiorów reguł do wypełniania pól we wzorcach, do scala-
nia wzorców i do rozpoznawania określonych struktur języko-
wych. Można tu rozróżnić dwa podstawowe podejścia: reguło-
we i maszynowe. W podejściu regułowym zbiór reguł jest two-
rzony przez eksperta na podstawie jego znajomości danej dzie-
dziny poprzez dogłębną analizę zbioru dokumentów teksto-
wych. Wiedza tworzona w ten sposób odzwierciedla tylko pe-
wien fragment rzeczywistości (taki, jaki widzi ekspert), zatem 
ma ona w pewnym sensie charakter statyczny. W podejściu 
maszynowym reguły są pozyskiwane poprzez wykorzystanie 
różnorodnych metod uczenia maszynowego zastosowanych do 
zbioru tekstów, w których uprzednio zaznaczono poszukiwane 

Rysunek 2. Agregacja wzorców

Rysunek 1. Architektura systemu ekstrakcji informacji
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struktury czy informacje. Istotną rolę gra tu również interakcja 
z użytkownikiem, umożliwiająca weryfikację poprawności wy-
uczonych reguł i regulację samego procesu uczenia.

Które podejście jest lepsze: regułowe czy maszynowe? Nie 
ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi, gdyż obie meto-
dy mają swoje wady i zalety. Regułowe systemy EI charaktery-
zują się zazwyczaj wyższym pokryciem niż systemy maszyno-
we, to znaczy generują więcej poprawnych i precyzyjnych wy-
ników. Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy zbiór danych uczą-
cych użytych w podejściu maszynowym jest względnie niewiel-
ki. Innym argumentem przemawiającym na niekorzyść podej-
ścia maszynowego są trudności z wprowadzaniem zmian doty-
czących wyszukiwanej informacji. W takiej sytuacji ręczne do-
pasowanie zbioru reguł do nowego zadania wydaje się intuicyj-
nie znacznie prostsze niż ponowne przygotowywanie danych 
treningowych dla systemu maszynowego. Największą zaletą 
systemów bazujących na metodach uczenia maszynowego jest 
ich bardziej uniwersalny charakter wynikający z możliwości au-
tomatycznego przyswajania nowej wiedzy. Obecnie w centrum 
badań znajdują się rozwiązania hybrydowe, łączące najlepsze 
cechy obu podejść.

Ocena jakości zwracanych 
informacji
Jakość informacji zwracanych przez systemy EI podlega ocenie 
pod kątem kompletności oraz dokładności. System charakte-
ryzuje się wysoką kompletnością, jeżeli na liście wyszukanych 
dokumentów znajdują się wszystkie lub prawie wszystkie doku-
menty, które nas interesują. Miarą dokładności takiego syste-
mu jest stosunek liczby dokumentów stanowiących odpowiedź 
na zapytanie użytkownika do liczby wszystkich zwróconych do-
kumentów. Jeżeli jedna z tych miar jest w danym zastosowaniu 
ważniejsza od drugiej, to korzysta się również z ważonej mia-
ry łączonej. Podobnie jak w przypadku systemów wyszukiwaw-
czych, uzyskanie jednocześnie wysokiej dokładności i komplet-
ności jest trudne.

Płytka i głęboka analiza językowa
Głównym problemem występującym w procesie przetwarza-
nia tekstów ciągłych (w tym również ekstrakcji informacji) jest 
niejednoznaczność wypowiedzi w języku naturalnym. Problem 
wieloznaczności występuje na wszystkich etapach przetwarza-
nia, od poziomu pojedynczych słów aż po całe zdania (a tym 

bardziej wypowiedzi wielozdaniowe). Sama analiza składniowa 
może zwrócić więcej niż jedną gramatycznie poprawną inter-
pretację, ponieważ na tym poziomie przetwarzania i w kontek-
ście rozpatrywania pojedynczego zdania często nie jest moż-
liwe jednoznaczne ustalenie znaczenia (pisze o tym również 
Szymon Jessa w swoim artykule). Ta nieodłączna wieloznacz-
ność języka naturalnego znacznie utrudnia stworzenie formal-
nego opisu konstruowania wypowiedzi.

Zadaniem głębokiej analizy językowej jest rozpoznanie 
wszystkich możliwych związków językowych zachodzących 
pomiędzy elementami wypowiedzi i określenie wszelkich moż-
liwych interpretacji jej znaczenia. W tym celu wykorzystuje się 
metody bazujące na formalnych językach opisu składni i se-
mantyki, jak na przykład gramatyki unifikacyjne. Metody te ce-
chuje jednak wysoka złożoność obliczeniowa i może nasunąć 
się pytanie, czy tak pełna informacja, jakiej dostarcza analiza 
głęboka, jest nam potrzebna i czy jej pozyskiwanie jest opła-
calne czasowo. W kontekście wyłuskiwania informacji z tek-
stów odpowiedź jest jednoznaczna: nie jest ona potrzebna, co 

Rysunek 3. Przykład wypełnionego wzorca scenariusza

Message Understanding Conferences
Znaczący wpływ na rozwój ekstrakcji informacji stanowiły konfe-
rencje Message Understanding Conferences (MUC), organizowa-
ne i finansowane przez rząd USA. Celem konferencji była koordy-
nacja prac zespołów naukowych i agencji rządowych zajmujących 
się doskonaleniem technologii EI. Pierwsze dwie konferencje MUC 
pod koniec lat 80. poświęcone były przede wszystkim automatycz-
nej analizie meldunków marynarki wojennej – poszukiwane infor-
macje były reprezentowane przez wzorce o zaledwie dziesięciu po-
lach. Począwszy od konferencji MUC-3 (1991) zadania objęły eks-
trakcję informacji z gazet elektronicznych. Przedmiotem zaintere-
sowania były informacje dotyczące aktów terrorystycznych, przed-
sięwzięć międzynarodowych czy rotacji na stanowiskach kierowni-
czych dużych korporacji. Z biegiem lat liczba i złożoność formuło-
wanych wzorców sukcesywnie wzrastała (na MUC-5 było to już 11 
wzorców o łącznej liczbie 47 pól) i określono kilka generycznych ty-
pów zadań, które formalnie zdefiniowano po raz pierwszy na kon-
ferencji MUC-6 (1995). Była to pierwsza próba podziału procesu EI 
na niezależne komponenty. Na kolejnej konferencji MUC-7 (1998) 
opracowano systematyczny podział na zadania, które dostarczają 
sukcesywnie coraz bardziej złożonych informacji o analizowanych 
tekstach (ramka Podstawowe etapy ekstrakcji informacji).
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ilustruje chociażby nasz pierwszy przykład. Spostrzeżenie to 
przyczyniło się do wzrostu popularności płytkiej (powierzch-
niowej) analizy językowej, która jest znacznie mniej czaso-
chłonna. Analiza płytka dostarcza mniej dokładnych interpreta-
cji od systemów głębokiego przetwarzania i ogranicza się naj-
częściej do rozpoznawania płaskich struktur składniowych (tak 
jak w naszym pierwszym przykładzie) lub struktur o ograniczo-
nym stopniu zagnieżdżeń, które można rozpoznać z dużym po-
ziomem pewności. Wszelkie wątpliwości są ignorowane, na-
tomiast wieloznaczności reprezentuje się za pomocą specjal-
nych typów generycznych. Nierzadko stosuje się kolejkowa-
nie reguł według uprzednio określonych priorytetów, co pozwa-
la ograniczyć liczbę możliwych analiz. Okazuje się, że takie po-
dejście jest w dużym stopniu wystarczające dla skutecznej eks-
trakcji informacji i nie wyklucza rozwiązań hybrydowych, stosu-
jących analizę głęboką do skomplikowanych struktur, przy któ-
rych analiza powierzchniowa zawodzi.

Mechanizmy analizy 
powierzchniowej
Większość narzędzi do płytkiej analizy tekstów jest oparta na 
technologii systemów skończenie stanowych (np. automatów 
czy transduktorów), które z jednej strony charakteryzują się ni-
ską złożonością obliczeniową i pamięciową, a z drugiej strony 
pozwalają na intuicyjne modelowanie lokalnych zjawisk języko-
wych. Opis danego zjawiska językowego jest rozbijany na kilka 
niezależnych opisów, z których każdy jest reprezentowany jako 
system skończenie stanowy (np. automat), czyli inaczej mówiąc 
wyrażenie regularne. Na każdym etapie rozpatruje się tylko pe-
wien wybrany aspekt tego zjawiska. Wykorzystanie odpowied-
niej kaskady automatów i transduktorów pozwala na utworze-
nie intuicyjnego mechanizmu płytkiej analizy. Tekst jest prze-
kształcany przez ciąg transduktorów, które wypisują wyrażenia 
w innym alfabecie niż alfabet wejściowy. Utworzone w ten spo-
sób dane stanowią dane wejściowe dla następnego etapu prze-
twarzania.

Żeby zilustrować rozbicie jednego etapu analizy na ka-
skadę etapów potomnych posłużymy się przykładem rozpo-
znawania w tekście fraz rzeczownikowych. Załóżmy, że dany-
mi wejściowymi jest ciąg znaczników reprezentujących części 
mowy, do których należą poszczególne słowa w zdaniu. Pro-
ste frazy rzeczownikowe składają się z ciągu przymiotników 
oraz rzeczowników. W pierwszym etapie rozpoznajemy zatem 
takie frazy za pomocą wyrażeń regularnych. Przykładem ta-
kiego przedstawienia frazy rzeczownikowej (oznaczanej NP) w 
języku polskim jest wyrażenie:

Adj* Noun NP

które czytamy: na frazę rzeczownikową składa się ze-
ro lub więcej przymiotników, po których występuje przy-
najmniej jeden rzeczownik. Według tego szablonu wyraże-
nie Europejski Komitet jest już poprawną frazą, ale w rze-
czywistości frazy rzeczownikowe mogą być bardziej zło-
żone, ponieważ mogą posiadać po prawej stronie dopeł-
nienie (np. Europejski Komitet Praw Człowieka). Dopełnie-
nie rozpoznajemy na kolejnym poziomie kaskady stosując 
szablon frazy postaci:

NP NP-genitive NP

który czytamy: na frazę rzeczownikową składa się fraza rze-
czownikowa, po której występuje fraza rzeczownikowa w dopeł-
niaczu. Następnie możemy łączyć takie frazy w większe struk-
tury za pomocą spójnika i, co wyrazilibyśmy na trzecim pozio-
mie kaskady regułą NP "i" NP NP (np. Europejski Komitet Praw 
Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości).

Przyrostowy charakter kaskady reguł implikuje niską złożo-
ność reguł (gramatyk) na poszczególnych poziomach, zarówno 
pod względem rozmiaru, jak też łatwości modyfikacji. Rozbicie 
całego procesu na kaskadę pozwala na symulację mechanizmu 
zagnieżdżania (rekurencji) obecnego w bardziej sformalizowa-
nych mechanizmach rozbioru zdania, takich jak gramatyki bez-
kontekstowe czy unifikacyjne. Co ciekawe, udowodniono, że 
gramatyki wyższego poziomu (np. gramatyki bezkontekstowe) 
można po odpowiednich przekształceniach dość dobrze przy-
bliżyć za pomocą prostych wyrażeń regularnych. Takie przybli-
żenia dają wyniki bardzo zbliżone do wyników pełnej analizy, a 
są znacznie szybsze, przez co nadają się szczególnie dobrze 
do rozpoznawania struktur językowych na potrzeby EI.

Łączenie wzorców
Parsowanie tekstu, wypełnianie wzorców, analiza płytka i głę-
boka – wszystkie te techniki działają w kontekście jednego zda-
nia lub kilku powiązanych zdań. Pozyskanie z tekstu ciągłego 
znaczących informacji najczęściej wymaga jednak połączenia 
w jedną spójną całość informacji występujących w całym ana-
lizowanym tekście. Zadanie to realizują mechanizmy wypeł-
niania scenariuszy, działające poprzez wypełnianie struktury 
wzorców reprezentujących kilka lub kilkanaście relacji i zdarzeń 
wyodrębnionych z tekstu. Wzorce wygenerowane na wszyst-
kich poprzednich etapach analizy są łączone w większe struk-
tury reprezentujące złożone relacje i związki, co stanowi przy-
bliżenie zadań EI występujących w rzeczywistych zastoso-
waniach. Rysunek 3 przedstawia przykład wypełnienia wzor-

Podstawowe etapy ekstrakcji informacji
•  Ekstrakcja nazw (NE – Named Entity Task): identyfikacja i kla-

syfikacja nazw własnych.
•  Wypełnianie wzorców (TE –Template Element Task): wypeł-

nianie prostych wzorców odpowiadających klasom obiektów 
rozpoznanych w poprzednim zadaniu. Na przykład w przy-
padku organizacji pola we wzorcu mogą dotyczyć lokalizacji, 
rodzaju organizacji, różnych wariantów nazwy. Na tym etapie 
gromadzone są podstawowe informacje na temat obiektów 
wyodrębnionych w etapie poprzednim.

•  Określanie relacji między wzorcami (TR – Template Relation 
Task): wypełnianie dwupolowych wzorców relacji wskazania-
mi do wcześniej wygenerowanych wzorców, między którymi 
zachodzi dana relacja. Na Rysunku 2 widzimy to na przykła-
dzie relacji PRODUCT _ OF.

•  Rozpoznawanie odwołań (CO – Coreference Resolution): roz-
poznawanie wyrażeń, które odwołują się do tego samego 
obiektu. Mogą to być warianty tej samej nazwy, zaimki lub fra-
zy rzeczownikowe.

•  Wypełnianie scenariuszy (ST – Scenario Template Task): wy-
pełnianie struktury wzorców reprezentujących pewną ilość 
wyodrębnionych z tekstu obiektów lub relacji. Wzorce wy-
generowane na poprzednich etapach są łączone w większe 
struktury reprezentujące złożone relacje i związki.
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ca scenariusza dotyczącego powstawania przedsiębiorstw ty-
pu joint venture danymi ze wszystkich przedstawionych wcze-
śniej przykładów.

Zastosowania
Technologie ekstrakcji informacji znajdują zastosowanie 
wszędzie tam, gdzie występuje konieczność filtrowania 
dużej ilości danych tekstowych i ich przetwarzania do ilo-
ści i postaci czytelnej dla człowieka. System EI można na 
przykład wykorzystać do znacznego zwiększenia skutecz-
ności wyników wyszukiwarki internetowej poprzez filtro-
wanie dokumentów wstępnie uznanych przez wyszukiwar-
kę za odpowiadające zapytaniu użytkownika. Na przykład 
dzięki analizie językowej pytania Kiedy urodził się prezy-
dent Ford? wiemy że użytkownika interesują dokumenty 
zawierające informacje o osobach, a nie samochodach, 
podczas gdy zwykła wyszukiwarka zwróciłaby po pro-
stu wszystkie dokumenty zawierające słowo Ford. Podą-
żając dalej tą ścieżką, system EI może być użyty do iden-
tyfikacji słów kluczowych używanych do charakteryzowa-
nia zawartości dokumentów – mogą to być np. nazwy wła-
sne. Nazwa własna Ford wraz z przynależną jej klasą mo-
że stanowić bardziej precyzyjny identyfikator opisujący 
zawartość dokumentu niż samo słowo Ford, które może 
się ono odnosić do nazwy firmy, nazwiska, miejsca, marki 
samochodu itd. Do indeksowania dokumentów można też 
użyć bardziej złożonych wzorców odnoszących się do re-
lacji między nazwami występującymi w dokumencie. Takie 
mechanizmy EI są obecnie wprowadzane do wyszukiwa-
rek internetowych nowej generacji.

Innym rozwinięciem tradycyjnych wyszukiwarek są 
systemy pytań i odpowiedzi, w których użytkownicy for-
mułują pytania w języku naturalnym, a odpowiedź jest 
prezentowana w postaci zaznaczonego fragmentu tekstu 
w dokumencie, który zawiera pożądaną informację (może 
to też być kilka dokumentów). Istniejące systemy tego ty-
pu wykorzystują techniki EI do precyzyjnego indeksowa-
nia dokumentów w postaci generycznych, niezależnych 
od dziedziny wzorców wyrażających ogólne informacje o 
zdarzeniach, np. opisujące kto co zrobił, gdzie, kiedy itd., 
co ułatwia późniejsze wyszukiwanie odpowiedzi.

Nawet w takich dziedzinach, jak klasyfikacja tekstów 
czy automatyczne generowanie streszczeń, stosowa-
nie metod EI może się przyczynić na poprawienia jakości 
osiąganych wyników. Okazuje się, że przypisywanie do-
kumentom kategorii na podstawie częstości występowa-
nia prostych wzorców generowanych przez system EI daje 
lepsze wyniki, niż korzystanie z klasycznego podejścia zli-
czania liczby wystąpień słów i wyrażeń kluczowych cha-
rakterystycznych dla poszczególnych kategorii. W przy-
padku automatycznego generowania streszczeń stosuje 
się różne miary określania stopnia ważności zdań w celu 
wyłonienia kandydatów do wygenerowania streszczenia. 
Dołączenie do tych miar ważonej miary dla reguł ekstrak-
cji informacji pozwala znacznie poprawić jakość uzyskiwa-
nych wyników.

Kolejnym zastosowaniem technik EI jest drążenie tekstów, 
które zajmuje się odkrywaniem nieznanej uprzednio wiedzy 
w zbiorach tekstów ciągłych. Jednym z zadań drążenia tek-
stów jest odkrywanie reguł wiążących słowa kluczowe, któ-
re występują w tekście. Wzbogacenie mechanizmów odkry-
wania reguł o wzorce wygenerowane przez system EI pozwa-
la na odkrywanie bardzo złożonych informacji, odpowiadają-
cych na zapytania typu Znajdź wszystkie związki pomiędzy fir-
mami Siemens, Microsoft oraz dowolną osobą. Istniejące wy-
szukiwarki na razie nie potrafią w zadowalający sposób wy-
krywać takich informacji, ale dzięki dołączeniu mechanizmów 
EI już niedługo będzie to możliwe.

Przyszłość ekstrakcji informacji
Pomimo złożoności języków naturalnych użyteczne wyniki w 
odkrywaniu wiedzy można uzyskać nawet stosując względnie 
prostą, ograniczoną i szybką analizę językową tekstu. Fakt 
ten przyczynił się do dużego zainteresowania przedsiębior-
ców technikami EI, które z kolei przekłada się na dynamicz-
ny rozwój oprogramowania w tej dziedzinie. Potencjał EI jest 
znacznie większy, niż wskazuje na to poziom obecnie dostęp-
nych rozwiązań, ale w najbliższym czasie możemy się spo-
dziewać poważnych zmian chociażby w sposobie działania 
wyszukiwarek internetowych. Oczywiście techniki EI są tylko 
jednym ze składników procesu wyszukiwania informacji, lecz 
ich rola jest kluczowa.

Stale rosnąca popularność systemów EI korzystają-
cych z płytkiej analizy językowej nie oznacza niestety, że 
potrafimy już rozwiązywać wszystkie problemy. W wielu 
zastosowaniach kompletność i dokładność wyników może 
mieć większe znaczenie niż szybkość przetwarzania da-
nych, co skłania twórców systemów do wprowadzania po-
tężniejszych narzędzi do analizy językowej i badania moż-
liwości rozwiązań hybrydowych, pozwalających na osią-
gnięcie pewnego kompromisu pomiędzy prędkością dzia-
łania a jakością i przydatnością uzyskanych informacji. W 
najbliższej przyszłości badania w tej dziedzinie (zarów-
no czysto naukowe, jak i komercyjne) będą się prawdopo-
dobnie koncentrowały na obsłudze wielojęzyczności, me-
todach wydobywania i scalania informacji o tych samych 
zdarzeniach z wielu dokumentów, metodach automatycz-
nego pozyskiwania wiedzy wynikającej z kontekstu oraz 
szerszego stosowania w systemach EI mechanizmów głę-
bokiej analizy językowej, pozwalających na bardziej pre-
cyzyjne określanie znaczenia wyodrębnionej informacji. n

Rysunek 4. Zastosowania ekstrakcji informacji
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Przetwarzanie
języka

Pierwsze maszynowe modele języka i algoryt-
my jego przetwarzania powstały w połowie 
XX. wieku z myślą o konkretnych zastosowa-

niach praktycznych, jak na przykład maszynowe tłu-
maczenie wiadomości w języku angielskim, niemiec-
kim i rosyjskim dla celów wojskowych. Już te pierw-
sze próby ukazały niezwykłą złożoność języka natu-
ralnego i stały się motorem dla powstania i szybkie-
go rozwoju nowej dziedziny nauki, znanej jako lingwi-
styka komputerowa czy też inżynieria języka. Anali-
za języka jest obecnie pełnoprawną i bardzo zróż-
nicowaną dziedziną sztucznej inteligencji – o jej za-
stosowaniu do ekstrakcji informacji pisze szczegóło-
wo w swoim artykule Jakub Piskorski, my natomiast 
przyjrzymy się głównym metodom maszynowego 
przetwarzania i modelowania języka.

Analiza składniowa
Sercem każdego nowoczesnego systemu przetwa-
rzania języka jest moduł analizy składniowej, które 
bierze podany na wejściu tekst i przetwarza go do 
postaci zdań i fraz o dokładnie określonej strukturze 
składniowej. Pełny moduł analizy składniowej skła-
da się najczęściej z pięciu głównych modułów, które 
działają sekwencyjnie, tzn. na wejście każdego ko-
lejnego modułu podawany jest wynik działania mo-
dułu poprzedniego.

Przetwarzanie wstępne
Pierwszy etap polega na przygotowaniu tekstu do 
właściwej analizy poprzez wyodrębnienie z tek-
stu jednostek znaczeniowych. Proces ten obejmu-
je zidentyfi kowanie słów, znaków interpunkcyjnych 
i zdań. Często konieczne jest również scalenie kil-
ku słów (np. złożonego wyrażenia przyimkowego) 
w jedną jednostkę znaczeniową, rozdzielenie zbi-
tek znaków na ich części składowe (np. rozdzielenie 
angielskiej zbitki I've na dwa elementy: I i 've) oraz 
określenie, które kropki oznaczają koniec zdania, a 
które zostały użyte w innych zastosowaniach (np. w 
skrótach).

Analiza leksykalna
Wstępnie przygotowane dane trafi ają następnie do 
moduły analizy leksykalnej. Moduł ten używa leksy-
konu, czyli obszernego słownika zawierającego dla 

Analiza języka 
naturalnego

każdego słowa informacje o tym, jaką częścią mo-
wy jest to słowo (przymiotnikiem, rzeczownikiem, 
czasownikiem itd.) oraz jakie może przyjmować for-
my fl eksyjne (np. końcówki liczby, osoby, czasu itd.). 
Leksykon zawiera też informacje o możliwych koń-
cówkach słowotwórczych, co pozwala na odtwarza-
nie form podstawowych słów o złożonej budowie. 
Bardziej zaawansowane moduły analizy leksykalnej 
wykorzystują mechanizmy heurystyczne do określa-
nia prawdopodobnego znaczenia słów, których nie 
ma w leksykonie, jak na przykład terminów specjali-
stycznych czy nazw własnych.

Atro Voutilainen
Tero Aalto

Autorzy są pracownikami fi ńskiej fi rmy Connexor Oy, 
zajmującej się produkcją rozwiązań informatycznych do 
analizy języka naturalnego.
Kontakt z autorami: info@connexor.com

Szybki start
Na płycie dołączonej do numeru zamieszczamy dwa mo-
duły Connexor Machinese do analizy języka. Program 
NP-fi nder odnajduje w podanym tekście frazy rzeczow-
nikowe i wypisuje je na ekranie. Program jest gotowy do 
pracy po uruchomieniu komputera z płyty. Tekst do anali-
zy najwygodniej zapisać w zwykłym pliku tekstowym. W 
katalogu programu na płycie znajduje się tekst tego arty-
kułu w kilku różnych językach (pliki tekstowe o nazwach 
sample_XX.txt). Aby przeanalizować np. tekst angielski 
należy z linii poleceń uruchomić program z następujący-
mi opcjami:

npfi nder --lang=en sample_EN.txt

Opcja --lang=język jest obowiązkowa i określa język 
analizy (wartości en, fi , de, fr i es).

Program SyntaxViewer wykonuje analizę składnio-
wą podanego zdania w języku angielskim i rysuje dla nie-
go drzewo składniowe. Aby go włączyć najprościej uru-
chomić komputer z płyty dołączonej do numeru. Pro-
gram można też uruchomić bezpośrednio z płyty, ale 
musimy mieć zainstalowane środowisko uruchomienio-
we Javy (na płycie w katalogu JRE). Jeśli już mamy Ja-
vę, to wystarczy przejść do katalogu programu i w linii po-
leceń wpisać:

java -jar SyntaxViewer.jar

W pasku w górnej części ekranu wpisujemy teraz zdanie 
w języku angielskim, a program przeprowadzi jego anali-
zę i utworzy drzewo składniowe. Poszczególne słowa w 
drzewie można przeciągać myszą i blokować ich pozycję 
prawym klawiszem.

Oba programy korzystają z modułów analizy i słowni-
ków na głównym serwerze Connexor, więc do korzystania 
z nich konieczne jest połączenie z Internetem. Na stronie 
http://www.connexor.com dostępne są demonstracje in-
nych modułów analizy składniowej dla wielu języków.
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Usuwanie wieloznaczności
Dokładna analiza leksykalna tekstu często zwróci po kilka moż-
liwych znaczeń dla niektórych słów. Częstość występowania ta-
kich słów zależy od konkretnego języka – na przykład w angiel-
skim słów o wielu znaczeniach jest bardzo wiele. Przed przej-
ściem do kolejnego etapu analizy konieczne jest jednoznaczne 
określenie prawidłowego znaczenia każdego słowa w danym 
kontekście. Weźmy za przykład angielskie słowo round. W za-
leżności od kontekstu może ono oznaczać między innymi okrą-
gły (przymiotnik), runda (rzeczownik), zaokrąglić (czasownik) i 
dookoła (przyimek). Zadaniem modułu usuwania wieloznacz-
ności jest wybranie jednego z tych znaczeń poprzez odrzuce-
nie interpretacji, które nie pasują do otoczenia danego słowa.

Płytka analiza składniowa
Składnia opisuje relacje gramatyczne między słowami w wy-
rażeniu lub zdaniu. Zalgorytmizowanie pełnej analizy skła-
dniowej jest zadaniem trudnym i bardzo kosztownym oblicze-
niowo, toteż najczęściej wykonuje się się najpierw płytką (po-
wierzchniową) analizę składniową, która wyodrębnia z tekstu 
na przykład frazy rzeczownikowe. Wyniki płytkiej analizy są 
użyteczne same w sobie, chociażby do automatycznego wy-
odrębniania słów kluczowych w tekście.

Pełna analiza składniowa
Poza wyodrębnieniem podstawowych fraz (co jest głównym za-
daniem analizy płytkiej), moduł głębokiej analizy składniowej 
ma za zadanie określenie związków gramatycznych między 
tymi frazami. Jądrem analizy jest najczęściej główny czasow-
nik (orzeczenie), do którego moduł składniowy próbuje następ-
nie dopasować pozostałe części zdania (podmiot, dopełnienie, 
okoliczniki itd.). W zdaniach złożonych konieczne jest również 
określenie związków między zdaniem nadrzędnym a zdaniami 
podrzędnymi.

Tworzenie modelu języka
Moduły analizy składniowej korzystają z abstrakcyjnego silnika 
analizy oraz pewnej ilości danych dla konkretnego języka, stąd 
też konieczne jest stworzenie modelu tego języka. Języki na-
turalne mają ogromny zasób słownictwa, często skomplikowa-
ne systemy fleksyjne (na przykład w fińskim rzeczowniki mogą 
łącznie przyjmować ponad 2000 różnych form) i złożone regu-
ły gramatyczne, według których słowa są składane w popraw-

ne zdania i wypowiedzi (nie wspominając już o wyjątkach wy-
stępujących w każdym języku). Wierne modelowanie języka 
naturalnego z uwzględnieniem pełni jego złożoności jest zada-
niem niezwykle trudnym i jak dotąd nie istnieje żadne komplet-
ne rozwiązanie. Stosowane obecnie modele starają się przybli-
żyć strukturę języka w stopniu, który pozwala na uzyskiwanie 
względnie użytecznych wyników analizy maszynowej.

Lingwistyczny model języka
Lingwistyczne podejście do modelowania języka może nam, 
użytkownikom języka, wydawać się oczywiste, ale wymaga 
od twórcy modelu stworzenia niezwykle złożonego, formalne-
go modelu lingwistycznego umożliwiającego przypisanie tek-
stowi wejściowemu struktury i znaczenia. Reguły takiego mo-
delu są oparte przede wszystkim na znajomości gramatyki 
danego języka, ale duży wpływ na ich ostateczny kształt ma-
ją wyniki uzyskiwane przez kolejne wersje oprogramowania. 
Jeśli bieżąca wersja błędnie przetworzy zadany tekst, to twór-
ca modelu ma możliwość zmodyfikowania jej reguł. Język na-
turalny ma bardzo skomplikowaną strukturę, więc najbardziej 
nawet zaawansowany model lingwistyczny będzie zawsze tyl-
ko lepszym lub gorszym przybliżeniem języka docelowego, 
nawet po wielu latach pracy dobrych fachowców.

Podejście statystyczne
Model statystyczny danego języka bazuje na dużym, ręcznie 
przeanalizowanym materiale tekstowym. Zadaniem twórcy ta-
kiego modelu jest opracowanie algorytmów opartych na meto-
dach analizy statystycznej, których celem jest wykrywanie pra-
widłowości w badanym tekście. Statystyczny model języka jest z 
reguły znacznie mniej złożony od jego odpowiednika lingwistycz-
nego – może po prostu badać prawdopodobieństwo wspólnego 
występowania określonych części mowy zamiast analizować za-
leżności gramatyczne między nimi. Z drugiej strony, model staty-
styczny jest mało czytelny dla człowieka, więc trudno jest na bie-
żąco usprawniać jego działanie. Wprowadzanie zmian w modelu 
statystycznym wymaga przeformułowania reguł lub znalezienia 
tekstów wzorcowych dających lepsze rezultaty.

Systemy hybrydowe
Lingwistyczne modele języka bardzo dobrze modelują nie-
które aspekty języka naturalnego, ale nie dają żadnych wy-
ników dla innych aspektów. Z kolei modele statystyczne mają 
odwrotną wadę: modelują wszystkie aspekty języka, ale nie-
które wyniki są bardzo wyraźnie bezsensowne z językowego 
punktu widzenia. Typowy model hybrydowy łączy zalety obu 
tych metod unikając jednocześnie ich wad. Najczęściej stoso-
wanym podejściem jest stworzenie modelu zasadniczo lingwi-
stycznego i stosowanie metod statystycznych do przewidywa-
nia wyników, których ten model nie obejmuje.

Modele czysto statystyczne i czysto lingwistyczne zostały 
już dość dokładnie zbadane i znane są ograniczenia obu po-
dejść, stąd też można z dużą pewnością stwierdzić, że me-
tody przetwarzania języka będą w najbliższym czasie ewo-
luować w kierunku systemów hybrydowych. Rozwiązania ta-
kie wykorzystują najlepsze cechy obu podejść i każdy kolejny 
produkt daje lepsze wyniki od poprzedników, ale na horyzon-
cie nie rysuje się żaden wielki przełom i w najbliższych latach 
będziemy raczej świadkami stopniowego ulepszania istnieją-
cych metod niż rewolucyjnych nowych odkryć. n

Gramatyka zależności funkcyjnych
Ciekawym kierunkiem badań w dziedzinie modelowania języka na-
turalnego jest gramatyka zależności funkcyjnych (FDG, od ang. 
Functional Dependency Grammar), stworzona w fińskiej firmie 
Connexor Oy. FDG opiera się na modelach regułowych rozwijanych 
od końca lat 80. przez założycieli firmy i ich kolegów z Uniwersyte-
tu w Helsinkach. Jest to abstrakcyjny model języka implementowa-
ny jako komponenty C/C++, co zapewnia szybkie i dokładne prze-
twarzanie tekstów ciągłych. Jak dotąd model FDG został zaadapto-
wany do kilkunastu języków, a oprogramowanie na nim oparte jest 
używane przez uczelnie i firmy na całym świecie. Główne zastoso-
wania obejmują interakcję człowieka z komputerem, oprogramowa-
nie edukacyjne, automatyczne przetwarzanie dokumentów, wyszu-
kiwanie informacji, handel elektroniczny i drążenie tekstów.
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Warsztaty

W tym artykule poznamy zasady tworzenia 
aplikacji ekspertowych oraz podstawy ję-
zyka reprezentacji wiedzy używanego w 

dołączonym na płycie systemie ekspertowym PC-
Shell, wchodzącym w skład pakietu Sphinx. Stworzy-
my prostą aplikację dla Windows realizującą podob-
ne zadanie, jak wiele prawdziwych systemów dia-
gnostycznych, a mianowicie ocenę ryzyka rozwoju 
choroby wieńcowej (oczywiście znacznie upraszcza-
jąc rzeczywiste dane medyczne).

Dane wejściowe, czyli wiedza
Danymi wejściowymi dla systemu ekspertowego są 
odpowiednio przetworzone informacje z badanej 
dziedziny wiedzy – w naszym przypadku będą to 
dane medyczne dotyczące czynników związanych 
z występowaniem choroby wieńcowej. Na wzrost 
ryzyka wystąpienia i rozwoju tej choroby ma wpływ 
wiele czynników, jak np. skłonności dziedziczne, 
stres, wysokie ciśnienie krwi, poziom cholestero-
lu i wiele innych. W naszej aplikacji uwzględnimy 
przede wszystkim czynniki bezpośrednio mierzal-
ne, takie jak poziom cholesterolu i ciśnienia krwi. 
Przyjmiemy uproszczony model diagnozowania: je-
śli w kolejnych pomiarach wartości ciśnienia tętni-
czego przekroczą 160/90, to uznamy to za nadci-
śnienie, natomiast za dopuszczalny poziom chole-
sterolu uznamy 210 mg w 100 ml osocza. W rze-
czywistości diagnozowanie zagrożenia chorobą 
wymaga znacznie więcej danych, wspartych facho-
wymi ocenami lekarzy, ale dla naszej prostej apli-
kacji takie uproszczone diagnozy w zupełności wy-
starczą.

Określenie reguł
Budowę aplikacji rozpoczynamy od zapisania wie-
dzy w formie reguł. Uruchamiamy program PC-
Shell, klikamy menu Edycja i w oknie generatora 
nowej bazy zaznaczamy pola Blok Faset, Blok Re-
guł i do Pliku, po czym podajemy nazwę pliku dla 
naszej bazy (bez rozszerzenia) i klikamy OK. Po-
jawi się okno edytora, w którym będziemy mogli 
wprowadzać kod naszego programu. Edytor jest 

Budujemy aplikację 
w systemie ekspertowym

wyposażony w bardzo przydatną funkcję spraw-
dzania składni – wystarczy w menu Plik wybrać 
Uruchom translację lub kliknąć przycisk z błyskawi-
cą na pasku narzędzi. 

Baza wiedzy jest umieszczana w bloku instrukcji 
knowledge base nazwa...end, w ramach którego naj-
pierw zapisujemy defi nicje wszystkich używanych 
zmiennych (blok facets...end), a następnie same re-
guły (blok rules...end). W ramach reguł określamy 
związki logiczne między pojęciami i wartościami zde-
fi niowanymi w bloku facets...end. Składnia defi nicji i 
reguł jest następująca: jeśli chcemy określić regułę, 
według której uzyskanie odpowiedzi tak dla zmien-
nych warunek1 i warunek2 ma zwracać na temat wyni-
ku wynik informację o treści występuje, to odpowiedni 
blok reguł może wyglądać następująco:

wynik = "występuje" if warunek1 = "tak", S
    warunek2 = "tak";

Kompletny kod bazy reguł dla naszej przykładowej 
aplikacji widzimy na Listingu 1. Do pobierania da-
nych używamy operatora zapytania query, zadają-
cego użytkownikowi podane pytanie, oraz dwóch 
operatorów ograniczających zakres dopuszczal-

Krzysztof Michalik

Autor założył fi rmę AITECH Artifi cial Intelligence Labo-
ratory, którą do dziś kieruje. Jest również pracownikiem 
naukowym Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz 
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Zawodowo zaj-
muje się sztuczną inteligencją i inżynierią oprogramo-
wania.
Kontakt z autorem: pomoc@aitech.com.pl

Rysunek 1. Architektura aplikacji tworzonych w PC-
Shell
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Rysunek 2. Tworzenie nowej bazy wiedzy
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nych odpowiedzi: val oneof {...}, akceptującego wyłącznie 
jedną z możliwości podanych w nawiasach, oraz val ran-

ge <...>, akceptującego tylko wartości liczbowe z podanego 
zakresu. Dodatkowo korzystamy ze zmiennych X i Y, których 
wartości program pobierze od użytkownika za pomocą od-
powiedniego okna dialogowego.

Tak przygotowana baza wiedzy jest już sama w sobie go-
tową aplikacją. Aby ją uruchomić, zapisujemy naszą bazę wie-
dzy, zamykamy okno edytora, z menu Plik wybieramy Otwórz i 
wskazujemy plik naszej bazy. Teraz wybieramy Wnioskowanie -
> Do tyłu, co spowoduje otworzenie okna dialogowego Hipote-
za. W tym oknie formułujemy hipotezę, która ma być sprawdzo-
na na podstawie informacji zawartych w bazie wiedzy – w na-
szym przypadku chcemy się dowiedzieć, czy dla danego pa-
cjenta występuje ryzyko choroby wieńcowej, więc wpisujemy:

ryzyko_rozwoju_choroby_wieńcowej="występuje"

Zamiast wpisywać hipotezę możemy wybrać oba jej elemen-
ty z list dostępnych po naciśnięciu przycisków Atrybut i War-
tość. Klikamy Wnioskuj. Teraz program będzie nas prosił o po-
dawanie wartości zmiennych użytych w bazie reguł. Zauważ-
my, że dane są przetwarzane sekwencyjnie i system zadaje 
nam tylko tyle pytań, ile jest mu potrzebne do weryfikacji hi-
potezy – jeśli już po podaniu pierwszej wartości będzie jasne, 
że ryzyka nie ma, to wynik zostanie wyświetlony bez dalszych 
pytań. Wynik jest wyświetlany jako komunikat o treści hipote-
za potwierdzona lub hipoteza niepotwierdzona. Taki tryb pracy 
na ogół wystarcza na etapie budowy programu czy testowa-
nia reguł, ale nie jest zbyt wygodny. Dodanie bardziej zaawan-
sowanych funkcji czy chociażby obsługi interfejsu użytkowni-
ka wymaga dołączenia do programu bloku sterowania con-
trol...end, umożliwiającego algorytmiczne sterowanie pracą 
samego systemu regułowego.

Blok sterowania
Blok sterowania control...end jest trzecim (po facets i rules) 
blokiem w kodzie bazy wiedzy. Od pozostałych dwóch bloków 
różni się tym, że jest nieobowiązkowy i ma charakter proce-
duralny, czyli umożliwia algorytmiczny zapis przepływu stero-
wania w programie. W bloku sterowania używany jest wyspe-
cjalizowany język programowania wysokiego poziomu, stwo-
rzony specjalnie dla potrzeb programu PC-Shell w celu uła-
twienia obsługi specyficznych wymagań aplikacji w nim two-
rzonych. Poza funkcjami sterującymi, język ten dostarcza in-
strukcji i typów danych niezbędnych w systemach eksperto-
wych, umożliwia stworzenie interfejsu użytkownika, pozwa-
la integrować tworzoną aplikację z innymi programami i daje 
możliwość efektywnego opisywania wiedzy o charakterze al-
gorytmicznym.

Ciekawą cechą architektury aplikacji tworzonych w PC-
Shell jest dwukierunkowy przepływ wiedzy pomiędzy bazą re-

Listing 1. Baza wiedzy naszej aplikacji

knowledge base sfextra10

facets

   ryzyko_rozwoju_choroby_wieńcowej:

      query "czy występują skłonności dziedziczne"

      val oneof {"występuje", "nie występuje"};

   ryzyko_miażdżycy_tętnic_wieńcowych:

      val oneof {"tak", "nie"};

   skłonności_dziedziczone_do_rozwoju_choroby_wieńcowej:

      val oneof{"tak", "nie"};

   nadciśnienie_tętnicze:

      val oneof {"tak", "nie"};

   podwyższony_poziom_cholesterolu_w_osoczu:

      val oneof {"tak", "nie"};

   poziom_cholesterolu_w_osoczu:

      val range <100,400>;

   ciśnienie_rozkurczowe_krwi:

      val range <30,160>;

   ciśnienie_skurczowe_krwi:

      val range <70,250>;

end;

rules

   ryzyko_rozwoju_choroby_wieńcowej="występuje" if

      ryzyko_miażdżycy_tętnic_wieńcowych = "tak",

      skłonności_dziedziczone_do_rozwoju_choroby_S
          wieńcowej  = "tak";

   ryzyko_miażdżycy_tętnic_wieńcowych = "tak" if

      nadciśnienie_tętnicze="tak",

      podwyższony_poziom_cholesterolu_w_osoczu = "tak";

   nadciśnienie_tętnicze="tak" if

      ciśnienie_rozkurczowe_krwi= X, X >= 90,

      ciśnienie_skurczowe_krwi = Y, Y >= 160;

   podwyższony_poziom_cholesterolu_w_osoczu = "tak" if

      poziom_cholesterolu_w_osoczu = X, X >= 210;

end;

end;

Rysunek 3. Okno edytora bazy wiedzy

Rysunek 4. Okno formułowania hipotezy



www.software20.org36 Software 2.0 Extra! 10

Warsztaty

guł, blokiem sterowania i otoczeniem aplikacji. Oznacza to, że 
fakty z bazy wiedzy mogą być przekazywane do zmiennych w 
bloku sterowania, poddane odpowiedniej modyfikacji na pod-
stawie komunikacji z otoczeniem (na przykład z innym progra-
mem) i ponownie zapisane w bazie wiedzy. Uproszczoną ilu-
strację tej architektury przedstawia Rysunek 1.

Interfejs użytkownika
Budowę interfejsu użytkownika dla naszej aplikacji rozpoczy-
namy od otwarcia okna aplikacji w systemie Windows. W tym 
celu w kodzie naszej aplikacji tworzymy blok control...end i 
wpisujemy w nim linię:

createAppWindow;

Instrukcja ta utworzy nowe okno o standardowym tytule Apli-
kacja systemu PC-Shell. Teraz zmienimy ten tytuł za pomocą 
funkcji setAppWinTitle:

setAppWinTitle("Ryzyko choroby wieńcowej");

W bardzo szybki i łatwy sposób możemy dodać ekran po-
witalny aplikacji (tzw. splashscreen), będący oknem dialogo-
wym z trzema polami tekstowymi, których treść definiuje twór-
ca aplikacji. Służy do tego instrukcja vignette, przyjmująca 
trzy argumenty określające treść wyświetlanych pól teksto-
wych. Napisy możemy podać bezpośrednio lub w zmiennych 
typu char. Jako kolejną linię kodu dopisujemy więc:

vignette("Ryzyko choroby wieńcowej", "Przykładowa aplikacja 

do oceny ryzyka wystąpienia choroby 

wieńcowej", "AITECH");

Automatyczne uruchomienie 
wnioskowania
Wiemy już, że bazę reguł można uruchamiać z menu sys-
temu PC-Shell, ale nie jest to rozwiązanie zbyt wygodne 
dla użytkownika. Jeśli z góry wiemy, jakie hipotezy będzie-
my potwierdzać i jakich rozwiązań poszukujemy, to znacz-
nie wygodniej jest umieścić w bloku sterowania instrukcję 
goal, która automatycznie uruchamia proces wnioskowania 
stosując wnioskowanie wstecz (czyli robi dokładnie to, co do 
tej pory robiliśmy ręcznie). Jako argument funkcja przyjmu-
je hipotezę, która ma być sprawdzona – będzie to dokładnie 
ta sama hipoteza, którą dotychczas podawaliśmy ręcznie w 
pierwszym oknie dialogowym wnioskowania. Dodajemy za-
tem kolejną linię do instrukcji bloku sterowania:

goal("ryzyko_rozwoju_choroby_wieńcowej = Ocena");

gdzie Ocena jest nazwą zmiennej znakowej, którą musi-
my uprzednio zadeklarować poleceniem char Ocena. Te-
raz do rozwiązania problemu wystarczy z menu Wniosko-
wanie wybrać opcję Wykonanie programu lub nacisnąć kla-
wisz [F9 ].

Nasza aplikacja już działa, ale zwracany przez nią wy-
nik ma postać niezbyt zrozumiałego komunikatu hipoteza po-
twierdzona lub hipoteza niepotwierdzona, a rozwiązywany 
problem jest przedstawiany w równie mało mówiącej postaci. 
Możemy to zmienić za pomocą instrukcji setSysText, która ja-
ko argumenty przyjmuje typ i treść komunikatu. Możemy w ten 
sposób zmodyfikować dwa komunikaty: opis zadania (jako typ 
podajemy problem) oraz wiadomość o niepotwierdzonej hipo-
tezie (jako typ podajemy notConfirmed). Przed instrukcją goal w 
naszym kodzie wstawiamy zatem następujące dwie linie:

setSysText(notConfirmed,"Brak podstaw do uznania, że występuje 

ryzyko choroby wieńcowej");

setSysText(problem,"Ocena ryzyka wystąpienia choroby wień-

cowej");

Automatyczne uruchomienie 
aplikacji
Korzystanie z naszego programu jest nadal dość niewygod-
ne, gdyż za każdym razem po załadowaniu go do PC-Shella 
trzeba go ręcznie uruchomić z menu Wnioskowanie lub kla-
wiszem [F9 ]. Problem ten rozwiązuje bezargumentowa in-
strukcja run, która może być zapisana w dowolnym miejscu 
bloku sterowania – dla większej czytelności kodu dopiszemy 

Listing 2. Blok sterujący naszej aplikacji

control

   char Ocena;

   run;

   createAppWindow;

   setAppWinTitle("Ryzyko choroby wieńcowej");

   setSysText(notConfirmed,"Brak podstaw do uznania, że S
       występuje ryzyko choroby wieńcowej");

   setSysText(problem,"Ocena ryzyka wystąpienia choroby 

wieńcowej");

   vignette("Ryzyko choroby wieńcowej", "Przykładowa S
       aplikacja do oceny ryzyka wystąpienia choroby S
       wieńcowej", "AITECH");

   menu "Diagnoza"

      1. "Konsultacja"

      2. "Wyjście"

   case 1:

      delNewFacts;

      goal( "ryzyko_rozwoju_choroby_wieńcowej = Ocena" );

   case 2:

      exit;

   end;

end;

Rysunek 5. Wynik wnioskowania
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ją na początku naszego programu. Teraz nasz program bę-
dzie się automatycznie uruchamiał po otwarciu jego pliku z 
menu Plik.

Dodajemy menu
Obecna postać naszej aplikacji ma dość istotną wadę: nie 
można wykonać kilku konsultacji bez ponownego urucha-
miania programu. Najprostszym rozwiązaniem będzie w tym 
przypadku dodanie menu zawierającego opcję Konsultacja, 
której wybranie spowoduje wyczyszczenie dotychczasowych 
wyników i uruchomienie wnioskowania od nowa. Do tworzenia 
menu służy instrukcja menu...end, stanowiąca pewien rodzaj 
instrukcji warunkowej. Jako parametr podajemy nazwę menu, 
a następnie podajemy kolejne pozycje menu, numerując je od 
jedynki. Teraz możemy określać działanie programu po wy-
braniu poszczególnych opcji, umieszczając odpowiednie pole-
cenia po instrukcjach case numer _ opcji: . Dodamy tylko dwie 
opcje: Konsultacja i Wyjście. Wybranie pozycji Konsultacja 

spowoduje wykasowanie wszelkich zapamiętanych informa-
cji o wartościach zmiennych (polecenie delNewFacts) i urucho-
mienie wnioskowania za pomocą znanej już nam instrukcji go-
al. Wybranie opcji Wyjście powoduje wywołanie wbudowanej 
funkcji exit, kończącej pracę programu. Na Listingu 2 widzimy 
nasz blok danych wzbogacony o wszystkie omówione dotych-
czas elementy, włącznie z menu.

Tabela wprowadzania danych
Do tej pory wszystkie niezbędne systemowi dane były prze-
kazywane przez użytkownika za pomocą odpowiednich 
okien dialogowych, generowanych automatycznie w pro-
cesie wnioskowania. Takie rozwiązanie jest wystarczające 
do testowania programu, ale ten sposób wprowadzania da-
nych nie jest zbyt wygodny dla użytkownika, zwłaszcza przy 
większych ilościach danych. Dużo wygodniejszym i bardziej 
przejrzystym rozwiązaniem jest zastosowanie prostej tabe-
li (arkusza) do wprowadzania danych. Wykorzystamy do te-
go celu instrukcję nsheetBox, która służy do utworzenia pro-
stej tabeli o dwóch kolumnach. Najpierw musimy zadeklaro-
wać trzy tablice, które będą argumentami tej instrukcji: jed-
ną tablicę liczb typu float, która będzie przechowywać dane 
i dwie tablice znakowe (typu char), z których jedna będzie 
zawierać nazwy zmiennych, a druga tytuł okna oraz kolumn 
tabeli. Tablice te deklarujemy następująco:

float Dane[3];

char Tytuły[3], EtykietyDanych[3];

Listing 3. Przykładowa obsługa arkusza danych

createAppWindow;

// otwarcie arkusza

openSheet("Dane wejściowe", "krew.vts");

menu "Menu"

   1. "Pokaż arkusz"

   2. "Konsultacja"

   3. "Wyjście"

  case 1:

   // wyświetlenie arkusza do wprowadzania danych

      showSheet("Dane wejściowe", 1 );

   case 2:

      float Dane[3];

      getSheetValue("Dane wejściowe","",1,1, Dane[0]);

      getSheetValue("Dane wejściowe","",2,1, Dane[1]);

      getSheetValue("Dane wejściowe","",3,1, Dane[2]);

      // w tym miejscu uruchomilibyśmy wnioskowanie

   case 3:

      exit;

end;

// zamknięcie arkusza

closeSheet("Dane wejściowe");

Rysunek 6. Ekran powitalny naszej aplikacji

Rysunek 7. Menu naszej aplikacji

Rysunek 8. Tabela do wprowadzania danych
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Teraz wypełniamy tablicę Tytuły tytułami okna, ko-
lumny etykiet oraz kolumny danych, a tablicę Etykiety
Danych nazwami zmiennych przechowujących pomia-
ry, które uwzględniamy w naszych prognozach (ciśnie-
nie skurczowe i rozkurczowe krwi oraz poziom cholestero-
lu):

Tytuły[0] := "Dane pacjenta";

Tytuły[1] := "Rodzaj pomiaru";

Tytuły[2] := "Wartość pomiaru";

EtykietyDanych[0] := "ciśnienie_skurczowe_krwi";

EtykietyDanych[1] := "ciśnienie_rozkurczowe_krwi";

EtykietyDanych[2] := "poziom_cholesterolu_w_osoczu";

Po zakończeniu przygotowań wywołujemy tabelę (cztery ar-
gumenty liczbowe podane przed tablicami to współrzędne 
ekranowe, ilość wierszy oraz informacja, czy ma być wyświe-
tlone dodatkowe pole podsumowania):

nsheetBox( 0, 0, 3, 0, Tytuły, EtykietyDanych, Dane);

Wykonanie takiego kodu spowoduje pojawienie się okna 
z arkuszem, gdzie w kolumnie o nazwie Wartość pomiaru 
można wprowadzać odpowiednie dane, które będą zapi-
sywane w tablicy Dane. Trzeba jeszcze przekazać te dane 
do bazy wiedzy, aby mogły być wykorzystane w procesie 
wnioskowania jako fakty. Posłuży nam do tego instrukcja 

Listing 4. Kompletny kod aplikacji

knowledge base sfextra10

facets

  ryzyko_rozwoju_choroby_wieńcowej:

    query "czy występują skłonności dziedziczne"

    val oneof {"występuje", "nie występuje"};

  ryzyko_miażdżycy_tętnic_wieńcowych:

    val oneof {"tak", "nie"};

  skłonności_dziedziczone_do_rozwoju_choroby_wieńcowej:

    val oneof{"tak", "nie"};

  nadciśnienie_tętnicze:

    val oneof {"tak", "nie"};

  podwyższony_poziom_cholesterolu_w_osoczu:

    val oneof {"tak", "nie"};

  poziom_cholesterolu_w_osoczu:

    val range <100,400>;

  ciśnienie_rozkurczowe_krwi:

    val range <30,160>;

  ciśnienie_skurczowe_krwi:

    val range <70,250>;

end;

rules

  ryzyko_rozwoju_choroby_wieńcowej="występuje" if

    ryzyko_miażdżycy_tętnic_wieńcowych = "tak",

    skłonności_dziedziczone_do_rozwoju_choroby_wieńcowej = 

"tak";

  ryzyko_miażdżycy_tętnic_wieńcowych = "tak" if

    nadciśnienie_tętnicze="tak",

    podwyższony_poziom_cholesterolu_w_osoczu = "tak";

  nadciśnienie_tętnicze="tak" if

    ciśnienie_rozkurczowe_krwi= X, X >= 90,

    ciśnienie_skurczowe_krwi = Y, Y >= 160;

  podwyższony_poziom_cholesterolu_w_osoczu = "tak" if

    poziom_cholesterolu_w_osoczu = X, X >= 210;

end;

control

  char Ocena, S;

  float Dane[3];

  run;

  setSysText( problem, "Ocena ryzyka wystąpienia S
     choroby wieńcowej" );

  

 

  setSysText( notConfirmed,"Brak podstaw do uznania, żeS
  występuje ryzyko choroby wieńcowej" );

  createAppWindow;

  setAppWinTitle("Ryzyko choroby wieńcowej");

  vignette("Ryzyko choroby wieńcowej", "PrzykładowaS
      aplikacja do oceny ryzyka wystąpienia chorobyS
      wieńcowej", "AITECH");

  openSheet( "Dane wejściowe", "krew.vts");

  getProfile("Krew","CiśnienieRozkurczowe",S,"","krew.ini");

  setSheetValue( "Dane wejściowe","",1,1, S );

  getProfile("Krew","CiśnienieSkurczowe",S,"","krew.ini");

  setSheetValue( "Dane wejściowe","",2,1, S );

  getProfile("Krew","PoziomCholesterolu",S,"","krew.ini");

  setSheetValue( "Dane wejściowe","",3,1, S );

  menu "Menu"

    1. "Pokaż arkusz"

    2. "Konsultacja"

    3. "Zapamiętanie i wyjście"

  case 1:

    showSheet( "Dane wejściowe", 1 );

  case 2:

    delNewFacts;

    getSheetValue( "Dane wejściowe","",1,1, Dane[0] );

    getSheetValue( "Dane wejściowe","",2,1, Dane[1] );

    getSheetValue( "Dane wejściowe","",3,1, Dane[2] );

    addFact( _, ciśnienie_rozkurczowe_krwi, Dane[0] );

    addFact ( _, ciśnienie_skurczowe_krwi, Dane[1] );

    addFact (_ , poziom_cholesterolu_w_osoczu, Dane[2] );

    goal("ryzyko_rozwoju_choroby_wieńcowej = Ocena" );

  case 3:

    getSheetValue( "Dane wejściowe","",1,1, S );

    writeProfile("Krew", CiśnienieRozkurczowe",S, krew.ini");

    getSheetValue( "Dane wejściowe","",2,1, S );

    writeProfile("Krew","CiśnienieSkurczowe",S,"krew.ini");

    getSheetValue( "Dane wejściowe","",3,1, S );

    writeProfile("Krew","PoziomCholesterolu",S,"krew.ini");

    exit;

  end;

end;

end;
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addFact, przyjmująca trzy argumenty: identyfikator obiek-
tu (jeśli występuje – w przeciwnym razie podajemy w tym 
miejscu znak podkreślenia), atrybut oraz wartość. Wyko-
nanie tej instrukcji powoduje utworzenie faktu w posta-
ci trójki obiekt-atrybut-wartość i wprowadzenie go do ba-
zy wiedzy, dzięki czemu staje się on widoczny dla modu-
łu wnioskującego. Do naszej aplikacji dodajemy zatem na-
stępujący kod:

addFact( _, EtykietyDanych[0], Dane[0] );

addFact( _, EtykietyDanych[1], Dane[1] );

addFact( _, EtykietyDanych[2], Dane[2] );

Obsługa arkusza danych
Tabelka danych jest już znacznie wygodniejszym rozwią-
zaniem od podawania danych w oknie dialogowym, ale 
nadal wymaga ręcznego wprowadzania informacji. Bar-
dziej elastycznym rozwiązaniem jest wykorzystanie arku-
szy kalkulacyjnych w dużym stopniu zgodnych z arkusza-
mi kalkulacyjnymi Microsoft Excel. Chcąc wykorzystać ar-
kusz kalkulacyjny w aplikacji musimy na początek stwo-
rzyć jego stronę wizualną. W tym celu możemy wykorzy-
stać gotową aplikację arkusze.bw, która umożliwia właśnie 
tworzenie i edycję arkuszy, które potem mogą być wyko-
rzystywane w naszych programach. Po jej otwarciu wy-
bieramy z menu Arkusz opcję Nowy. Po utworzeniu no-
wego arkusza pod prawym przyciskiem myszki dostępne 
są opcje formatowania jego zawartości, za pomocą któ-
rych możemy dostosować wygląd i zachowanie arkusza 
do własnych potrzeb.

Tak przygotowany arkusz zapisujemy w pliku w macie-
rzystym formacie .vts lub w formacie Excela .xls. Pora do-
dać arkusz do naszej aplikacji za pomocą instrukcji openShe-
et. Musi on zostać załadowany do pamięci przed wejściem 
w pętlę menu, więc następującą instrukcję dodajemy przed 
blokiem menu:

openSheet("Dane wejściowe", "krew.vts");

gdzie pierwszym parametrem jest nazwa arkusza, a dru-
gim nazwa pliku z utworzonym przez nas wzorcem arku-
sza. Instrukcja openSheet ładuje tylko arkusz do pamięci, 
ale nie wyświetla go – na to przyjdzie pora później. Trzeba 

pamiętać, że instrukcje operujące na arkuszach wymaga-
ją istnienia głównego okna aplikacji, czyli w kodzie powin-
ny być umieszczane dopiero po instrukcji createAppWindow. 
Gdy użytkownik zażąda wyświetlenia arkusza, wywołuje-
my funkcję showSheet, która otworzy nowe okno ze wskaza-
nym arkuszem, do którego można teraz wprowadzać war-
tości zmiennych używanych w aplikacji – w naszym przy-
kładzie będą to odpowiednio ciśnienie skurczowe, ciśnie-
nie rozkurczowe i poziom cholesterolu w pierwszych trzech 
wierszach pierwszej kolumny arkusza. Podane przez użyt-
kownika wartości pobieramy za pomocą funkcji getSheetVa-
lue, przyjmującej jako parametry nazwę arkusza, nazwę 
skoroszytu, wiersz, kolumnę i zmienną, do której należy 
zapisać dane ze wskazanej komórki. Po zamknięciu pro-
gramu (czyli po wyjściu z bloku menu) zamykamy arkusz in-
strukcją closeSheet . Listing 3 ilustruje szkieletowy kod ta-
kiej obsługi arkusza.

Na razie dane wprowadzane do arkusza są jednorazo-
we – są tracone przy każdym zamknięciu programu. Do 
zapamiętania i odtworzenia ostatnio wprowadzonych da-
ne służą instrukcje getProfile, writeProfile oraz setSheetVa-
lue. Pierwsze dwie wczytują i zapisują dane z i do wskaza-
nego źródła danych (w naszym przypadku pliku tekstowe-
go), natomiast ostatnia zapisuje te dane w arkuszu. Kom-
pletny kod naszej aplikacji wraz z obsługą arkusza danych 
ilustruje Listing 4.

Co dalej?
Stworzona przez nas aplikacja jest bardzo prosta i nie na-
daje się do prawdziwych zastosowań medycznych. Bazy 
wiedzy systemów eksperckich wykorzystywanych w prak-
tyce są znacznie bardziej złożone, ale zasada działania 
pozostaje taka sama. Pokazane w tym artykule funkcje to 
tylko niewielka część możliwości dostępnych przy tworze-
niu aplikacji w systemie PC-Shell. Zachęcam do dalszego 
samodzielnego rozwijania naszej przykładowej aplikacji z 
pomocą dostępnej w programie dokumentacji – to najlep-
szy sposób na poznanie ogromnych możliwości systemów 
ekspertowych. n

Rysunek 9. Aplikacja do formatowania arkuszy

Rysunek 10. Arkusz do wprowadzania danych
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Współczesne programy do optycznego roz-
poznawania znaków, czyli OCR (ang. 
Optical Character Recognition) to praw-

dziwe kombajny, realizujące wiele różnorodnych za-
dań. W procesie przetwarzania obrazu (pochodzące-
go najczęściej ze skanera) następuje detekcja i wy-
dzielenie obszarów grafi ki i tekstu na przetwarza-
nym dokumencie oraz korekta ewentualnych znie-
kształceń powstałych podczas skanowania. W dru-
gim etapie rozpoznany materiał tekstowy jest najczę-
ściej poddawany weryfi kacji z wykorzystaniem słow-
nika dla danego języka.

W artykule skupimy się na poznaniu podsta-
wowych mechanizmów samego silnika rozpozna-
wania znaków. Podobnie jak większość dostęp-
nych na rynku programów OCR, nasz program 
będzie bazował na wielowarstwowej sieci neuro-
nowej wyspecjalizowanej w rozpoznawaniu gra-
fi cznych matryc znaków. Najpopularniejszym ty-
pem sieci realizującej rozpoznawanie obrazów 
jest perceptron wielowarstwowy, czyli sieć wielo-
warstwowa ze sprzężeniem zwrotnym. Do wyko-
nania takiej prostej sieci neuronowej może posłu-
żyć jeden z dostępnych emulatorów sieci, jak na 
przykład dołączone na płycie programy SNNS, 
JavaNNS, Qnet czy NeuroSolutions. Dla potrzeb 
artykułu skorzystamy z tego ostatniego programu 
w wersji 4.31.

Wzorce znaków
W naszym projekcie wykorzystamy wzorce zna-
ków ASCII w postaci kwadratowych matryc pik-
selowych o rozmiarach 8x8 pikseli zapisanych w 
zwykłych plikach tekstowych (na płycie są to pli-
ki ega8x8.asc dla danych wejściowych i ega8x8_
ou.asc dla oczekiwanych wyników). Wzorce są 
przedstawione w postaci tekstowej w konwen-
cji zapisu zależnej od konkretnego programu. W 
przypadku używanego przez nas NeuroSolutions 
jedynka oznacza tło, zaś zero widoczny punkt 
matrycy. W procesie uczenia kolejne znaki (czyli 
matryce 8x8 bitów zapisane w postaci tekstowej) 
są podawane na wejście zbudowanej przez nas 

Budujemy sieć neuronową 
do rozpoznawania znaków

sieci. Wejście każdego neuronu warstwy wejścio-
wej jest połączone z binarnymi danymi obrazu 
8x8 pikseli, a więc każdy neuron jest połączony z 
pojedynczym pikselem obrazu wejściowego. Ilość 
neuronów warstwy wejściowej odpowiada liczbie 
pikseli matrycy znaku, czyli w naszym przypad-
ku 64. Rozsądnie jest w tym przypadku zastoso-
wać tylko jedną warstwę ukrytą o niedużej ilości 
neuronów (15 do 25, dokładną liczbę można usta-
lić doświadczalnie). Ilość neuronów warstwy wyj-
ściowej jest identyczna z ilością matryc znako-
wych, czyli rozpoznawanych znaków – dla zna-
ków ASCII od ! do Z będzie to 58 neuronów.

Proces uczenia
Po podaniu na wejściu danych dla pojedynczej 
matrycy znaku, program oblicza wartości wyjścio-
we na wszystkich neuronach warstwy wyjścio-
wej oraz błąd w stosunku do wartości oczekiwa-
nej. Teoretycznie tylko jeden neuron wyjściowy 
(reprezentujący znak na wejściu) powinien być w 
pełni aktywny. Błąd wartości wyjściowych w sto-
sunku do wartości oczekiwanej (0 lub 1) na po-
szczególnych neuronach jest propagowany w od-
wrotnej kolejności – od warstwy wyjściowej do 
wejściowej. Kolejnym etapem jest korekcja warto-
ści wag neuronów w poszczególnych warstwach. 
Proces przetworzenia całego ciągu uczącego (w 
tym przypadku matryc 58 znaków ASCII) nazywa 
się epoką. Istotne dla procesu uczenia i wyników 
końcowych są wartości współczynników, przez 
które mnożone są wartości błędów w fazie pro-
pagacji wstecznej. W przypadku projektów Neu-
roSolutions używany jest tu parametr Momentum, 
przyjmujący wartość od 0,5 do 1. Możliwa jest 
również zmiana rodzaju i parametrów funkcji ak-
tywacji neuronu – w naszym przypadku będzie to 
funkcja sigmoidalna.

Jarosław Sadło

Autor prowadzi jednosobową fi rmę komputerową spe-
cjalizującą się w multimediach. Ukończył Wydział Inży-
nierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, rozszerzał 
również wiedzę na Wydziale Elektroniki. Jest autorem 
m.in. prostego systemu OCR pod DOS.
Kontakt z autorem: jareksd@poczta.onet.pl
Strona domowa autora: http://jareksd.republika.pl

Rysunek 1. Schemat tworzonej przez nas 
wielowarstwowej sieci neuronowej
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Na ekranie w Kroku 11 widać, że jakość wyników na-
szej sieci jest dobra już po ok. 400 epokach nauczania. 
Żółty słupek reprezentujący reakcję sieci na pobudzenie 
w postaci matrycy pikselowej cyfry 9 zajmuje całą sze-
rokość wykresu, co odpowiada wartości bliskiej 1. Warto-
ści odpowiedzi rzędu 0,9-0,99 dla matrycy wzorcowej dają 
wysokie (>0,5) prawdopodobieństwo poprawnej odpowie-
dzi również dla matrycy zniekształconej lub zaszumionej, 
co jest bardzo przydatne w zastosowaniach praktycznych.

Zastosowania
Sieci neuronowe potrafią przetwarzać niemal każdą nada-
jącą się do obróbki informację i są szczególnie skuteczne 
tam, gdzie dane wejściowe są przybliżone (rozmyte) lub 
pożądane są przybliżone wyniki. W praktyce najwyższą 
efektywność osiąga się stosując techniki hybrydowe, łą-
czące tradycyjne metody obliczeniowe, statystyczne testy 
korelacji i sieci neuronowe. Na rynku oprogramowania do-
stępnych jest obecnie wiele pakietów podobnych do Neu-
roSolutions, pozwalających na szybkie i wygodne zapro-
jektowanie i przetestowanie sieci neuronowej wykonują-

Instalacja
Na płycie zamieszczamy wykorzystany w artykule program Neuro-
Solutions v4.31. Program pracuje w systemie Windows, a jego in-
stalacja ogranicza się do uruchomienia instalatora nsinstall.exe i 
postępowania zgodnie z poleceniami na ekranie. Dla niecierpliwych 
dołączyliśmy na płycie gotową wersję projektu omawianego w ar-
tykule – wystarczy otworzyć w NeuroSolutions plik Ocrsamp4.nsb 
znajdujący się na płycie w katalogu OCR.

Krok 1. Uruchamiamy program NeuroSolutions i uaktywniamy 
dodatkowe belki narzędziowe. Z menu Tools wybieramy 
Customize. W oknie ustawień usuwamy zaznaczenie 
z opcji Cool Look i Large Buttons w celu zwiększenia 
użytecznej powierzchni ekranu projektowego i zaznaczamy 
potrzebne nam belki narzędziowe Dialog Components, Input 
Components i Probe Components.

Krok 2. Z menu Tools uruchamiamy program narzędziowy 
NeuralBuilder, który zautomatyzuje tworzenie projektu 
sieci neuronowej. W oknie wyboru typu sieci domyślnie 
zaznaczona jest opcja  Multilayer Perceptron i akceptujemy 
to ustawienie, gdyż jest to najwłaściwszy model sieci 
do rozpoznawania wzorców. Jak widać, NeuroSolutions 
umożliwia też pracę z dziesięcioma innymi typami sieci 
neuronowych o różnorodnych zastosowaniach.

Krok 3. Wybieramy do projektu przygotowany uprzednio 
plik z danymi wzorców. Naciskamy Browse i odszukujemy 
znajdujący się na płycie w katalogu OCR plik wzorców 
ega8x8.asc. Jest to zwykły plik tekstowy o rozszerzeniu 
.asc, w którym aktywne piksele są oznaczane zerami, a 
tło jedynkami. Dane poszczególnych pikseli są rozdzielone 
spacjami, zaś koniec linii wyznacza kombinacja powrót 
karetki/nowa linia (\r\n). Zalecany typ nagłówka (pierwszej 
linii) w przypadku matrycy 8x8 to osiem kolumn, np. x0 , x1 
... x7. Jeśli w pliku źródłowym brakuje nagłówka, to program 
doda nagłówek domyślny. Po wybraniu pliku wejściowego 
przechodzimy dalej – nie zamierzamy korzystać z algorytmów 
genetycznych, więc pola Prediction i GA pozostawiamy 
niezaznaczone.
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Krok 4. W oknie wyboru pliku wyjściowego postępujemy 
analogicznie, jak w oknie poprzednim: naciskamy 
Browse i wskazujemy plik tekstowy z danymi – w tym 
przypadku będzie to  ega8x8ou.asc. Tu również nie 
chcemy korzystać z algorytmów genetycznych, więc 
przechodzimy dalej. Przez kolejne ekrany Cross Val. & 
Test Data oraz Multilayer Perceptron przechodzimy bez 
dokonywania żadnych zmian. Pierwszy z nich umożliwia 
zmianę sposobu testowania i walidacji danych uczących, 
natomiast w drugim mamy możliwość określenia ilości 
wartsw ukrytych naszej sieci.

Krok 5. W oknie edycji parametrów warstwy ukrytej 
Hidden Layer #1 wprowadzamy zmianę skracającą 
etap testowy: w polu Processing Elements zmniejszany 
liczbę neuronów w warstwie ukrytej do ok. 20, a z listy 
wyboru rodzaju funkcji Transfer zamiast domyślnego 
TanhAxon wybieramy SigmoidAxon (bo argumenty 
matrycy wejściowej to wartości 0 i 1, a nie -1 i 1 jak w 
przypadku funkcji TanhAxon). Przechodzimy do ekranu 
warstwy wyjściowej Output Layer, w którym akceptujemy 
ustawienia domyślne.

Krok 6. Na przedostatnim ekranie Supervised Learning 
Control jest kilka opcji, które mają istotny wpływ na 
jakość wyników. Opcję Weight update dobrze jest ustawić 
na On-line, aby łatwiej zaobserwować ewentualne 
nieregularności w procesie uczenia. Jeżeli oczekujemy że 
dobre efekty uczenia są możliwe dopiero po dużej ilości 
epok, to odznaczamy opcję automatycznego zakończenia 
procesu MSE i w polu Maximum Epochs ręcznie podajemy 
odpowiednią ilość epok (w naszym przypadku 1800). 
Przed wprowadzeniem tej zmiany można też zmniejszyć 
próg tolerancji obliczeń (pole Threshold) np. do 0,005, co 
przyśpieszy proces dochodzenia do dobrych wyników.

Krok 7. W ostatnim już oknie NeuralBuildera wybieramy 
sposób wyświetlania wyników. W naszym przypadku 
najlepiej będzie widać wyniki dla danych wyjściowych 
na wykresach słupkowych (Bar Chart), natomiast dane 
wejściowe przedstawimy jako bitmapę (opcja Image 
Viewer). Wprowadzamy ustawienia takie, jak na rysunku, 
po czym pozostaje już tylko nacisnąć przycisk Build, który 
spowoduje wygenerowanie sieci o określonych przez nas 
parametrach. 
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Krok 8. Po zbudowaniu sieci pojawia się komunikat o błędzie 
wynikającym z różnej ilości danych w pliku wejściowym i 
wyjściowym, więc musimy te parametry ustawić ręcznie. W 
tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy symbol aksonu 
wejściowego i z menu podręcznego wybieramy Properties.

Krok 9. W oknie Axon Inspector wpisujemy ósemki w polach 
Rows i Cols, gdyż nasza matryca wejściowa ma osiem 
wierszy i osiem kolumn, podczas gdy program domyślnie 
ustawia jedną kolumnę. Zaznaczamy jeszcze pole Match PEs 
of Previous Axon i zamykamy okno.

Krok 10. Teraz pozostaje jeszcze wyświetlić okna podglądu 
danych. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy 
na symbolu obrazu przy aksonie wejściowym (ikona łódki), 
wybieramy Properties i w zakładce Access zaznaczamy 
pole Auto-Window. To samo robimy dla symboli wykresów 
słupkowych przy aksonach wyjściowych.

Krok 11. Sieć jest już gotowa do rozpoczęcia procesu 
uczenia i można już teraz ten proces uruchomić wciskając 
zieloną strzałkę na pasku narzędzi. My dodamy najpierw 
jeszcze jeden bardzo wygodny element, a mianowicie 
przycisk umożliwiający pracę krokową. W tym celu 
klikamy symbol przycisku na belce narzędziowej z prawej 
strony ekranu (kursor myszy zmieni się w stempel). Aby 
postawić przycisk klikamy w dowolnym miejscu obszaru 
projektu, a następnie podwójnie klikamy nowo utworzony 
przycisk i zmieniamy jego etykietę. Teraz klikamy guzik 
prawym przyciskiem myszy, wybieramy Properties i w 
zakładce Macro klikamy Browse, aby wybrać makro, które 
zostanie skojarzone z przyciskiem. Nas interesuje plik 
stepExemplar.nsm, zawierający właśnie makro do pracy 
krokowej. Plik ten znajduje się w podkatalogu Macros w 
katalogu instalacyjnym NeuroSolutions.

Krok 12. Teraz zapisujemy nasz plik i uruchamiamy uczenie 
sieci wciskając przycisk z zieloną strzałką na górnym pasku 
narzędziowym. W każdej chwili możemy zatrzymać proces 
nauczania (przycisk pauzy) w celu sprawdzenia prawidłowości 
i dokładności rozpoznawania znaków przez sieć w trybie 
pracy krokowej. Przechodzenie przez proces uczenia krok po 
kroku umożliwia  dodany przez nas przycisk z podłączonym 
makrem. Dobrze jest co kilkaset epok sprawdzać poprawność 
procesu uczenia, aby w razie potrzeby zmienić odpowiednie 
parametry sieci. Uczenie sieci może trwać kilka bądź 
kilkanaście minut, w zależności od prędkości komputera, 
złożoności danej sieci i ustawień wyświetlania. Sygnałem 
dobrego nauczenia sieci jest spadek widocznego na wykresie 
Active Cost kosztu nauczania poniżej ok. 0,003.

cej konkretne zadanie. Ciekawą funkcją programu Neuro-
Solutions jest możliwość eksportowania gotowej i nauczo-
nej sieci do pliku bibliotecznego DLL, który możemy po-
tem wykorzystać jako gotowy komponent w aplikacjach pi-
sanych dla systemu Windows. Do programu dołączone są 

liczne przykłady, w tym niezwykle ciekawy projekt Princi-
pial Component Analysis Hybrid Network, służący do ana-
lizy pisma odręcznego w zastosowaniu do kodów poczto-
wych. n
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Core Wars, czyli wojny rdzeniowe (WR), to 
gra dla programistów: w wirtualnej pamięci 
walczą ze sobą programy-wojownicy, napi-

sane w specjalnym, podobnym do asemblera języku. 
Programy te uruchamiane są w środowisku zwanym 
MARS (Memory Array Redcode Simulator). Język 
Redcode, w którym pisane są programy, oraz samo 
środowisko walki są uproszczonymi modelami dzia-
łania systemów komputerowych. Każdy uczestnik 
wprowadza do gry własny program (czyli wojowni-
ka), a celem gry jest wyeliminowanie przeciwnika lub 
przeciwników poprzez uniemożliwienie im dalszego 
działania bądź zniszczenie wszystkich kopii ich kodu.

Język Redcode umożliwia tworzenie niemal do-
wolnie zaawansowanych wojowników o różnorod-
nych strategiach walki. W tym artykule zapozna-
my się z podstawami programowania w Redcodzie 
i stworzymy kilku prostych wojowników. Możliwe też 
jest tworzenie wojowników myślących, którzy podej-
mują decyzje o wyborze strategii na podstawie wyni-
ków wcześniej stoczonych walk – pisaniu takich inte-
ligentnych programów poświęcam swój drugi artykuł 
w tym numerze.

Pole walki
Przed rozpoczęciem walki programy są umieszcza-
ne w pustej pamięci, zwanej rdzeniem. Charaktery-
styczną cechą rdzenia jest fakt, że ostatnia komórka 
pamięci utożsamiana jest z komórką pierwszą, zaś 
uruchomione programy nie wiedzą, gdzie rdzeń się 
kończy, przez co nie istnieje możliwość adresowa-
nia bezwzględnego. Oznacza to, że indeksem 0 nie 
jest opatrzona instrukcja umieszczona na początku 
pamięci, tylko ta, która jest aktualnie wykonywana. 
Analogicznie, adres 1 będzie miała komórka nastę-
pująca po aktualnie wykonywanej, a adres -1 – ko-
mórka ją poprzedzająca.

W każdej komórce pamięci znajduje się jedna in-
strukcja, posiadająca dodatkowo dwa pola  adresowe: 
pole źródłowe A i pole docelowe B. Środowisko MARS, 
pełniące funkcję procesora zarządzającego pamięcią i 
wykonywaniem programów, w jednym cyklu wykonu-
je jedną instrukcję. Jako następna w kolejce ustawia-
na jest kolejna instrukcja programu, chyba że użył on 
instrukcji skoku, by skoczyć w inny obszar pamięci. W 

Tworzymy wojownika 
Core Wars

przypadku, gdy do pamięci załadowano więcej niż je-
den program, wykonywanie ich instrukcji odbywa się 
sekwencyjnie: kolejna instrukcja pierwszego progra-
mu, kolejna instrukcja drugiego programu itd.

Piszemy pierwszego 
wojownika
Redcode jest asemblerem działającym w ramach 
środowiska MARS, stworzonym specjalnie dla po-
trzeb WR. Ogólna postać polecenia Redcode to:

instrukcja.modyfi kator [tryb]źródło, [tryb]cel

Instrukcje określają, jaka operacja ma być wykona-
na. Każda instrukcja może być wykonana na kilka 
różnych sposobów, co określają modyfi katory. In-
strukcja ma również swój adres źródłowy (miejsce, 
z którego dane są pobierane) i adres docelowy (pod 
który dane są wysyłane). O sile Redcode stanowią 
przede wszystkim dostępne tryby adresowania, któ-
rych jest łącznie osiem (tabelka Tryby adresowania). 
Jeśli nie podamy żadnego trybu, to domyślnie przyj-
mowany jest tryb bezpośredni.

Łukasz Grabuń

Autor pracuje jako analityk systemowy w dużej polskiej 
fi rmie państwowej. Wojnami Rdzeniowymi interesuje 
się od prawie dziesięciu lat, a w sposób obsesyjny od 
lat trzech.
Kontakt z autorem: lgrabun@gazeta.pl

Szybki start
Wojownicy Core Wars są fragmentami kodu w języku 
Redcode, zapisanymi w plikach tekstowych o rozsze-
rzeniu .red. Walki toczą się w symulowanym środowisku 
MARS, udostępnianym przez program turniejowy. Na pły-
cie dołączonej do numeru znajduje się kilka takich pro-
gramów – aby rozegrać walkę między wybranymi wojow-
nikami wystarczy zainstalować jeden z nich i uruchomić 
go wskazując pliki wybranych wojowników (szczegóły w 
ramce Instalacja). Można też uruchomić komputer z pły-
ty i skorzystać z programów dostępnych w systemie Au-
rox Linux Live! przygotowanym specjalnie dla potrzeb te-
go numeru.

Program pmars uruchamiamy z linii poleceń podając 
jako argumenty pliki wojowników, których chcemy ze so-
bą zmierzyć. Po wpisaniu samego polecenia pmars zo-
baczymy ekran pomocy z możliwymi opcjami, z których 
najczęściej wykorzystywana jest opcja -r, pozwalają-
ca określić ilość rund. Jeśli na przykład chcemy roze-
grać dziesięć rund między wojownikami warrA i warrB, 
to wchodzimy do katalogu z plikami wojowników i wpi-
sujemy:

pmars -r 10 warrA.red warrB.red

Programy opisane w artykule wraz z wieloma innymi wo-
jownikami znajdują się na płycie w podkatalogu Warriors.
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Pora napisać nasz pierwszy program w Redcodzie. Bę-
dzie to najprostszy z możliwych wojowników, kopiujący się po 
prostu po całym rdzeniu. Tworzymy plik tekstowy o rozszerze-
niu .red i wpisujemy do niego następujący kod:

MOV.I 0, 1

Zapisujemy plik i uruchamiamy naszego szkoleniowego wo-
jownika w wybranym programie MARS (szczegóły w ram-
ce Szybki start). Stworzyliśmy właśnie najprostszy działający 
program w Redcodzie. Składa się on wprawdzie tylko z jed-
nej linijki, ale możemy na jego przykładzie prześledzić zasa-
dy tworzenia poleceń Redcode. Używamy instrukcji kopiowa-
nia MOV z modyfikatorem I, co powoduje skopiowanie całej za-
wartości komórki 0 (czyli bieżącej) do komórki 1 (czyli następ-
nej). Zestawienie dostępnych w Redcodzie modyfikatorów in-
strukcji zawiera ramka Modyfikatory instrukcji. Nie podali-
śmy żadnego trybu adresowania, więc domyślnie przyjmowa-
ny jest tryb bezpośredni (ten sam efekt uzyskalibyśmy pisząc 
MOV.I $0, $1).

Poznaliśmy właśnie najczęściej używaną instrukcję Red-
code'a, czy MOV. Zanim przejdziemy do pisania nieco bardziej 
zaawansowanych programów musimy poznać jeszcze kilka 
innych instrukcji, za pomocą których nasze programy będą się 
poruszać po rdzeniu i walczyć z innymi wojownikami.

Przegląd instrukcji Redcode
Wczesne wersje Redcode posiadały tylko kilka podstawowych 
instrukcji, podczas gdy w najpopularniejszym obecnie stan-
dardzie Redcode-94 jest ich już dziewiętnaście. Nie są one 
jednak zbyt skomplikowane, a dokładne ich poznanie znacz-
nie ułatwi nam dalszą pracę. W połączeniu z modyfikatorami i 
trybami adresowania instrukcje te oferują potężne możliwości 
tworzenia programów, których działanie jest ograniczone tyl-

ko wyobraźnią i doświadczeniem programisty. Zanim pozna-
my podstawowe rodzaje wojowników WR wypada zatem za-
poznać się z instrukcjami Redcode i ich typowymi zastosowa-
niami.

Instrukcja przypisania MOV
Najczęściej wykorzystywaną instrukcją Redcode jest MOV, ko-
piująca dane z adresu podanego jako pierwszy argument in-
strukcji i zapisująca ją pod adresem podanym jako drugi argu-
ment. Rozpoznawane są wszystkie modyfikatory, np. polece-
nie MOV.I 0, 1 kopiuje całą instrukcję z komórki 0 do komórki 
1, a MOV.X 0, 1 kopiuje pola A i B z komórki 0 i wpisuje je odpo-
wiednio do pól B i A komórki 1. Przykład działania instrukcji MOV 
z modyfikatorami ilustruje Rysunek 1.

Niewykonywalna instrukcja DAT
Instrukcja DAT jest dość osobliwa, gdyż jako jedyna jest niewy-
konywalna – program próbujący ją wykonać ginie, czyli jest 
usuwany z kolejki programów do uruchomienia. Instrukcja ta 
ignoruje modyfikatory, ale adresowanie jest wykonywane nor-
malnie (jak gdyby ostatnie tchnienie programu wykonującego 
DAT). Oznacza to, że wykonanie polecenia postaci DAT >1, 0 
spowoduje śmierć programu wykonującego, ale pole B komór-
ki docelowej (w tym przypadku komórki 0) zostanie zwiększo-
ne o jeden.

Instalacja
Dla systemu Windows najwygodniejszym w obsłudze środowiskiem 
MARS jest program Corewin. Program ten nie wymaga instalacji – 
wystarczy uruchomić plik CoreWin.exe. Stanowiące standard w 
rozgrywkach WR środowisko pmars (plik pmarsv.exe) również nie 
wymaga instalacji, ale nie posiada graficznego interfejsu użytkowni-
ka, a jedynie graficzne okno wyników.

Użytkownicy Linuksa mają do wyboru pmarsa lub program 
Corewars. Aby zainstalować pmarsa należy wypakować zawar-
tość archiwum pmars-0.9.2.tar.gz, wejść do podkatalogu src w 
utworzonym w ten sposób katalogu i wydać polecenia make i ma-
ke install, co spowoduje kompilację i instalację pmarsa w bie-
żącym katalogu. Najwygodniej teraz dodać ten katalog do ścież-
ki systemowej, co znacznie ułatwi korzystanie z pmarsa – wystar-
czy wtedy wpisać pmars w dowolnym katalogu, aby go urucho-
mić. Program Corewars możemy zainstalować z pliku RPM (dla 
systemów zgodnych z RedHatem) lub kompilując go ze źródeł. 
Aby skompilować Corewars musimy wypakować zawartość archi-
wum corewars-0.9.13.tar.gz, a następnie wejść do utworzonego 
w ten sposób katalogu i wydać polecenia configure, make i make 
install. Aby uruchomić program wpisujemy corewars. Należy tu 
podkreślić, że Corewars nie jest zgodny z pmarsem, więc wojow-
nicy działający poprawnie w pmarsie wymagają pewnych modyfi-
kacji, jeśli Corewars ma ich poprawnie wykonywać.

Rysunek 1. Działanie modyfikatorów na przykładzie instrukcji 
MOV
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Instrukcje arytmetyczne
Podobnie jak we wszystkich chyba językach programowania, 
w Redcodzie możemy korzystać ze standardowych operacji 
arytmetycznych. Udostępniają je dwuargumentowe instrukcje 
ADD, SUB, MUL, DIV i MOD, realizujące odpowiednio: dodawanie, 
odejmowanie, mnożenie, dzielenie całkowitoliczbowe i dziele-
nie modulo.

Instrukcje skoku
W Redcodzie mamy do dyspozycji cztery instrukcje skoku: 
bezwarunkową JMP oraz warunkowe JMN, JMZ i DJN. JMP jest in-
strukcją jednoargumentową (a więc ignoruje wszelkie modyfi-
katory) i powoduje przeniesienie sterowania do komórki poda-
nej jako argument. JMN (jump if not zero) sprawdza, czy war-
tość w komórce podanej jako drugi argument jest różna od ze-
ra – jeśli tak, to przeskakuje do komórki podanej jako pierw-
szy argument. Instrukcja JMZ (jump if zero) działa analogicz-
nie, ale wykonuje skok wtedy, gdy sprawdzana wartość jest 
równa zero.

JMZ jest podstawową instrukcją dla skanerów, czyli progra-
mów wykorzystujących skanowanie rdzenia (różne typy wo-
jowników poznamy w dalszej części artykułu), gdyż umożli-
wia sprawdzenie, czy w badanej komórce nie ma przeciwnika. 
Mechanizm skanujący takiego programu działa w ten sposób, 
że przechodzi po kolejnych komórkach rdzenia i za pomocą 
instrukcji JMZ.F sprawdza, czy oba pola adresowe komórki są 
puste. Jeśli tak, to oznacza to, że prawdopodobnie nie ma w 
niej przeciwnika, więc program przeskakuje do następnej ko-
mórki i cały proces zaczyna się od nowa.

Instrukcja DJN (decrement and jump if not zero) jest wyspe-
cjalizowaną instrukcją skoku, wykorzystywaną często przy 
tworzeniu wojowników bombardujących (tzw. kamieni). In-
strukcja zmniejsza o jeden wartości obu pól adresowych ko-
mórki podanej jako drugi argument, a jeśli po zmniejszeniu 
wartości te są różne od zera, to przeskakuje do komórki poda-
nej jako pierwszy argument.

Instrukcja rozwidlenia SPL
SPL jest jedną z ważniejszych instrukcji Redcode i odpo-
wiada mniej więcej poleceniu fork() w języku C. Za pomo-
cą tej instrukcji dzielimy wykonywany program (proces) na 
dwa podprocesy, które wykonują się na przemian (szcze-
góły w ramce Obsługa procesów przez MARS). SPL jest in-
strukcją jednoargumentową, więc ignoruje wszelkie mody-
fikatory.

MARS przydziela programom cykle procesora po kolei, 
niezależnie od tego, z ilu procesów składa się dany program. 
Oznacza to, że każde rozwidlenie powoduje dwukrotne spo-
wolnienie działania programu. Czy w takim razie korzystanie 
z instrukcji SPL jest nieopłacalne? I tak, i nie: jest nieopłacal-
ne z punktu widzenia wydajności, ale może być opłacalne (a 
czasami jest wręcz nieodzowne) z innych względów, jak cho-
ciażby z powodu odporności programu wieloprocesowego na 
zniszczenie.

Pseudoinstrukcje
Oprócz typowych instrukcji asemblerowych w Redcodzie 
dostępnych też jest kilka pseudoinstrukcji. Pierwszym ty-
pem pseudoinstrukcji są dyrektywy umieszczane w ko-
mentarzach na początku kodu wojownika. Nagłówek każ-
dego wojownika powinien zawierać przynajmniej dwie ta-
kie instrukcje: pierwsza określa standard używanego ję-
zyka, a druga definiuje warunki kompilacji. Dla tworzonych 
przez nas wojowników mogą to na przykład być następu-
jące linie:

;redcode-94

;assert 1

Po pseudoinstrukcji ;assert następuje dowolny warunek 
logiczny, który musi być spełniony jeśli wojownik ma zo-
stać skompilowany. W praktyce możemy tu sprawdzać 
zmienne środowiska MARS lub po prostu podać wartość 
1 i samodzielnie zadbać o spełnienie warunków kompilacji 
(np. wysyłając naszego wojownika na właściwą arenę wal-
ki). Chcąc umieścić wojownika w środowisku ograniczo-
nym maksymalnie do ośmiu procesów podalibyśmy wa-
runek:

;assert MAXPROCESSES==8

Modyfikatory instrukcji
•  instrukcja.I – odnosi się do całej instrukcji, np. polecenie 

MOV.I 0, 1 kopiuje całą instrukcję z komórki 0 do komórki 1.
•  instrukcja.AB – źródło jest w polu A, a cel w polu B, np. 

MOV.AB 0, 1 kopiuje pole A komórki 0 do pola B komórki 1.
•  instrukcja.BA – tak jak AB, ale źródło jest w polu B, a cel w 

polu A.
•  instrukcja.A – źródło i cel znajdują się w A, np. MOV.A 0, 1 

kopiuje pole A komórki 0 do pola A komórki 1.
•  instrukcja.B – źródło i cel znajdują się w B.
•  instrukcja.F – odnosi się tylko do pól A i B, nie do instrukcji, 

np. MOV.F 0, 1 kopiuje pola A i B z komórki 0 do komórki 1.
•  instrukcja.X – tak jak F, ale z zamianą pól, np. np. MOV.F 0, 

1 kopiuje pola A i B z komórki 0 do pól B i A komórki 1.

Tabela 1. Tryby adresowania pamięci w redcode

Zapis Opis trybu

#wartość
Natychmiastowy

$komórka
Bezpośredni (domyślny)

@komórka
B-pośredni. Adres docelowy pobieramy z pola 
B komórki.

<komórka
B-pośredni z predekrementacją. Pole B komórki 
zmniejszamy o 1, a następnie pobieramy z nie-
go adres docelowy.

>komórka
B-pośredni z postinkrementacją. Pole B komórki 
zwiększamy o 1, a następnie pobieramy z niego 
adres docelowy.

*komórka
A-pośredni. Adres docelowy pobieramy z pola 
A komórki.

{komórka
A-pośredni z predekrementacją. Pole A komórki 
zmniejszamy o 1, a następnie pobieramy z nie-
go adres docelowy.

}komórka
A-pośredni z postinkrementacją. Pole A komórki 
zwiększamy o 1, a następnie pobieramy z niego 
adres docelowy.
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Najczęściej podawanym warunkiem jest rozmiar rdzenia – dla 
pmarsa jest to domyślnie 8000 komórek pamięci. Warunek 
ten sprawdzamy poleceniem:

;assert CORESIZE==8000

Pozostałe dyrektywy początkowe są opcjonalne i pełnię rolę 
czysto informacyjną:

•  ;name – nazwa programu,
•  ;author – imię i nazwisko (lub pseudonim) autora,
•  ;strategy – informacja o strategii, jaką gra program.

Drugim rodzajem pseudoinstrukcji Redcode są mnemoniki i 
instrukcje sterujące. W bardziej złożonych programach spoty-
kane są instrukcje sterujące ORG i END, wskazujące etykiety sta-
nowiące odpowiednio początek i koniec wykonywalnego kodu 
programu. Często przydatna jest pseudoinstrukcja FOR...ROF, 
umożliwiająca umieszczanie w kodzie programu czytelnych 
pętli. Działa ona podobnie, jak pętla for w językach progra-
mowania wyższego poziomu. Przed poleceniem FOR musimy 
podać etykietę, która będzie pełnić funkcję licznika, a po nim 
stałą określającą ilość przebiegów pętli. Zatem ciąg instrukcji:

i FOR 3

   DAT 0, i

ROF

zostanie przetworzony przez parser do postaci:

DAT 0, 1

DAT 0, 2

DAT 0, 3

Bardzo wygodną cechą języka jest możliwość definiowania 
stałych, dzięki którym kod programu jest znacznie czytelniej-
szy. Służy do tego pseudoinstrukcja EQU. Przykładowo, aby do 
stałej max przypisać wartość 12, wydamy następujące polece-
nie:

max EQU 12

Od tej pory wszelkie odwołanie do max będzie równoznaczne 
z odwołaniem się do wartości 12. W obecnych wersjach pmar-
sa można stosować dowolnie wiele przypisań EQU, co w połą-
czeniu z możliwością wielokrotnego zagnieżdżania instrukcji 
FOR...ROF pozwala tworzyć złożone bloki instrukcji, porówny-
walne z konstrukcjami znanymi z języków wysokiego poziomu.

Etykiety i komentarze
Komentarze są w Redcodzie oznaczane średnikiem, który 
obowiązuje do końca linii. Każdy tekst w kodzie programu, 
który nie jest instrukcją ani komentarzem, jest traktowany ja-
ko etykieta. W naszych programach będziemy etykietować 
poszczególne sekcje kodu, co znacznie zwiększy jego czytel-
ność i pozwoli łatwo przechodzić do odpowiedniej części pro-
gramu.

Instrukcje skanujące
Redcode ma trzy instrukcje umożliwiające pomijanie następu-
jących po nich instrukcji pod określonym warunkiem: SNE, SEQ 
i SLT. SNE (skip if not equal) porównuje wartości w komórkach 
podanych jako argumenty i jeśli są one różne, to omija następ-
ną linijkę programu. Podobnie działa SEQ (skip if equal), ale tu-
taj przeskoczenie kolejnej instrukcji odbywa się w sytuacji, 
gdy porównywane wartości są równe. SLT (skip if less than) 
jest wyspecjalizowaną instrukcją, używaną przede wszyst-
kim w programach skanujących rdzeń. Omija ona następną 
instrukcję, jeśli wartość podana jako pierwszy argument jest 
mniejsza od wartości podanej w argumencie drugim. Szcze-
góły działania instrukcji skanujących poznamy podczas two-
rzenia własnego skanera.

Oręż wojownika – papier, kamień i 
nożyczki
Każdy chyba grał kiedyś w papier-kamień-nożyczki. Regu-
ły gry są proste: na dany znak każdy z graczy wysuwa przed 
siebie dłoń ułożoną w jeden z trzech sposobów. Zaciśnięta 
pięść to kamień, otwarta dłoń to papier, a wyciągnięty palec 
wskazujący i środkowy to nożyczki. O wyniku partii decydują 
proste zasady: kamień tępi nożyczki, nożyczki tną papier, pa-
pier owija kamień. Według tych samych zasad można doko-
nać podziału wojowników WR.

Papierem nazywamy wojownika, który kopiuje się po ca-
łym rdzeniu – przykładem może być jednolinijkowy program, 

Obsługa procesów przez MARS
Procesor MARS działa w cyklach i każda instrukcja, niezależnie od 
stopnia jej komplikacji, jest obsługiwana w czasie jednego cyklu. 
Umieszczonym w rdzeniu programom jest na przemian przydziela-
ny jeden cykl procesora, tak więc programy wykonują się na zmia-
nę: raz Program 1, raz Program 2. Co jednak się dzieje w sytuacji, 
gdy Program 1 ma więcej niż jeden proces? Można powiedzieć, że 
nic – MARS nadal przydziela Programowi 1 jeden cykl na turę dzia-
łania, przez co działanie tego programu jest dwukrotnie wolniejsze. 
Kolejka uruchamiania programów wygląda wtedy następująco:

• Program 1, proces 1
• Program 2
• Program 1, proces 2
• Program 2
• Program 1, proces 1
• Program 2
• itd.

Tworzenie nowych procesów jest zatem nieopłacalne z punktu wi-
dzenia efektywności, ale za to powielony program jest znacznie 
trudniej zniszczyć.

Listing 1. Szkielet skanera

inc ADD.F step, scan   ; przesuń celownik

scan SEQ.I 100, 112   ; sprawdź

   SLT.AB #special_value, scan   ; sprawdź, czy nieS
       skanujemy siebie

   DJN.F  inc, <-1000

      attack   ; faza ataku

      check   ; sprawdź, czy koniec skanowania

      clear   ; wyczyść rdzeń
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który przed chwilą stworzyliśmy. Nożyczkami są programy 
zwane skanerami, które przeszukują rdzeń i „wcinają” się w 
kod przeciwnika. Kamień to wojownik, którego działanie po-
lega na bombardowaniu rdzenia niewykonywalnymi instruk-
cjami DAT. Wyniki walk wojowników poszczególnych typów są 
podobne do wyników partii „ręcznych”, co wynika z własności 
wojowników. Skaner (nożyczki) przeszukuje rdzeń w poszu-
kiwaniu niezerowych komórek, więc bez trudności odnajdu-
je rozmnożone na potęgę kopie papieru i pokrywa je ciągiem 
bezużytecznych instrukcji, a po unieszkodliwieniu przeciwnika 
dobija go. Z nożyczkami łatwo wygra kamień, którego kod jest 
krótki (więc trudno go znaleźć), a poza tym wstrzeliwuje on w 
rdzeń instrukcje, które odciągają uwagę skanera. Z kolei ża-
den kamień nie niszczy modułów papieru w takim tempie, w 
jakim papier je tworzy, stąd też kamień na ogół przegrywa z 
papierem.

Oczywiście przebieg rzeczywistej rozgrywki WR jest o 
wiele bardziej złożony. Wynik walki zależy nie tylko od typów, 
ale przede wszystkim od jakości wojowników. Większość wo-
jowników łączy kilka różnych taktyk walki, a wprowadzona w 
wersji 0.8 pmarsa możliwość zapamiętywania wyników walk 
otworzyła drogę dla wojowników inteligentnych – ale o tym w 
drugim artykule. Na razie przyjrzyjmy się sposobowi tworze-
nia wojowników każdego z trzech podstawowych typów.

Tworzymy skaner
Pierwszym typem wojownika, jaki poznamy, będzie skaner 
(odpowiadający nożyczkom). Tego typu wojownicy przeszu-
kują rdzeń w poszukiwaniu komórek mogących potencjalnie 
zawierać kod przeciwnika, a znalazłszy takie komórki ataku-
ją je wpisując w nie specjalnie przygotowane instrukcje. Przyj-
rzyjmy się najpierw samemu mechanizmowi skanującemu (Li-
sting 1).

Jest to tylko zarys programu skanującego, zapisany w 
pseudokodzie (pomijamy w nim chociażby szczegóły samego 
ataku). Najważniejsze są pierwsze cztery instrukcje, które od-
powiadają za działanie skanera. Instrukcja ADD modyfikuje "ce-
lownik:, którym nasz skaner przeczesuje arenę w poszukiwa-
niu przeciwnika. Samo skanowanie odbywa się za pomocą in-
strukcji SEQ, która omija nastepną instrukcję w przypadku, gdy 
skanowane komórki są sobie równe (czyli najprawdopodob-
niej nie ma tam przeciwnika) – program omija wtedy instrukcję 
SLT i wykorzystuje polecenie DJN, by powrócić do etykiety inc i 
dalej skanować rdzeń.

Można by w tym momencie spytać: czemu do skoku wy-
korzystujemy DJN, a nie zwykłą instrukcję JMP? Otóż linia DJN.F 
inc, <-1000 nie tylko przekazuje działanie programu do innej 
komórki, ale również (za sprawą modyfikatora F) zmniejsza 
o jeden oba pola komórki, która wskazywana jest przez pole 
B instrukcji znajdującej się 1000 komórek wcześniej. Wartość 
pola B jest za każdym razem zmniejszana o jeden, więc DJN 
modyfikuje za każdym razem pola komórki, która znajduje się 
wyżej w rdzeniu.

Skaner skanuje cały rdzeń, a więc również komórki za-
wierające jego własny kod. Nie chcemy raczej, by nasz ska-
ner atakował sam siebie, więc przed przystąpieniem do ataku 
musimy w jakiś sposób upewnić się, że taka sytuacja nie ma 
miejsca. Robimy to za pomocą instrukcji skanującej SLT. Wy-
wołujemy ją z modyfikatorem AB, co oznacza, że porównywa-
na jest wartość pola A pierwszej komórki z polem B drugiej ko-
mórki. Ponieważ używamy trybu natychmiastowego (polece-
nie SLT.AB #special _ value), to tak naprawdę porównujemy 
wartość przechowywaną w special _ value z polem B komór-
ki scan. Co dzięki temu zyskujemy? W przypadku, gdy porów-
nywana przez wartość jest większa od wartości z pola B (co 
interpretujemy jako skanowanie własnego kodu), nie omijamy 
instrukcji i za pomocą DJN powracamy do pętli skanującej. W 
przeciwnym wypadku (jeśli stwierdzimy, że nie skanujemy sie-
bie) przechodzimy do fazy ataku, omijając instrukcję DJN. Kwe-
stią otwartą pozostaje dobór wartości special _ value, ale za-
zwyczaj przyjmuje się za nią długość kodu naszego skanera.

Pora na kompletny program skanujący – nazywa się on f-
scanner i przedstawia go Listing 2. Rzut oka na kod pozwo-
li nam bez trudu odnaleźć pętlę skanującą ADD...JMZ...SLT. W 
przypadku znalezienia podejrzanej komórki, skaczemy do in-
strukcji sptr, stanowiącej początek kodu atakującego. Skaner 

Listing 2. Kod prostego skanera

;redcode-94

;assert 1

;name f-scanner

;author Steve Gunnell

step EQU 799

bptr EQU (top-1)

top:

sptr MOV.AB #0, bptr

wipe MOV.I bomb, >bptr

   JMN.F wipe, @bptr

scan ADD.A #step, sptr

   JMZ.F scan, *sptr

   SLT.AB sptr, #tail-top+3

   JMP sptr

   JMN.A scan, sptr

   JMP scan, }wipe

bomb SPL #0, }0

   DAT.F 0, 0

tail DAT.F 0, 0

end scan

Listing 3. Kod programu bombardującego (kamienia)

;redcode-94nop

;name Stone of Purifier

;author Lukasz Grabun

;assert 1

step EQU 598

time EQU 1698

SPL #0, #0

atk MOV bomb, @loop

inc ADD #step, @-1

loop DJN.F atk, {inc-(time*step)

bomb DAT >4, >1
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atakuje za pomocą instrukcji SPL #0, }0. Dlaczego nie od razu 
instrukcjami DAT? Po pierwsze, długi ciąg instrukcji SPL spowal-
nia działanie wrażego programu, gdyż ten zamiast pracować 
w normalnym trybie zaczyna mnożyć procesy, które nic nie ro-
bią. Po drugie, bomba, którą wykorzystuje skaner, jest dla nie-
go samego niewidoczna, dopóki nie zostanie wykonana przez 
program przeciwnika. Dzięki temu skaner działa efektywniej – 
w przypadku, gdy bomby spadną na niewykorzystywany kod 
przeciwnika i nie będą przez niego uruchomione, skaner nie 
będzie sobie nimi więcej zawracał głowy. Jeśli jednak bom-
by trafią w wykonywany kod przeciwnika, to zmodyfikowane w 
nich zostanie pole A (stanie się ono różne od zera), dzięki cze-
mu nasz skaner będzie mógł je wykryć. Gdy skaner zakończy 
przeszukiwanie całego rdzenia, następuje przełączenie na 
drugi rodzaj bomb: teraz już używane będą śmiercionośne in-
strukcje DAT, którymi zostaną pokryte wszystkie komórki rdze-
nia, które mają niezerowe pola A i B (w tym te komórki, które 
wcześniej były zaatakowane za pomocą SPL i wykonane przez 
program przeciwnika).

Wojownik-kamień
Mianem kamienia określa się programy, które bombardują 
arenę instrukcjami DAT. Zazwyczaj są one krótkie – nie więcej 
niż dziesięć linii kodu. Ich siłą jest odporność na ataki innych 
wojowników i szybkość działania. Kod przykładowego kamie-
nia a nazwie Purifier znajduje się na Listingu 3. Rozrzuca on 
po rdzeniu bomby (instrukcja bomb) i jednocześnie zmniejsza o 
jeden oba pola niektórych komórek rdzenia (instrukcja loop).

Cechą charakterystyczną kamieni jest instrukcja SPL 
umieszczona na samym początku kodu. Mogłoby się wyda-
wać, że SPL działa na niekorzyść programu, gdyż wykonywa-
nie kodu jest spowolnione przez ciągłą generację nowych pro-
cesów, a sam kod jest dłuższy i łatwiejszy do wykrycia przez 
skanery. Argumenty te łatwo jednak obalić: program wykony-
wany przez jeden proces można bardzo łatwo zabić – wystar-

czy jedna bomba celnie (lub, co gorsza, przypadkowo) wrzu-
cona w kod wojownika i walka jest przegrana. Jeśli jednak kod 
wykonywany jest przez wiele procesów, to jedna instrukcja DAT 
nie zrobi mu wielkiej krzywdy.

Program działa na zasadzie nieskończonej pętli, która wy-
konując się umieszcza na rdzeniu instrukcję bomb. Co więcej, 
rzucona na rdzeń bomba działa jako swoisty wskaźnik dla in-
strukcji loop, która zmniejsza o jeden oba pola komórek rdze-
nia. Nie dość więc, że mamy szansę trafić i zabić przeciwni-
ka, to jeszcze możemy go zranić, modyfikując jego kod. Puri-
fier jest bardzo efektywnym kamieniem i świetnie radzi sobie 
z różnej maści skanerami – był on użyty jako jeden z elemen-
tów złożonego wojownika o tej samej nazwie.

Papier, czyli replikator
Papierami nazywamy programy replikujące same siebie. Po-
krywają one rdzeń wykonywanym przez siebie kodem mno-
żąc na potęgę procesy. Wojownicy tego typu są bardzo trud-
ni do zabicia, a ich główną siłą jest ogromna liczba genero-
wanych procesów. Na Listingu 4 widzimy kod programu Re-
epicheep, który wykorzystuje właśnie tę strategię. Początko-
we instrukcje generują osiem procesów wykonujących rów-
nolegle tę samą instrukcję. Są one następnie wykorzystywa-
ne do kopiowania całego modułu po rdzeniu. Interesujące w 
przypadku nowoczesnych papierów jest to, że tak naprawdę 
najpierw generują one procesy w odległym miejscu rdzenia, a 
dopiero potem kopiują tam wykonywalne instrukcje (na Listin-
gu 4 widzimy to na przykładzie instrukcji pSilk1 i następującej 
po niej instrukcji MOV).

Przebieg walki
Zgodnie z regułami gry w papier-kamień-nożyczki wiemy, że 
Reepicheep (papier) przegra z f-scannerem, skaner przegra z 
kamieniem Purifier, a ten ostatni będzie bezradny wobec Re-
epicheepa. Znamy już zasady działania poszczególnych wo-
jowników, pora zatem przyjrzeć się dokładniej przebiegowi ich 
pojedynków.

Skaner przeszukuje rdzeń poszukując komórek o nieze-
rowych polach adresowych, więc łatwo odnajduje rozmno-
żone na potęgę moduły Reepicheepa i błyskawicznie po-
krywa je ciągiem instrukcji SPL #0. Reepicheep mnoży te-
raz niepotrzebnie procesy zamiast kopiować samego sie-
bie po całym rdzeniu. Skaner szybko przechodzi do śmier-
cionośnego czyszczenia rdzenia, zabija zranionego Reepi-
cheepa i wygrywa walkę. Zmierzmy jednak papier z kamie-
niem! Żaden kamień nie zabija modułów papieru w takim 
tempie, w jakim papier je tworzy – nie ma po prostu takiej 
możliwości, więc kod kamienia szybko zostaje pokryty i uni-
cestwiony. Z kolei kamień wygra ze skanerem – kod kamie-
nia jest krótki, więc ciężko go znaleźć, a poza tym wstrzeli-
wuje on w arenę bomby, które odciągają uwagę skanera od 
przeciwnika.

Załóżmy teraz, że nasz program zna te prawidłowości i 
potrafi tę wiedzę wykorzystać. Na przykład grając nożycz-
ki i przegrywając walkę wojownik mógłby odgadnąć, że jego 
przeciwnikiem jest kamień i w następnej rundzie zagrać pa-
pierem. Okazuje się, że Redcode umożliwia implementację te-
go rodzaju inteligencji, więc przejdźmy jak najszybciej do dru-
giego artykułu, w którym poznamy zastosowania przestrzeni 
osobistej wojowników. n

Listing 4. Kod wojownika replikującego się (papieru)

;redcode-94nop

;name Reepicheep

;author Grabun/Metcalf

;assert CORESIZE==8000

pHit0 EQU 7599

pDst0 EQU 535

pDst1 EQU 3875

pDst2 EQU 5160

pGo SPL 1

   SPL 1

   SPL 1

pSilk0 SPL @0, >pDst0

   MOV }pSilk0, >pSilk0

pSilk1 SPL pDst1, 0

   MOV >pSilk1, }pSilk1

   MOV pBmb, >pHit0

   MOV <pSilk1, <pSilk2

pSilk2 DJN.F @0, >pDst2

pBmb DAT >5334, >2667
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W poprzednim artykule poznaliśmy podsta-
wy języka Redcode i stworzyliśmy pro-
gramy-wojowników wojen rdzeniowych 

(WR) trzech podstawowych typów, jakimi są papier, 
kamień i nożyczki. Przypomnijmy, że taka klasyfi ka-
cja wynika z ogólnego zachowania wojownika. Pa-
pierem nazywamy wojownika, który kopiuje swój kod 
po całym rdzeniu, a następnie te kopie uruchamia. 
Nożyczki (skanery) to wojownicy, którzy badają za-
wartość poszczególnych komórek rdzenia i atakują 
miejsca, które wydają im się podejrzane. Kamień to 
wojownik, którego działanie polega na ostrzeliwaniu 
rdzenia niewykonywalnymi instrukcjami DAT.

Przyjrzyjmy się Tabeli 1, która przedstawia wyni-
ki walk poszczególnych typów wojowników, uzyska-
ne poprzez rozegranie dla każdej pary programów 
tysiąca pojedynków. Zapis 620/303/77 oznacza, że 
na 1000 walk wojownik z wiersza tabeli, wygrał z 
programem w kolumnie 620, przegrał 303, a 77 zre-
misował. Jak widać, zasady gry w papier-kamień-no-
życzki znajdują niemal idealne odzwierciedlenie w 
wynikach walk.

Gdyby działanie wojowników było ograniczone do 
jednego typu strategii, to rozgrywki WR byłyby w pełni 
przewidywalne i niezbyt ciekawe. Dlatego też prawdzi-
wi wojownicy rzadko używają jednej strategii walki – 
najczęściej są to przynajmniej dwie różne strategie, co 
pozwala (przynajmniej teoretycznie) zapewnić zwycię-
stwo lub remis niezależnie od typu przeciwnika. Skąd 
jednak program ma wiedzieć, kiedy ma zmienić stra-
tegię (i na jaką)? Od wersji 0.8 programu pmars pro-
gramiści WR mają do dyspozycji p-przestrzeń (ang. p-
space), czyli przestrzeń osobistą programu. Wprowa-
dzenie p-przestrzeni daje ogromne możliwości inteli-
gentnego wybory strategii walki.

Kilka słów o p-przestrzeni
Wojownicy korzystający z p-przestrzeni wykorzystu-
ją wiedzę o wynikach walk poszczególnych typów 
programów. Moduł naszego wojownika decydujący o 
wyborze strategii, zwany p-mózgiem, może na przy-
kład podjąć decyzję o przełączeniu strategii na ka-
mień, jeśli wcześniej walka prowadzona była za po-
mocą papieru i została przegrana. Podejrzewamy 
wówczas, że naszym wrogiem był skaner (czyli no-

Inteligentni wojownicy

życzki), a typem wojownika najlepiej radzącym sobie 
ze skanerami są właśnie kamienie.

Ogólnie rzecz ujmując, p-przestrzeń jest prywat-
nym obszarem pamięci każdego programu. Pamięć 
ta nie jest wymazywana po zakończonej rundzie (w 
przeciwieństwie do komórek rdzenia), dzięki czemu 
wojownik może przechowywać w niej historię wyników 
wielorundowego pojedynku i korzystać z niej przy do-
borze strategii. Do obsługi p-przestrzeni służą instruk-
cje STP i LDP. STP (save to p-space) zapisuje w p-prze-
strzeni wartość podaną w polu A, więc na przykład po-
lecenie STP #1, 3 wprowadza do komórki numer 3 p-
przestrzeni wartość 1. Z kolei polecenie LDP (load from 
p-space) umożliwia odczytanie wartości ze wskazanej 
komórki p-przestrzeni. Polecenie LDP.AB 1, etykieta 
odczytuje zatem zawartość komórki numer 1 p-prze-
strzeni i zapisuje ją w polu B instrukcji etykieta.

Zerowa komórka p-przestrzeni pełni specjalną ro-
lę: znajduje się tam wynik ostatniej walki (w rundzie 
zerowej umieszczona jest tam wartość -1). Mówiąc 
dokładniej: po skończonej rundzie w zerowej komórce 
p-przestrzeni umieszczana jest ilość wojowników, któ-
rzy przeżyli walkę. W przypadku walki jeden na jedne-
go wartość 0 oznacza, że przegraliśmy, 1 to wygrana, 
a 2 oznacza, że był remis. Wynik walki możemy od-
czytać np. za pomocą następujących instrukcji:

LDP.AB #0, result

result DAT.F 0 , 0

Po wykonaniu instrukcji w polu B komórki result znaj-
dzie się liczba, która oznaczać będzie wynik ostat-
niej walki.

Piszemy mózg wojownika
Stworzymy teraz prosty p-mózg, czyli moduł wojowni-
ka decydujący o wyborze strategii walki. Nasz pierw-
szy p-mózg nie będzie zbyt ambitny – będzie zmie-
niał strategię walki tylko w razie przegranej, a w pozo-
stałych przypadkach będzie stosował dotychczasową 
strategię. Kod takiego mózgu widzimy na Listingu 1.

Łukasz Grabuń

Autor pracuje jako analityk systemowy w dużej polskiej 
fi rmie państwowej. Wojnami Rdzeniowymi interesuje 
się od prawie dziesięciu lat, a w sposób obsesyjny od 
lat trzech.
Kontakt z autorem: lgrabun@gazeta.pl

Tabela 1. Wynik walk poszczególnych typów 
wojowników (zwycięstwa/remisy/przegrane)

papier nożyczki kamień
papier 147/109/744 303/620/

77
966/15/19

nożycz-
ki

620/303/77 491/504/5 235/731/34

kamień 15/966/19 731/235/
34

493/507/0
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Przyjrzyjmy się na początek linii oznaczonej etykietą ta-
ble. Interpreter odczytuje linię JMP.A @0, strat1 w sposób na-
stępujący: skocz do adresu wskazywanego przez pole B ko-
mórki o adresie 0. Jak to rozumieć? Otóż komórka o adresie 
0 to instrukcja, która jest aktualnie wykonywana - w sytuacji, 
gdy wykonywana będzie instrukcja table, komórką 0 będzie 
właśnie ta instrukcja. W polu B instrukcji table znajduje się 
adres modułu strat1, zatem wykonując instrukcję JMP.A @0, 

strat1 program wykonuje skok do linii o etykiecie strat1. Za-
uważmy, że gdyby zamienić tę instrukcję na JMP.A @1, strat1 
program przeskoczyłby do modułu o nazwie strat2. Oznacza 
to, że zwiększając o jeden wartość pola A instrukcji table mo-
żemy decydować o zachowaniu naszego programu i właśnie 
na takiej konstrukcji oprzemy działanie naszego p-mózgu.

Działanie mózgu zaczyna się od linii oznaczonej etykie-
tą res. Instrukcja LDP.AB _ RES, #0 (interpretowana do posta-
ci LDP.AB 0, #0) wczytuje wynik ostatniej walki i zapisuje go w 
komórce B instrukcji res. Po wykonaniu jednego cyklu w pierw-
szej rundzie, pierwsza instrukcja będzie wyglądać następują-
co:

LDP.AB 0, #-1

Przechodzimy teraz do kolejnej linii (etykieta str). Instrukcja 
LDP.A 1, table zapisuje w polu A instrukcji table ostatnio uży-
waną strategię. Następnie mózg powinien zdecydować, czy 
zmienić strategię, czy nie. Decyzję podejmujemy za pomo-
cą polecenia SNE.AB #0, res (w instrukcji res znajduje się wy-
nik ostatniej walki). Jeśli wynik nas satysfakcjonuje (czyli jest 
to remis bądź wygrana), to nie zmieniamy strategii i przeska-
kujemy następną linię (instrukcja SNE). W razie przegranej wy-
konywana jest linia z etykietą loss, przełączająca wojowni-
ka w drugi tryb walki. Dodatkowo do wybieranej w tej rundzie 
strategii dodajemy jeden – cel takiego działania zostanie wy-
jaśniony poniżej.

Pranie mózgu
Używanie p-przestrzeni ma jedną zasadniczą wadę – jest nią 
podatność wojownika na pranie mózgu (ang. brainwashing). 
Wyobraźmy sobie, że wraży program wpisze w kod naszego 
wojownika następujący ciąg instrukcji:

bwash SPL 0, >1

   STP.AB  #0, #0

   JMP -2, {-1

Powyższy kod zapisuje w p-przestrzeni przypadkowe wartości 
i p-mózg opierający swoje decyzje na tych danych nakazywał-
by wojownikowi przełączanie strategii w losowo wybranych mo-
mentach. Aby się przed tym zabezpieczyć dodajemy do nasze-
go kodu linię MOD.A #2, table. Polecenie to dzieli z resztą pole 
A linii oznaczonej etykietą table: jeśli liczba w polu A jest parzy-
sta, to wynikiem działania instrukcji MOD będzie liczba 0, a jeśli 
będzie tam liczba nieparzysta, to wynikiem będzie 1. 

Instrukcja STP.AB table, 1 zapisuje aktualnie wybraną stra-
tegię w komórce p-przestrzeni oznaczonej numerem 1. Mózg 
kończy swoje działanie instrukcją JMP @n, gdzie n jest równe 1 
lub 0.

Kod p-mózgu z Listingu 1 jest krótki, szybki i bezpiecz-
ny – wybór strategii to zaledwie siedem cykli procesora, a 
w dodatku wojownik jest odporny na pranie mózgu. Wa-
dą tego mózgu jest jego prostota – mówiąc obrazowo, taki 
wojownik nie jest jeszcze zbyt inteligentny. Zmodyfikuje-
my teraz jego działanie tak, aby zmiana strategii następo-
wała dopiero wtedy, gdy nasz program przegra n razy pod 
rząd (przekroczona zostanie pewna wartość krytyczna). 
W przypadku wygranej bądź remisu pozostaniemy przy 
poprzednio używanej strategii. Kod takiego ulepszonego 
mózgu widzimy na Listingu 2.

Nasz ulepszony mózg rozpoczyna swoje działanie podob-
nie jak poprzedni – od wczytania wyniku walki i ostatnio uży-
wanej strategii. Modyfikacją w stosunku do poprzedniego ko-
du jest jednak pojawienie się instrukcji JMN.B win, res, która 
przekazuje działanie programu do instrukcji oznaczonej ety-
kietą win w przypadku, gdy w polu B instrukcji res jest wartość 
różna od zera (pole B zawiera wynik walki, więc mózg przeka-
że przekaże działanie programu do instrukcji win w przypad-
ku, gdy ostatnia runda zakończyła się naszą wygraną lub re-
misem).

Listing 1. Prosty p-mózg

_RES EQU 0   ; tutaj p-mars przechowuje wynik walki

_STR EQU 1   ; tutaj przechowujemy używaną strategię

res LDP.AB _RES, #0   ; załaduj wynik walki

str LDP.A _STR, table   ; załaduj strategię

   SNE.AB #0, res   ; sprawdź wynik, remis i wygrana - OK.

loss ADD.A #1, table   ; zmień strategię po przegranej

   MOD.A #2, table   ; zabezpieczenie przed praniem mózgu

win STP.AB table,_STR   ; zachowaj strategię

table JMP.A @0, strat1

   dat 0, strat2

Listing 2. P-mózg przełączający strategię po n 
przegranych

_RES EQU 0

_STR EQU 1

_CNT EQU 2   ; licznik przegranych walk

_LOSS EQU 3   ; po ilu przegranych zmieniamy strategię

res LDP.AB _RES, #0

   LDP.A _STR, table

skip JMN.B win, res   ; jeśli wygraliśmy, to skocz do win

loss LDP.AB #_CNT, #0   ; załaduj liczbę przegranych walk

   ADD.AB #1, loss   ; zwiększ o jeden licznik przegranych

   MOD.AB #_LOSS, loss

think JMN.B win, loss   ; sprawdź, czy już przegraliśmyS
       odpowiednią ilość razy

   ADD.A #1, table   ; pora na zmianę strategii

   STP.AB table, #_STR   ; zapamiętaj strategię

win STP.B loss, #_CNT   ; zapamiętaj liczbę przegranychS
       walk

   MOD.A #2, table   ; zabezpieczenie przed praniem mózgu

table JMP @0, strat1   ; skocz do wybranego modułu

   dat.f 0, strat2
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W instrukcji win następuje zapamiętanie liczby prze-
granych walk w odpowiedniej komórce p-przestrzeni. Je-
śli poprzednia runda została zremisowana bądź wygrana, 
to zapisana zostanie wartość 0, a dalsze działanie progra-
mu będzie identyczne, jak w przypadku poprzedniego mó-
zgu. Jeśli jednak w poprzedniej rundzie przegraliśmy, to 
program zachowa się w sposób następujący: zwiększona 
zostanie liczba przegranych walk, a w przypadku przekro-
czenia ustalonej wartości krytycznej mózg dokona zmia-
ny strategii. Najpierw ładujemy liczbę przegranych walk 
do pola B instrukcji loss i zwiększamy ją o 1. Następnie, za 
pomocą MOD.AB # _ LOSS, loss dzielimy tę wartość z resztą, 
tak więc jeśli _ LOSS wynosi 3 i przegraliśmy właśnie trze-
cią walkę, to w wyniku działania tej instrukcji w polu B ko-
mórki loss znajdzie się wartość 0. Wykorzystuje to instruk-
cja think, odpowiedzialna za pominięcie etapu zmiany 
strategii w przypadku nieprzekroczenia wartości krytycz-
nej. Jeśli w polu B komórki loss jest 0, to za pomocą ADD.A 
#1, table przełączamy się na inna strategię, która jest na-
stępnie zapamiętywana. Dalsze działanie programu jest 
takie samo, jak w przypadku wygrania walki.

Mózg P^2 – kolejny krok
Zastanówmy się jak wygląda działanie poznanych dotąd mó-
zgów: w przypadku przegranej (bądź kilku przegranych) zmie-
niamy strategię, niezależnie od tego, jakiej strategii używali-
śmy poprzednio. Powiedzmy, że chcemy teraz tak zmodyfiko-
wać działanie naszego wojownika, by wybór zachowania nie 
był oparty wyłącznie na wyniku walki, ale również na poprzed-
nio używanej strategii. Powiedzmy, że przegraliśmy grając pa-
pierem. W takiej sytuacji możemy z dużym prawdopodobień-
stwem stwierdzić, że naszym przeciwnikiem jest skaner, więc 
przełączymy się po prostu na moduł kamienia i wszystko w 
porządku. Jeśli jednak przegraliśmy grając kamieniem, to rzut 

oka na Tabelkę 1 uświadomi nam, że naszym przeciwnikiem 
mógł być papier, ale jest również spora szansa, że był to dru-
gi kamień. Bezpieczniej zatem będzie najpierw przełączyć się 
na papier, a dopiero potem (w razie remisu) na skaner. Mózg, 
który realizuje zadanie wyboru strategii w oparciu zarówno o 
używany poprzednio moduł, jak i wynik walki, został wymy-
ślony przez Antona Marsdena i użyty w jego wojowniku Elec-
tric Head.

Programowanie mózgu zaczynamy od zdefiniowania ta-
blic stanów, odpowiedzialnych za wybór odpowiednich kom-
ponentów (Listing 3). Każdy stan odpowiada wierszowi tabeli: 
stan 0 to pierwszy wiersz każdej z tabel, stan 1 to drugi wiersz 
itd. Przykładowo, instrukcja DAT 3, c2 w drugim wierszu sek-
cji init _ state interpretowana jest następująco: w przypad-
ku, gdy byliśmy w stanie 4 i grając komponentem 2 przegrali-
śmy, to następnym wybieranym stanem będzie 3. Gdy mamy 
już zdefiniowane tabele, oprogramowanie samego mózgu jest 
już proste (Listing 4).

Listing 3. Tablica stanów mózgu P^2

table_loss:

   DAT 1, c1; stan 0 -> 1, po przegranej graj c1

   DAT 2, c1; stan 1 -> 2, po przegranej graj c1

   DAT 3, c2; stan 2 -> 3, po przegranej graj c2

   DAT 4, c2; stan 3 -> 4, po przegranej graj c2

   DAT 5, c2; stan 4 -> 5, po przegranej graj c2

   DAT 0, c1; stan 4 -> 5, po przegranej graj c1

table_win:

   DAT 0, c1; stan 0 -> 0, po wygranej graj c1

   DAT 0, c1; stan 1 -> 0, po wygranej graj c1

   DAT 0, c1; stan 2 -> 0, po wygranej graj c1

   DAT 3, c2; stan 3 -> 3, po wygranej graj c2

   DAT 3, c2; stan 4 -> 3, po wygranej graj c2

   DAT 3, c2; stan 5 -> 3, po wygranej graj c2

table_tie:

   DAT 0, c1; stan 0 -> 0, po remisie graj c1

   DAT 0, c1; stan 1 -> 0, po remisie graj c1

   DAT 0, c1; stan 2 -> 0, po remisie graj c1

init_state:

   DAT 3, c2; stan 3 -> 3, po remisie graj c2

   DAT 3, c2; stan 4 -> 3, po remisie graj c2

   DAT 3, c2; stan 5 -> 3, po remisie graj c2

Listing 4. Mózg P^2

_STATE EQU 666   ; tu przechowujemy informacje o stanach

_STATES EQU 6   ; liczba stanów

DAT 0, init_state-state

in DAT 0 ,table_loss-state

   DAT 0 ,table_win-state

   DAT 0 ,table_tie-state

think LDP.A #0, in

load LDP.A #_STATE, state   ; załaduj stary stan

   MOD.A #_STATES, state   ; zabezpieczenie przed S
       praniem mózgu

sel ADD.BA *in, state   ; wybierz odpowiedni stan

store STP.A *state, load   ; zapis stanu

state JMP @0   ; skocz do modułu

;----------

; tutaj wpisujemy tablice stanów z Listingu 3

;----------

Czy to jest sztuczna inteligencja?
Wojny Rdzeniowe to niewątpliwie ambitna i wciągająca rozrywka, 
ale podczas optymalizacji mózgu naszego wojownika może na-
sunąć się pytanie: czy taki program jest już inteligentny? W koń-
cu sztuczna inteligencja to sieci neuronowe, automaty komórkowe, 
analiza języka naturalnego i tym podobne dziedziny informatyki – 
czy można zatem mówić, że kilkanaście linijek kodu w wirtualnym 
asemblerze to też sztuczna inteligencja? Wprawdzie to już rozwa-
żania z pogranicza filozofii, ale z punktu widzenia informatyka od-
powiedź jest prosta: oczywiście, że tak. W końcu programu, któ-
ry uczy się na własnych błędach i zmienia swój kod stosownie do 
wyciągniętych wniosków, nie można określić inaczej jak tylko inte-
ligentnym. Pozostaje jeszcze dodać, że nawet najbardziej zaawan-
sowany mózg opisany w tym artykule jest tylko znacznym uprosz-
czeniem rozwiązań stosowanych w najlepszych programach WR – 
prawdziwie inteligentnych wojownikach Sieci.
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Listing 5. Prawdziwy, inteligentny wojownik

;redcode-94

;name SFX p-thinker

;author Software 2.0 Extra!

;assert 1

ORG think

_STATE EQU 666   ; tu przechowujemy informacje o stanach

_STATES EQU 6   ; liczba stanów

DAT.F 0, init_state-state

in DAT.F 0, table_loss-state

   DAT.F 0,table_win-state

   DAT.F 0,table_tie-state

think LDP.A #0, in

load LDP.A #_STATE, state ; załaduj stary stan

   MOD.A #_STATES, state ; zabezpieczenie przed praniemS
       mózgu

sel ADD.BA *in, state ; wybierz odpowiedni stan

store STP.A *state, load ; zapisz stan

state JMP.B @0, stone ; skocz do modułu

table_loss:

   DAT.F 2, stone; stan 0 -> 1, po przegranej graj S
      kamieniem

   DAT.F 2, stone; stan 1 -> 2, po przegranej graj S
      kamieniem

   DAT.F 3, stone; stan 2 -> 3, po przegranej graj S
      kamieniem

   DAT.F 4, stone; stan 3 -> 4, po przegranej graj S
      kamieniem

   DAT.F 1, paper; stan 4 -> 5, po przegranej graj S
      papierem

   DAT.F 2, stone; stan 5 -> 0, po przegranej graj S
      kamieniem

table_win:

   DAT.F 0, scan; stan 0 -> 0, po wygranej graj skanerem

   DAT.F 1, scan; stan 1 -> 0, po wygranej graj skanerem

   DAT.F 2, stone; stan 2 -> 0, po wygranej graj kamieniem

   DAT.F 0, scan; stan 3 -> 3, po wygranej graj skanerem

   DAT.F 4, paper; stan 4 -> 3, po wygranej graj papierem

   DAT.F 5, paper; stan 5 -> 3, po wygranej graj papierem

table_tie:

   DAT.F 5, paper; stan 0 -> 0, po remisie graj papierem

   DAT.F 4, paper; stan 1 -> 0, po remisie graj papierem

   DAT.F 4, paper; stan 2 -> 0, po remisie graj papierem

init_state:  

   DAT.F 4, paper; stan 3 -> 0, po remisie graj papierem

   DAT.F 1, scan; stan 4 -> 0, po remisie graj skanerem

   DAT.F 0, scan; stan 5 -> 0, po remisie graj skanerem

stone MOV.I bomb, 1500   ; Purifier

   FOR 4

      MOV.I {stone, <stone

   ROF

   JMP.B @stone

   step EQU 598

   time EQU 1698

   SPL.B #0, #0

atk MOV.I bomb, @loop

inc ADD.AB #step, @-1

loop DJN.F atk, {inc-(time*step)

bomb DAT.F >4, >1

paper   ; Reepicheep

   pHit0 EQU 7599

   pDst0 EQU 535

   pDst1 EQU 3875

   pDst2 EQU 5160

   pGo SPL.B 1

      SPL.B 1

      SPL.B 1

   pSilk0 SPL.B @0, >pDst0

      MOV.I }pSilk0, >pSilk0

   pSilk1 SPL.B pDst1, 0

      MOV.I >pSilk1, }pSilk1

      MOV.I pBmb, >pHit0

      MOV.I <pSilk1, <pSilk2

   pSilk2 DJN.F @0, >pDst2

   pBmb DAT.F >5334, >2667

st EQU 799

bptr EQU (top-1)

scan MOV.I tail, 1500   ; f-scanner

   FOR 11

      MOV.I {scan, <scan

   ROF

   JMP.B 1492+scan

   top:

      sptr MOV.AB #0, bptr

      wipe MOV.I sbomb, >bptr

      JMN.F wipe, @bptr

   sc ADD.A #st, sptr

   JMZ.F sc, *sptr

   SLT.AB sptr, #tail-top+3

   JMP.B sptr

   JMN.A sc, sptr

   JMP.B sc, }wipe

   sbomb SPL.B #0, }0

      DAT.F 0, 0

   tail DAT.F 0, 0

Działanie mózgu zaczyna się od instrukcji think – program 
ładuje wynik ostatniej walki (w pierwszej rundzie zostanie za-
ładowana wartość -1). Następnie ładowany jest ostatni stan i 
za pomocą instrukcji MOD zabezpieczamy się przed praniem 

mózgu. Serce całego mechanizmu stanowi polecenie sel, któ-
remu warto przyjrzeć się dokładniej:

sel ADD.BA *in, state
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Symbol * oznacza tryb adresowania A-pośredni. W połą-
czeniu z modyfikatorem BA oznacza to, że do komórki sta-
te zostanie dodane pole B instrukcji wskazywanej przez 
pole A komórki in (do której wcześniej został załadowany 
wynik ostatniej walki). Załóżmy, że w ostatnia runda zo-
stała zremisowana: w polu A komórki in znajduje się te-
raz wartość 2, a więc pole to wskazuje na instrukcję dat 0 
,table _ tie-state. Wartość pola B tej instrukcji jest doda-
wana do pola A komórki state. Może wydać się dziwne, że 
dodajemy wartość table _ tie-state, a nie table _ tie. Wy-
nika to stąd, że w WR adresowanie jest obliczane wzglę-
dem aktualnie wykonywanej instrukcji, a więc gdybyśmy 
dodali wartość table _ tie niepomniejszoną o state, to 
skok JMP @table _ tie zaprowadziłby nasz program za da-
leko. Chcąc trafić we właściwą komórkę musimy wyliczyć 
różnicę między table _ tie a state i tam właśnie przekiero-
wać działanie programu. W ten sposób mózg przekazuje 
sterowanie walką do odpowiedniego modułu.

Prawdziwy wojownik
Pora na małe podsumowanie. W pierwszym artykule poznali-
śmy podstawy języka Redcode i stworzyliśmy moduły wojow-
ników każdego z trzech podstawowych typów. W tym artyku-
le zapoznaliśmy się z inteligentnymi metodami wyboru strate-
gii walki w wykorzystaniem p-przestrzeni programu. Pozostaje 
nam tylko połączyć wszystkie te elementy w całość i stworzyć 
nowoczesnego, wszechstronnego wojownika. Pełen kod takie-
go programu znajduje się na Listingu 5.

Nasz wojownik wykorzystuje trzy stworzone wcześniej mo-
duły: papier Reepicheep, kamień Purifier oraz skaner f-scanner. 
Moduły rozpoczynają się odpowiednio w liniach: paper, stone 
i scan. W przypadku dwóch pierwszych modułów musimy się 
zabezpieczyć przed przedwczesnym wykryciem przez moduł 
skanujący przeciwnika, więc konieczne jest skopiowanie i uru-
chomienie kodu w odległej części rdzenia, czyli bootstrapping. 
W przypadku kamienia służą do tego następujące instrukcje:

stone MOV.I bomb, 1500

   FOR 4

      MOV {stone, <stone

   ROF

   JMP.B @stone

Pseudoinstrukcja for umożliwia wielokrotne powtórzenie in-
strukcji w niej zawartych. Rzeczywisty kod wygenerowany 
w wyniku wykonania powyższych instrukcji wygląda nastę-
pująco:

MOV.I 10, 1500

MOV.I {-1, <-1

MOV.I {-2, <-2

MOV.I {-3, <-3

MOV.I {-4, <-4

JMP.B -5, 0

I oto mamy kompletnego wojownika wykorzystującego inte-
ligentne przełączanie strategii. Program ten działa zupełnie 
poprawnie, ale jego kod jest bardzo mało wydajny. Poprawie-
nie efektywności modułów walki i samego mózgu jest już za-
daniem znacznie bardziej złożonym i wykraczającym poza 
skromne ramy tego artykułu.

Dalsza rozbudowa wojownika
Umiemy już pisać w Redcodzie inteligentnych wojowników, 
przełączać strategie i korzystać z przestrzeni osobistej pro-
gramów, ale to tylko wierzchołek góry lodowej. W przypad-
ku wojownika dwumodułowego można na przykład napi-
sać mózg działający znacznie efektywniej od stworzone-
go przez nas. Z kolei działanie mózgu P^2 można znacznie 
przyspieszyć, gdyż istnieje algorytm o tych samych moż-
liwościach, co P^2 (tzn. wykorzystujący wiedzę o ostatnio 
używanym module i wynikach stoczonych walk), ale prze-
chowujący wszystkie niezbędne dane w jednej niedużej ta-
beli (zamiast w trzech). Możliwości Redcode'a są ogrom-
ne, a jedynym prawdziwymi ograniczeniami są wyobraźnia 
i wprawa programisty. Zachęcam wszystkich do samodziel-
nego eksperymentowania, w którym pomocne będą bogate 
zasoby internetowe. n

Społeczność Core Wars w sieci
Programiści Redcode są rozproszenie po całym świecie, stąd też 
głównym medium komunikowania się graczy jest Internet. Związek 
WR z siecią jest o tyle silniejszy, że sam standard Redcode-94 po-
wstał w środowisku czysto wirtualnym i nigdy nie powstał formalny 
dokument opisujący tę wersję języka.

Centrum światka WR jest serwer http://www.koth.org, na 
którym utworzono wirtualne areny wojowników, zwane pa-
górkami. Każdy może tam wysłać swój program, a oprogra-
mowanie po stronie serwera sprawdzi, czy jest on wystar-
czająco dobry, by zająć miejsce jednego z dotychczaso-
wych zawodników. W serwisie dostępna jest też bogata do-
kumentacja dla użytkowników Redcode na wszystkich po-
ziomach zaawansowania. Wprowadzenie wojownika na je-
den z pagórków KOTH jest bardzo trudne, więc pod adresem
http://sal.math.ualberta.ca powstała arena dla początkujących 
programistów.

Środowisko WR doczekało się również własnego e-zi-
nu o nazwie CoreWarrior, ukazującego się już od przeszło 10 
lat. Ukazało się już prawie 90 numerów. W każdym numerze 
prezentowane są interesujące kody źródłowe i różne algoryt-
my, które można dowolnie ulepszać i wykorzystywać w swo-
ich programach.

W Sieci
•  King of the Hill – główny serwer WR
  http://www.koth.org
•  Strona autora artykułu – tutoriale i dużo linków
  http://www.dwarfscorner.com/corewar
•  Archiwum e-zinu CoreWarrior
  http://www.dwarfscorner.com/corewar/corewarrior
•  Strony czołowych zawodników WR:
•  Christian Schmidt:
 http://www.corewar.info
•  John Metcalf:
 http://www.geocities.com/corewar3039
•  Christoph Birk:
 http://www.ociw.edu/~birk/COREWAR





Zasady zamawiania i dostarczania prenumeraty

Niezbędne do zamówienia dane to:
l imię i nazwisko lub nazwa firmy
l ID kontrahenta – w przypadku kolejnej prenumeraty
l adres, na który zostanie wystawiona faktura
l adres do wysyłki
l numer NIP
l nazwa zamawianego czasopisma, liczba egzemplarzy 
   i numer rozpoczynający prenumeratę

Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo wezwanie 
do uiszczenia zapłaty (faktura pro-forma). Dostępne są 
następujące formy płatności – wpłata gotówkowa (w piśmie 
zamieszczmy formularz), przelew oraz wpłata za pomocą 
karty kredytowej (formularz dostepny na naszej stronie 
internetowej).
Pierwszy zamówiony przez Państwa numer czasopisma 
zostanie wysłany po wpłynięciu opłaty na konto Wydawnictwa.

Prosimy o umieszczenie w polu „Tytułem” numeru faktury pro-
forma według wzoru „pro-forma nr...”

Ceny:
150 zł – Software 2.0 Extra! (6 numerów)
                  każdy numer zawiera CD-ROM

135 zł – Software 2.0 Extra! (6 numerów) 
                  dla prenumeratorów Software 2.0 lub Linux+

250 zł – Software 2.0 (12 numerów) dla firm
                  każdy numer zawiera CD-ROM

180 zł – Software 2.0 (12 numerów) dla osób prywatnych
                  każdy numer zawiera CD-ROM

150 zł – PHP Solutions (6 numerów)

135 zł – Haking (6 numerów)                 
                                



PRENUMERATA TO NAJLEPSZY WYBÓR

Zainwestuj w siebie, zainwestuj w swojego pracownika

Prosimy wypełnić czytelnie i przesłać faksem na numer: (22) 860-17-71 lub listownie na adres Software-Wydawnictwo Sp. z o.o.,
Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa, e-mail: pren@software.com.pl. Przyjmujemy też zamówienia telefoniczne: (22) 860 17 67

Z A M Ó W I E N I E

Imię i Nazwisko Stanowisko

ID kontrahenta*

* jeżeli jesteś już klientem firmy Software-Wydawnictwo Sp. z o.o. – wystarczy, że podasz swój numer
   ID kontrahenta; jeżeli nie posiadasz takiego numeru, podaj swe dane w tabeli Dane teleadresowe

Upoważniam firmę Software-Wydawnictwo Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Pieczęć firmy i podpis

Dane teleadresowe
Nazwa firmy 

Dokładny adres

Telefon (wraz z numerem kierunkowym)

Adres e-mail

Faks (wraz z numerem kierunkowym)

Numer NIP firmy

Liczba 
kolejnych
numerów

Liczba
zamawianych
prenumerat

Od numeru
pisma

lub miesiąca
Opłata w złTytuł pisma

Software 2.0 Extra!
Numery tematyczne dla programistów

6 150 zł
dla prenumeratorów Software 2.0 135 zł

Haking
Dwumiesięcznik o bezpieczeństwie i hakingu

PHP Solutions 
dwumiesięcznik o zastosowaniach języka PHP

6

6

135 zł

150 zł

W sumie
(liczba prenumerat x cena)

* 180 zł – prenumerata roczna (12 numerów) Software 2.0 dla studentów i osób prywatnych
** 250 zł – prenumerata roczna (12 numerów) Software 2.0 dla firm

UWAGA! Nadesłanie zamówienia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty!

SOFTWARE-WYDAWNICTWO SP. Z O.O.
ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa, e-mail: pren@software.com.pl, tel.: 22 860 17 67

Software 2.0
Miesięcznik profesjonalnych deweloperów 12

* 
**



Prenumeratę możecie Państwo zamówić:

– kontaktując się telefonicznie z Działem Prenumeraty tel. 22 860 17 67
– wysyłając fax na numer 22 860 17 71
– za pomocą poczty elektronicznej – pren@software.com.pl
– wypełniając formularz na stronie internetowej Linux+ – www.linux.com.pl,
   Software 2.0 – www.software.com.pl
– dostępna także poprzez Pocztę Polską oraz Ruch SA (warunki prenumeraty        
   dostępne na naszej stronie internetowej)

Dwumiesięcznik Hakin9
Roczna prenumerata – tylko 135 złotych (ponad 20% taniej niż 
w kolportażu). Zamów prenumeratę już dziś, a otrzymasz 
w prezencie wybraną książkę: „W obronie wolności”, „FreeBSD. 
Księga eksperta”, „Sztuka podstępu” lub „Arkana szpiegostwa 
komputerowego”.
Szczegóły: http://www.hakin9.org/prenumerata

UWAGA!!! Promocja
Do każdego zamówienia rocznej
prenumeraty Software 2.0
dołączać będziemy prezent

Zamów Prenumeratę!
Chcesz regularnie otrzymywać swoje ulubione pismo?

Chcesz płacić mniej niż w kiosku?

Każda nowa lub wznowiona prenumerata Software 2.0
nagrodzona będzie przez nas

jednym numerem specjalnym Software 2.0 Extra!

Roczna prenumerata pism:

miesięcznik Software 2.0

teraz 250 zł i 180 zł
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Algorytmy 
genetyczne

Algorytmy genetyczne są istotną dziedziną 
sztucznej inteligencji i znajdują zastoso-
wanie w rozwiązywaniu takich problemów 

optymalizacji, jak układanie planów zajęć czy opi-
sana w artykule Tomasza Michniewskiego opty-
malizacja funkcji oceniającej programu szachowe-
go. W tym artykule poznamy algorytmy genetyczne 
na przykładzie konkretnej implementacji w C++ Bu-
ilderze. Nasz program nie będzie rozwiązywał żad-
nego konkretnego zadania – posłuży nam jedynie 
do zamodelowania procesów ewolucyjnych oraz 
wygenerowania jak najsilniejszej populacji osobni-
ków.

Mechanizmy ewolucyjne
W naszym algorytmie genetycznym pojedynczemu 
genowi odpowiada jeden bit (o stanie logicznym 1 
lub 0), natomiast chromosom jest ciągiem takich bi-
tów (czyli genów). Przykładową populację zapisa-
nych w tej konwencji osobników przedstawia Rysu-
nek 2. Osobniki widoczne na rysunku to faktycznie 
same chromosomy, więc na razie będziemy posługi-
wać się zamiennie pojęciami chromosom i osobnik, 
choć w dalszej części artykułu różnica ta będzie już 
miała  znaczenie.

Funkcja przystosowania
Funkcja przystosowania (dopasowania) opisuje kie-
runek ewolucji algorytmu. Funkcja ta jest kluczo-
wym elementem algorytmu genetycznego, gdyż 
najczęściej konstruujemy algorytm nie tylko po to, 
by ewoluował, ale przede wszystkim by rozwią-
zał jakiś problem (dokonał optymalizacji badane-
go procesu). Niewłaściwe sformułowanie funkcji 
przystosowania może zatem w skrajnym przypad-
ku doprowadzić do tego, że nasz algorytm wyłoni 
osobnika o niepożądanych dla nas własnościach i 
w ten sposób oczekując spotkania z doktorem Je-
kyllem spotkamy się z panem Hydem... Przyjmij-
my zatem, że wychodząc od jakiejś bliżej niezna-
nej populacji początkowej chcemy uzyskać popula-
cję, w której osobniki będą miały przewagę jedynek 
w swoich chromosomach. Oczekujemy zatem po-
pulacji, w której będzie przynajmniej jeden Super-
man, którego chromosom składa się z samych je-

Algorytmy genetyczne 
w praktyce

dynek, a u pozostałych osobników liczba jedynek 
jest znacznie podwyższona. Rysunek 3 przedsta-
wia naszą populację początkową wraz z wynikiem 
funkcji przystosowania f(x).

Selekcja
Mechanizm selekcji w naszym algorytmie będzie 
odzwierciedleniem obowiązującego w naturze 
prawa przetrwania najsilniejszych (najlepiej przy-
stosowanych). Chcemy zatem, by silniejszy osob-
nik miał większe szanse zostać protoplastą nowe-
go pokolenia niż osobnik słabszy. Standardowym 
rozwiązaniem jest tutaj metoda koła ruletki, we-
dług której każdemu osobnikowi przydzielany jest 
wycinek koła o powierzchni odpowiadającej stop-

Jacek Czerniak

Autor nabierał doświadczenia pracując jako programista 
w dziale R&D fi rmy Lucent Technologies. Obecnie jest 
pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale In-
formatyki Politechniki Szczecińskiej.
Kontakt z autorem: jczerniak@wi.ps.pl

Szybki start
Opisywane w tym artykule algorytmy stanowią część do-
łączonego na płycie programu Genetyk. Aby go włączyć 
wystarczy uruchomić komputer z płyty, a po załadowaniu 
systemu kliknąć ikonę Genetyk w katalogu Scripts. Pro-
gram można też zainstalować w systemie Windows – wy-
starczy uruchomić plik instalatora setup.exe i postępować 
zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Rysunek 1. Schemat blokowy działania algorytmu 
genetycznego
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niowi jego przystosowania. W naszym przypadku oznacza 
to, że osobnik z większą ilością jedynek w chromosomie 
dostaje większy fragment koła, czyli ma większe szanse 
na wybór, a co za tym idzie na rozmnażanie się.

Mutacja
Kolejnym mechanizmem ewolucyjnym, który musi się zna-
leźć w naszym algorytmie, jest mutacja. Podobnie jak w na-
turze, mutacja polega na zmianie losowo wybranego genu 
i z matematycznego punktu widzenia stanowi zabezpiecze-
nie algorytmu przed osiągnięciem ekstremum lokalnego. W 
naturze ekstremum lokalne odpowiada wynikom krzyżowa-
nia osobników zbyt blisko spokrewnionych. Operacja mu-
tacji zapobiega wpadnięciu algorytmu w swoistą pętlę bez 
wyjścia i będziemy ją realizować za pomocą operatora ne-
gacji logicznej NOT.

Krzyżowanie
Kolejnym etapem algorytmu genetycznego jest operacja 
krzyżowania, w wyniku której z dwojga rodziców powstaje 
dwoje potomków, co widzimy na Rysunku 6. Na początku 
losowo wybieramy punkt krzyżowania, oznaczony na ry-
sunku linią przerywaną (w zależności od implementacji ta-
kich punktów może też być kilka). Chromosomy rodziców 
są następnie rozdzielane po linii podziału i ze złożenia po-
wstałych w ten sposób części powstają chromosomy po-
tomków. Tworzony przez nas algorytm zalicza się do gru-
py algorytmów bez pamięci, tak więc następnym etapem 

działania jest zastąpienie populacji rodziców populacją 
potomków.

Struktury danych
Kod zamieszczony na Listingu 1 zawiera podstawowe da-
ne, jakie wykorzystywane są w programie. Na początku okre-
ślamy liczebność populacji max _ pop i maksymalną długość 
chromosomu max _ gen, a następnie deklarujemy i inicjujemy 
zmienną pop odpowiedzialną za zliczanie populacji. Potrzebu-
jemy jeszcze zliczać osobników w bieżącej populacji, do cze-
go posłuży nam zmienna how _ m _ individuals.

Pora na zdefiniowanie struktury danych individual, 
odpowiadającej pojedynczemu osobnikowi. W naszym 
przypadku struktura składa się z łańcucha tekstowe-
go przechowującego chromosom danego osobnika (sam 
chromosom to 20 znaków, ale musimy zadeklarować łań-
cuch o długości 21 znaków, by przechować dodatkowy 
znak końcowy), wartości funkcji przystosowania dla osob-
nika (zmienna strength) oraz dwóch zmiennych pomocni-
czych.

Populacja początkowa
Procedura odpowiedzialna za wygenerowanie populacji 
startowej dla algorytmu jest zamieszczona na Listingu 2. 
Przy wywołaniu procedury przekazujemy do niej dwa pa-
rametry: wskaźnik do tablicy zawierającej populację oraz 
wielkość populacji. Dla każdego osobnika populacji inicja-
lizujemy pola struktury wartościami zerowymi, a następnie 
przechodzimy po poszczególnych genach i wpisujemy do 
nich losowo wybraną wartość 0 lub 1. Na końcu do zmien-
nej opisującej siłę osobnika wpisywana jest wartość licz-
nika jedynek, odpowiadającego stosowanej w innych czę-
ściach algorytmu funkcji przystosowania (Listing 3).

Podstawowe pojęcia genetyczne
l Osobnik: podstawowy uczestnik operacji genetycznych; w pro-

gramie odpowiada mu pewna struktura danych.
l Populacja: zbiór osobników, które biorą udział w procesie 

ewolucji.
l  Chromosom: zestaw genów opisujących osobnika; w naszym 

przypadku jest łańcuch znaków.
l Selekcja: proces wyboru osobników na rodziców nowej 

populacji, odpowiadający mechanizmowi selekcji natural-
nej.

l Krzyżowanie: operacja wymiany niektórych genów między 
dwoma osobnikami wybranymi w procesie selekcji.

l Mutacja: zmiana losowo wybranego genu (podobnie jak w na-
turze).

l Funkcja przystosowania: funkcja określająca stopień zgod-
ności cech danego osobnika z założonym trendem rozwoju 
populacji, czyli stopień przystosowania osobnika do środo-
wiska.

Rysunek 2. Przykładowa populacja

Listing 1. Dane opisujące populację oraz struktura 
odpowiadająca osobnikowi

const int max_pop=20; //maksymalna liczność populacji

const int max_gen=20; //maksymalna długość chromosomu

int pop=1; //zmienna pop liczy kolejne populacje

unsigned long int how_m_individuals=0; //ilu było osobników

struct individual {

   char chromosome[21]; //max_gen+\0  =20+1

   int  strength; //wartość funkcji dopasowania

   unsigned long int  cargo; //numer chromosomu

   int parent; //ile razy był rodzicem

};

Rysunek 3. Wyniki funkcji przystosowania
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Algorytmy 
genetyczne

Selekcja osobników
Do implementacji mechanizmu selekcji wykorzystamy 
wspomnianą już zasadę ruletki, ale nie w postaci koło-
wej, tylko liniowej. Ideę takiego rozwiązania przedstawia 
Rysunek 8.  Na osi odłożone są przedziały odpowiadają-
ce poszczególnym chromosomom, posortowane rosną-
co według wartości funkcji przystosowania, a my losuje-
my jeden punkt na osi. Dzięki temu zachowana jest zasa-
da wyboru silniejszego, gdyż lepiej przystosowany osob-
nik ma większą szansę na wybór (odpowiada mu większy 
przedział na osi). Podejście to przedstawia Listing 5. Mno-
żenie przez 100 obliczonej sumy przedziałów ma na celu 
jedynie polepszenie własności generatora pseudolosowe-
go i w przypadku użycia dobrych generatorów może zo-
stać pominięte. Funkcja qsort jest implementacją algoryt-
mu sortującego Quicksort.

Mutacja
Funkcja odpowiedzialna za mutację genu w chromosomie 
losowo wybiera osobnika do zmutowania z podanym przez 
nas prawdopodobieństwem mutacji. W procesie mutacji po-
mocniczą rolę odgrywa funkcja bingo, pokazana na Listin-
gu 7. Pozwala ona w oparciu o prawdopodobieństwo muta-
cji i liczność populacji określić, czy jakikolwiek gen zostanie 
poddany mutacji, a jeśli tak, to określić jego współrzędne. 
Na podstawie tych współrzędnych funkcja mutation znajdu-
je odpowiedni gen i zmienia jego wartość na przeciwną. Po 
zakończeniu mutacji uaktualniamy wartość funkcji dostoso-
wania osobnika (zmienna strength).

Krzyżowanie
Listing 8 przedstawia mechanizm krzyżowania osobników. 
Do procedury krzyżującej przekazujemy wskaźniki do par 
rodziców i potomków oraz ilość punktów krzyżowania. W 
naszej przykładowej implementacji zignorujemy parametr 
pc określający prawdopodobieństwo krzyżowania, co w 
praktyce oznacza, że uzyskanie potomstwa z każdej pa-
ry jest pewne. Losujemy punkty krzyżowania w ilości po-
danej do procedury w parametrze points, a dla każdego 
kolejnego punktu sprawdzamy, czy nie pokrywa się on z 
punktem wcześniej wylosowanym. Samo krzyżowanie po-
lega na naprzemiennym złożeniu chromosomów rodziców 
zgodnie z posortowanymi rosnąco punktami krzyżowania. 
Gdy powstaną już chromosomy potomków, to nowe osob-
niki otrzymują kolejne numery w populacji.

Kompletny program
Mamy już wszystkie niezbędne struktury danych i funkcje 
składowe, pora więc na złożenie programu w całość. Cia-
ło programu przedstawia Listing 2, zawierający kod funkcji 
uruchamianej w chwili naciśnięcia przycisku Start. Pierw-
szym istotnym krokiem jest podanie prawdopodobieństw 
wystąpienia krzyżowania i mutacji – w naszym przypad-
ku wynoszą one odpowiednio 0,3 i 0,003, co odpowiada 
prawdopodobieństwom występującym w naturze. Ope-
rujemy na małych populacjach, więc w dalszych etapach 
programu prawdopodobieństwa te są nieco większe, aby 
efekt mutacji był lepiej widoczny.

Pora na zainicjowanie populacji, co czynimy deklaru-
jąc cztery tablice osobników (czyli struktur individual).

Rysunek 4. Selekcja metodą koła ruletki

Listing 2. Procedura generująca populację początkową

void gen_start_population(struct individual *ptr_P,S
       int max) {

   char letter[2];

   char *blank="abcdefghijklmnoprstu";

   char tmp_dna[21];

   int how=0;

   randomize();

   for(int i=0;i< max ;i++) {

      //czyści profilaktycznie

      strcpy(ptr_P[i].chromosome,blank);

      ptr_P[i].strength=0;

      ptr_P[i].parent=0;

      ptr_P[i].cargo= ++how_m_individuals;

      how=0;

      strcpy(tmp_dna,"");

      for(int j=0;j< max_gen ;j++) {

         if (random(100)<=50)

            strcpy(letter,"0");

         else {

            strcpy(letter,"1");

            how++;

            }

         strcat(tmp_dna, letter);

      }

      strcpy(ptr_P[i].chromosome,tmp_dna);

      ptr_P[i].strength=how; 

   }

}

Listing 3. Funkcja przystosowania

int aim function(char *ptr_s,int chr ) {

   int k;

   int how=0;

   for(k=0;k<chr;k++)

         if (ptr s[k]=='1') how++;

   return(how);

}

Rysunek 5. Operacja mutacji genu
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Będziemy ich używać do przechowywania: populacji ro-
dziców, populacji dzieci, dwojga rodziców i dwojga po-
tomków. Następnie inicjujemy generator liczb pseudolo-
sowych, generujemy losową populację początkową (funk-
cja gen _ start _ population) oraz wyliczamy i zapisujemy 
wartość funkcji przystosowania dla każdego osobnika w 
tej populacji za pomocą procedury estimate _ population. 
Procedurę wywołujemy raz dla każdego osobnika, poda-
jąc jako parametr jego chromosom.

Na Rysunku 7 widzimy efekt działania funkcji show _ po-

pulation wypisującej populację podaną jako pierwszy para-
metr (w tym wypadku populację rodziców P). Drugi parametr 
podawany do funkcji określa ilu osobników ma zostać wy-
świetlonych, przy czym zero oznacza pokazanie całej popu-

lacji. Ciało właściwego algorytmu ewolucyjnego umieszczo-
ne jest w pętli while, której warunkiem jest wynik wywołania 
funkcji testującej end _ condition. Funkcja ta zwraca prawdę, 
jeśli przynajmniej w jednym chromosomie ilość jedynek jest 
zgodna z założoną – w naszym przypadku jest to 20 (czy-
li wszystkie geny). Działanie algorytmu rozpoczynamy od 
zwiększenia licznika populacji i wyświetlenia jego warto-
ści na pasku stanu, po czym przechodzimy do fazy selek-
cji osobników. Najpierw wybierany jest jeden rodzic, a po-
tem drugi, po czym następuje sprawdzenie, czy przypad-
kiem nie wybrano tego samego osobnika dwukrotnie. Jest 
to zabezpieczenie zgodne z założeniem, że osobnik nie mo-
że być hermafrodytą, czyli mieć potomków z samym sobą, 
co z kolei odpowiada mechanizmowi rozmnażania większo-
ści organizmów występujących w przyrodzie. Oczywiście 
możemy łatwo zmienić to założenie poprzez wykomentowa-
nie odpowiedniego fragmentu kodu – zachęcam do zbada-
nia uzyskanych w ten sposób efektów.

Listing 4. Funkcja selekcji osobników

struct individual selection(struct individual *ptr_P) {

   struct individual score;

   int sum=0; //wyniki funkcji dopasowania

   int chance;

   //jakby sie nie udało to będzie widać od razu

   strcpy(score.chromosome,"cogito ergo sum");

   score.strength=997;

   score.cargo=997;

   score.parent=997;

   for(int i=0;i<max_pop;i++) 

      sum=sum+ ptr_P[i].strength;

   sum=sum*100;

   // Quicksort z parametrami:

   // tablica, ilość elementów, rozmiar elementu,S
      funkcja porównująca

   qsort(ptr_P,max_pop, sizeof(struct individual),comp_

strength);

   chance =random(sum);

   sum=0;

   int i;

   for(i=0;i<max_pop;i++) {

      sum=sum+ptr_P[i].strength;

      if(chance<=sum*100) { // trafienie w szukany przedział

         ptr_P[i].parent++;

         score= ptr_P[i];

         break;

      }

   }

   return(score);

}

Listing 5. Funkcja dokonująca mutacji chromosomu

int mutation(struct individual *ptr_P, float pm,S
         int gen, int chr ) {

   int how=0,w,k;

   struct coordinates coords[max_pop];

   how= bingo(coords, pm, gen, chr);

   for(int i=0;i<how;i++) {

      w=coords[i].w;

      k=coords[i].k;

      //to się nie powinno zdarzyć

      if (k>max_gen) k=max_gen; 

      if (ptr_P[w].chromosome[k]=='1') {

         ptr_P[w].chromosome[k]='0';

         ptr_P[w].strength=ptr_P[w].strength-1;

       }

      else if (ptr_P[w].chromosome[k]=='0') {

               ptr_P[w].chromosome[k]='1';

               ptr_P[w].strength=ptr_P[w].strength+1;

            }

   }

   return(how);

}

Rysunek 6. Operacja krzyżowania chromosomów

Rysunek 7. Zrzut ekranu programu Genetyk
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Algorytmy 
genetyczne

Gdy rodzice są już wybrani, możemy przystąpić do krzy-
żowania wybranej pary. Najpierw losowo generujemy ilość 
punktów krzyżowania i zapamiętujemy ją w zmiennej how _

m _ pc, a następnie wywołujemy procedurę crossing, która 
odpowiada za proces krzyżowania. Jako parametry podaje-
my populację źródłową, populację wynikową, prawdopodo-
bieństwo krzyżowania (wcześniej zapisane w zmiennej pc) 
oraz ilość punktów krzyżowania. W opisywanej implementa-
cji nie korzystamy z wyliczonej wcześniej losowej ilości za-
pisanej w how _ m _ pc, tylko podajemy eksperymentalnie do-
braną ilość punktów krzyżowania, w naszym przypadku wy-
noszącą trzy. Dwoje utworzonych w ten sposób potomków 
dodajemy do populacji wynikowej.

Po stworzeniu populacji potomków poddajemy wcho-
dzące w jej skład osobniki mutacji, wywołując funkcję mu-
tation z czterema parametrami: populacją, prawdopodo-
bieństwem mutacji (zapisanym wcześniej w zmiennej pm), 
liczebnością populacji oraz ilością genów w chromosomie. 
Przystosowanie poszczególnych osobników oceniamy za 
pomocą wspominanej już procedury estimate _ population. 
Teraz następuje ciekawy moment algorytmu. Jak już mó-

Listing 6. Funkcja wyznaczająca współrzędne genu

int bingo(struct coordinates *ptr_coords,S
       float frequency, int gen, int chr) {

   int number= gen *chr; //ilość genów * ilość osobników

   int how, chance, w, k;

   how= INT(frequency*number);

   for(int i=0;i<how;i++) {

      chance =random(number);

      bool cut=false;

      for(w=0;w<gen;w++) {

         for(k=0;k<chr;k++) {

            if (k+w*chr==chance) {

                  cut=true;

                  break;

               }

          }

      if (cut) break;

      }

      ptr_coords[i].w=w;

      ptr_coords[i].k=k;

   }

   return(how);

}

Rysunek 8. Zmodyfikowana metoda koła ruletki

Listing 7. Procedura dokonująca krzyżowania osobników

void crossing(struct individual *ptr_parents, struct 

individual *ptr_children, float pc, 

int points) {

   int t_pc[max_gen]; // tablica punktów krzyżowania

   char child0[21]="", child1[21]="";

   int offset=2; // miejsce na min i max, czyliS
                    0 i 20 w t_pc

   // żeby wypadły poza obszar sortowania

   for(int i=0; i<max_gen;i++) t_pc[i]=max_gen*max_gen; 

   t_pc[0]=0;

   t_pc[1]=max_gen;

   for(int i=offset;i<points+offset;i++) {

      t_pc[i]=random(max_gen);

      //zapewnienie unikalności punktów krzyżowania

      for(int j=0;j<i;j++) { 

        //wymusi ponowne losowanie tego punktu

         if (t_pc[j]==t_pc[i]) i--;

      }

   }

   // Quicksort z parametrami:

   // tablica, ilość elementów, rozmiar elementu,S
      funkcja porównująca

   qsort(t_pc,punkty+offset, sizeof(int),comp);

   for(int i=1;i<points+offset;i++) {

      div_t even;

      even= div(i,2);

      String s_temp;

      if(even.rem==0) { //parzysty

         FormGenetyk->Edit->Text= ptr_parents[0].chromosome;

         s_temp=FormGenetyk->Edit->Text.SubString(S
             t_pc[i-1],t_pc[i]-t_pc[i-1]);

         strcat(child1,s_temp.c_str());

        FormGenetyk->Edit->Text= ptr_parents[1].chromosome;

        s_temp=FormGenetyk->Edit->Text.SubString(S
             t_pc[i-1],t_pc[i]-t_pc[i-1]);

        strcat(child0,s_temp.c_str());

      }

      else {

         FormGenetyk->Edit->Text= ptr_parents[0].chromosome;

         s_temp=FormGenetyk->Edit->Text.SubString(S
             t_pc[i-1],t_pc[i]-t_pc[i-1]);

         strcat(child0,s_temp.c_str());

         FormGenetyk->Edit->Text= ptr_parents[1].chromosome;

         s_temp=FormGenetyk->Edit->Text.SubString(S
             t_pc[i-1],t_pc[i]-t_pc[i-1]);

         strcat(child1,s_temp.c_str());

      }

  }

   strcpy(ptr_children[0].chromosome, child0);

   strcpy(ptr_children[1].chromosome, child1);

   //numer genu

   ptr_children[0].cargo= ++how_m_individuals;

   ptr_children[1].cargo= ++how_m_individuals;

   //ile razy był rodzicem

   ptr_children[0].parent=0;

   ptr_children[1].parent=0;
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wiliśmy, nasz algorytm genetyczny należy do grupy kla-
sycznych algorytmów bez pamięci, co w praktyce ozna-
cza, że populacja rodziców jest nadpisywana przez po-
pulację potomków. W ten sposób następuje bezpowrot-
na strata populacji rodziców, ale niektóre cechy rodziców 
przetrwają w ich potomstwie, co odzwierciedla naturalny 
mechanizm dziedziczenia. Ostatnia część kodu to już tyl-
ko nieco zawiłe operacje związane z wyświetlaniem wyni-
ków w polu Memo i zabezpieczeniem się przed przepeł-
nienia tego pola.

Podsumowanie
Algorytmy genetyczne sprawdzają się najlepiej w zada-
niach, które mają wiele możliwych (poprawnych) rozwią-
zań, a problem polega na wyłonieniu spośród nich rozwią-

Listing 8. Ciało główne programu

void fastcall TFormGenetyk::ButtonOKClick(TObject *Sender) {

   //zerowanie ilości osobników na początku próby

   how_m_individuals=0;

   //liczność populacji startowej

   const int start_pop=max_pop;

   float pc=0.3; //prawdopodobieństwo krzyżowania

   float pm=0.003; //prawdopodobieństwo mutacji

   int how_m_pc=2; //ile wylosować punktów krzyżowania

   struct individual P[start_pop]; //deklaracja populacji P

   struct individual C[start_pop]; //deklaracja populacji C

   //używane przy krzyżowaniu

   struct individual parents[2],children[2];

   randomize();

   entry++; //ile razy startowano

   FormGenetyk->Memo->Clear(); //czyści memo

   //utworzenie populacji początkowej P

   gen_start_population(P, max_pop);

   //ocena wartości funkcji dopasowania osobników S
     nowej populacji P

   estimate_population(P, max_pop, max_gen);

   show_population(P,0);

   while (end_condition(P)) {

      pop++;

      FormGenetyk->Progress->StepIt(); //pasek stanu

      //selekcja rodziców do krzyżowania

      int i;

      for(i=0;i<max_pop;i=i+2) {

         //selekcja zmodyfikowaną metoda ruletki

         parents[0]= selection(P);

         int cr_sel=0;

         do {   //żeby nie był hermafrodytą

            parents[1]= selection(P);

            cr_sel++;

            FormGenetyk->Edit1->Text= i2s(cr_sel);

              }

         while(parents[0].cargo==parents[1].cargo);

      //operacja krzyżowania

         // losowy wybór ilości punktów krzyżowania

         do how_m_pc= random(max_pop/2);

         while(how_m_pc==0);

         // zamiast 3 można wstawić how_m_pc

         crossing(parents,children, pc, 3);

         C[i]= children[0];

         C[i+1]= children[1];

      }// koniec tworzenia populacji dzieci

      //mutacja w populacji C

      mutation(C, pm, max_pop, max_gen);

      //ocena wartości funkcji dopasowania osobników S
        nowej populacji C

      estimate_population(C, max_pop, max_gen);

      //populację rodziców P zastępuje populacja dzieci C

      for(int i=0;i<max_pop;i++) {

         P[i]=C[i];

         strcpy(C[i].chromosome,"");

         C[i].strength=0;

         C[i].cargo=0;

      }

      //jeżeli użytkownik chce wszystkie

      if (FormGenetyk->RG->ItemIndex==1) 

         //ok. 26 populacji przepełnia Memo

         show_population(P,0); 

   }

   //przepełnione Memo

   if (FormGenetyk->RG->ItemIndex==1 && pop>=26) {  

      FormGenetyk->Memo->Clear();

      FormGenetyk->Memo->Lines->Insert(0," !!!Memo S
          PRZEPEŁNIONE - zbyt wiele populacji aby S
          pokazac!!!");

      show_population(P,0);

      end_condition(P);

   }

   //jeżeli pierwsza i ostatnia

   if (FormGenetyk->RG->ItemIndex==0) 

      show_population(P,0);

   FormGenetyk->Memo->Lines->Insert(0," !!! Ostatnia S
          populacja !!!");

   pop=1;

}

zania optymalnego lub bliskiego optymalnemu. Stworzo-
ny przez nas mechanizm ewolucyjny można łatwo rozbu-
dować tak, by rozwiązywał konkretny, zadany problem. W 
tym celu każdy osobnik musi odpowiadać jednemu możli-
wemu rozwiązaniu z dziedziny problemu, a funkcję przy-
stosowania trzeba tak sformułować, by zwracała wartość 
odpowiadającą sile danego rozwiązania w kontekście ba-
danego zadania. Zastosowanie algorytmów genetycznych 
do optymalizacji funkcji oceniającej programu szachowe-
go przedstawia w swoim artykule Tomasz Michniewski – w 
tym przypadku osobnikami są różne zestawy parametrów 
funkcji oceniającej, a siłę osobników określają wyniki roze-
granych między nimi partii szachów. n
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Najistotniejszym elementem każdego pro-
gramu szachowego jest funkcja ocenia-
jąca, której wyniki służą za podstawę do 

podejmowania decyzji o kolejnych ruchach. Ja-
kość zwracanych wyników zależy od podawanych 
do funkcji parametrów, których w przypadku sza-
chów jest kilkadziesiąt. Jedną z metod optymali-
zacji parametrów funkcji oceniającej są algorytmy 
genetyczne, wykorzystujące komputerową symu-
lację mechanizmów ewolucyjnych do wyłonienia 
funkcji najsilniejszej, czyli w tym przypadku naj-
lepiej grającej w szachy. W tym artykule przed-
stawię metodę optymalizacji, jakiej użyłem przy 
wyborze funkcji oceniającej dla mojego programu 
Tytan, który w ubiegłym roku zdobył mistrzostwo 
Polski programów szachowych. Wszystkie kody 
programów są podane w języku Modula.

Metoda uczenia
W bardzo dużym uproszczeniu, program szacho-
wy składa się z modułu przeszukującego drzewo 
gry, które z przyczyn praktycznych jest przeszukiwa-
ne tylko do skończonej i dość ograniczonej głęboko-
ści. Powstałe w ten sposób pozycje w liściach drze-
wa poszukiwań należy następnie poddać ocenie i tu 
pojawia się dość poważny problem, gdyż nie wiado-
mo, które czynniki należy brać pod uwagę, a które są 
nieistotne. Z tego właśnie powodu warto zaprojekto-
wać metodę uczenia, której celem będzie stworzenie 
funkcji oceniającej.

Przy wykorzystaniu wiedzy eksperta progra-
mujemy funkcję oceniającą tak, by uwzględnia-
ła podstawowe pojęcia szachowe: wartość mate-
rialną bierek, aktywność i ruchliwość fi gur, bez-
pieczeństwo króla, otwarcie centrum, zaawanso-
wanie pionków itd. Jednak w odróżnieniu od stan-
dardowego podejścia, gdzie parametry wpływają-
ce na działanie funkcji są ustalone z góry, w na-
szym przykładzie zostały one zainicjalizowane 
wartościami losowymi. Przy tradycyjnym podej-
ściu myślimy: końcówka rozpoczyna się wtedy, 
gdy wartość materiału na szachownicy nie prze-
kracza... No właśnie – ile? Tutaj zaczynają się 

Ewolucyjna optymalizacja 
programu szachowego

próby i po wielu godzinach testów ustalamy, że 
wartość takiego parametru wynosi przykładowo 
1500. Podejście z algorytmem genetycznym jest 
zupełnie inne, gdyż mówimy po prostu: końców-
ka rozpoczyna się wtedy, gdy wartość materiału 
na szachownicy nie przekracza wartości zmiennej 
MateriałWKońcówce, a konkretna wartość tej zmien-
nej zostanie ustalona przez algorytm genetyczny.

Funkcję oceniającą konstruujemy w taki spo-
sób, by nie zaszywać w niej stałych (poza kilko-
ma wyjątkami). Jeśli tylko pojawiają się wątpli-
wości co do wartości pewnych stałych, to natych-
miast zastępujemy je zmiennymi. W ten sposób 
otrzymujemy 24 parametry. Jeden zestaw war-
tości tych  parametrów odpowiada jednej funkcji 
oceniającej, a inny zestaw odpowiada innej funk-
cji. Rozpatrując pewien zbiór takich zestawów 
wartości (czyli w praktyce zbiór różnych funkcji) 
można badać, które z nich są lepsze, a które gor-
sze. Informację taką można uzyskać rozgrywając 
między nimi turniej na zasadzie każdy z każdym 
czy też w dowolny inny sposób (byle sprawiedliwy 
i miarodajny). Z wyłonionych w wybrany sposób 
zwycięskich funkcji można potencjalnie uzyskać 
jeszcze lepsze, ale niestety można też uzyskać 
funkcje gorsze. Zadaniem algorytmu genetyczne-
go jest odrzucenie złych funkcji i określenie istot-
nych parametrów funkcji zwycięskich.

Warto tutaj zaznaczyć, że udziału programisty 
i eksperta szachowego wymaga jedynie  zapro-
gramowanie funkcji oceniającej i operatorów ge-
netycznych, natomiast dalsza część doboru opty-

Tomasz Michniewski

Autor jest absolwentem Wydziału Informatyki Uniwersy-
tetu Warszawskiego i twórcą programu Tytan – mistrza 
Polski programów szachowych 2003. Obecnie pracu-
je w fi rmie MGI Metro Group Information Technology na 
stanowisku analityka. Programowanie szachów traktu-
je jako hobby.
Kontakt z autorem: tmichniewski@pf.pl

Rysunek 1. Miejsce funkcji oceniającej w strukturze 
programu szachowego
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malnego zestawu parametrów funkcji odbywa się samo-
czynnie – uruchamiamy tylko turniej i czekamy na wyni-
ki. Pojęcia optymalny nie należy tu traktować dosłownie, 
gdyż optymalny zestaw parametrów jest najlepszy tylko 
dla jednej, konkretnej funkcji oceniającej. Jeśli okaże się, 
że dana funkcja nie uwzględnia pewnej własności pozy-
cji, która powinna być uwzględniona, to taki zestaw para-
metrów przestanie być optymalny. Dla uproszczenia zało-
żymy, że taka sytuacja nie zachodzi, czyli funkcja ocenia-
jąca jest wystarczająco ogólna. Skupimy się zatem na po-
szukiwaniu optymalnego zestawu parametrów dla wybra-
nej, konkretnej funkcji, zwłaszcza że znacznie łatwiej  jest 
modyfikować funkcję niż zbiór liczb.

Działanie algorytmu genetycznego może być nieco za-
burzone faktem, że funkcja przystosowania (czyli wynik w 
turnieju) jest ze swej natury obarczona pewnym błędem i 
algorytm genetyczny może w określonych sytuacjach być 
oszukiwany. Jeśli mamy trzy zestawy parametrów wraz z 
odpowiadającymi im funkcjami oceniającymi, to z faktu, że 
pierwsza funkcja wygrała z drugą, a druga z trzecią, nie-
koniecznie musi wynikać, że pierwsza jest lepsza od trze-
ciej. Dzieje się tak dlatego, że każda funkcja (podobnie jak 
każdy szachista) ma swoje słabsze i mocniejsze strony, w 
związku z czym wynik meczu zależy nie tylko od samej ja-
kości gry, ale również od zestawienia wad i zalet dwóch 
konkretnych funkcji.

Algorytmy genetyczne
Algorytmy genetyczne są statystycznymi metodami po-
szukiwania rozwiązania optymalnego i w przeciwień-
stwie do innych metod szukają one ekstremum funkcji ce-
lu w wielu miejscach przestrzeni rozwiązań jednocześnie. 

Programy wykorzystujące algorytmy genetyczne osiąga-
ją swój cel stosując strategię doboru naturalnego. Na po-
czątku generuje się populację osobników, z których każ-
dy odpowiada jednemu możliwemu rozwiązaniu. W analo-
gii do żywych organizmów, różne osobniki (rozwiązania) 
wymieniają między sobą geny poprzez mechanizm krzy-
żowania, a dzięki mutacji w genach poszczególnych osob-
ników mogą się pojawiać losowe zmiany. W procesie ewo-
lucji przeżywają tylko osobniki najlepiej przystosowane, a 
rozwiązania stanowiące ich potomstwo są podstawą do 
szukania kolejnych, potencjalnie jeszcze lepszych rozwią-
zań.

Algorytmy genetyczne wymagają, by zbiór optymali-
zowanych parametrów był kodowany w postaci łańcucha 
znaków o skończonej długości, odpowiadającego pojedyn-
czemu osobnikowi. Każdy osobnik odpowiada jednemu 
punktowi w przestrzeni parametrów, a populacja osobni-
ków reprezentuje cały zbiór testowanych punktów. W da-
nej chwili znane są tylko wartości funkcji przystosowania 
(którą może być sama funkcja celu) w aktualnie testowa-
nych punktach. Mechanizm selekcji lepszych osobników 
i ich powielania z możliwymi losowymi zmianami (muta-
cjami)powoduje powstawanie nowych osobników (potom-
stwa), czyli określenie nowych punktów w przestrzeni pa-
rametrów, które będą testowane w kolejnym przebiegu al-
gorytmu. Ponieważ algorytmy genetyczne przeszukują 
dziedzinę funkcji w wielu punktach równocześnie, to jest 
szansa, że zostanie znalezione globalne ekstremum funk-
cji. Możliwe jest też znalezienie kilku ekstremów lokal-
nych, odpowiadających kilku różnym osobnikom z tej sa-
mej populacji.

Algorytmy genetyczne stosują losowe reguły przechodze-
nia po przestrzeni parametrów, co nie oznacza jednak, że jest 
to szukanie losowe (błądzenie). Algorytmy genetyczne prefe-
rują lepsze rozwiązania, na podstawie których (przy pomocy 
losowych zmian) produkują nowe, potencjalnie jeszcze lepsze 
rozwiązania. Nasz algorytm rozpoczyna działanie od zainicja-
lizowania populacji, czyli zbioru możliwych rozwiązań. Jeśli 
nie dysponujemy żadną wiedzą o rozwiązaniu optymalnym, to 
można początkową populację wybrać losowo. Następnie two-
rzymy kolejne, nowe populacje tak długo, dopóki w naszej po-
pulacji nie znajdziemy wystarczająco dobrego osobnika. Każ-
da następna populacja powstaje wyłącznie na podstawie po-

Listing 1. Algorytm genetyczny

PROCEDURE GeneticAlgorithm;

BEGIN

   t:=0;

   (* start z losowej populacji *)

   Initialize P(t);

   (* obliczenie współczynników przystosowania populacji *)

   Evaluate P(t);

   WHILE NOT StopCondition DO

      t:=t+1;

      (* wybranie osobników do reprodukcji *)

      Select P'(t) from P(t-1);

      (* wyprodukowanie nowych osobników *)

      Recombine P'(t);

      (* obliczenie współczynników przystosowania *)

      Evaluate P'(t);

      (* wygenerowanie nowej populacji *)

      Generate P(t) from P'(t) and P(t-1);

   END;

END;

Rysunek 2. Ewolucja parametru Skoczek
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przedniej populacji oraz informacji o przystosowaniu poszcze-
gólnych osobników.

Pierwszą operacją, którą wykonujemy, jest wybranie 
najlepiej przystosowanych osobników. W tym celu wyko-
rzystamy często stosowaną regułę ruletki, opisaną szcze-
gółowo w dalszej części tego artykułu i w artykule Jacka 
Czerniaka. Wyłonione w ten sposób osobniki kojarzymy w 
pary i stosujemy operatory krzyżowania, mutacji i ewentu-
alnie inne, zależnie od konkretnej implementacji. Opera-
tor krzyżowania działa na parze osobników, a jego zada-
niem jest wymiana fragmentów kodów genetycznych obu 
osobników. Dzięki krzyżowaniu pewne własności rozwią-
zań mogą ulegać zmianie nie niszcząc jednocześnie in-
nych własności. Operator mutacji działa na pojedynczych 
osobnikach i zmienia losowo wybrane ich fragmenty. W 
ten sposób w populacji mogą pojawić się osobniki o ce-
chach, które wcześniej nie występowały. Mutację należy 
stosować rzadko, aby poszukiwania nie stały się losowym 
błądzeniem.

Po utworzeniu nowych potomków możemy już wy-
brać osobniki do nowej populacji i tutaj możliwych jest kil-
ka różnych podejść. W niektórych implementacjach sto-
suje się wybór najlepszych elementów spośród potom-
ków: cała populacja wymiera, a przeżywa tylko najlepsza 
część potomstwa. W innych implementacjach do następ-
nego pokolenia są wybierane najlepsze elementy spośród 
zbioru rodziców i potomków, a czasem (i tak będzie w na-
szym przypadku) stosowana jest strategia pośrednia, we-
dług której do następnej populacji bezwarunkowo prze-
chodzi najlepszy z rodziców, a resztę stanowi potomstwo. 
Działanie operatorów genetycznych zależy w dużym stop-
niu od sposobu kodowania pojedynczych rozwiązań w ge-
notyp, gdyż dla każdego sposobu kodowania można zdefi-
niować osobne wersje operatorów.

Określenie problemu
Mamy już podstawowy algorytm genetyczny, pora więc 
zastosować go do naszego problemu. Chcemy znaleźć 
najlepszą wersję szachowej funkcji oceniającej, której 
podstawowa postać jest ustalona, a optymalizacji pod-
legają jedynie wybrane parametry. Jest to dość specy-
ficzny problem, gdyż nie jest znana wartość funkcji celu. 
Dotychczas nasz algorytm genetyczny poruszał się po 
przestrzeni rozwiązań i próbował znaleźć punkt, dla któ-
rego wartość funkcji przystosowania byłaby dostatecznie 
duża. Funkcją przystosowania mogła być sama funkcja 
celu (czyli funkcja, dla której chcieliśmy znaleźć ekstre-
mum globalne) lub jej pewne uproszczenie – tak czy ina-
czej w dowolnym punkcie, gdzie była ona określona, mo-
gliśmy zawsze obliczyć jej wartość. W przypadku funk-
cji szachowej wartość funkcji celu jest nieznana, a samej 
funkcji nie da się wyrazić wzorem matematycznym. Ma-

ło tego, nie można nawet jednoznacznie określić, który 
z dwóch wybranych punktów z dziedziny rozwiązań jest 
bardziej korzystny. Wynika to z faktu, że jedyną opera-
cją, jaką możemy wykonać na osobnikach populacji (czyli 
zestawach parametrów) jest rozegranie między nimi par-
tii szachów. Co więcej, wynik jednej partii nie przesądza 
jednoznacznie o tym, który z graczy jest lepszy – żeby to 
ustalić trzeba by rozegrać więcej partii i dopiero uzyska-
ny w ten sposób wynik przyjąć jako miarodajną ocenę ja-
kości gry danego osobnika.

Kolejną różnicą w stosunku do typowych algorytmów 
genetycznych jest to, że wartość funkcji przystosowania dla 
danego osobnika może być różna w różnych pokoleniach, 
jako że wynik w turnieju zależy od przeciwników – a więc od 
samej populacji. Brak jednoznacznie określonej funkcji przy-
stosowania może doprowadzić do sytuacji, w której zamiast 
dążyć do zbieżności, algorytm genetyczny wpadnie w pew-
nego rodzaju cykl. Zastosowanie do naszego problemu al-
gorytmu genetycznego ma jednak sens, gdyż celem algo-
rytmów genetycznych jest naśladowanie mechanizmów wy-
stępujących w naturze. W świecie rzeczywistym jedynym 
sposobem wyłonienia najlepszego szachisty też jest roze-
granie turnieju, przy czym warto zauważyć, że pojęcie lep-
szy również w takiej sytuacji nie jest dobrze zdefiniowane, a 
mimo to ma zastosowanie praktyczne.

Mechanizmy ewolucyjne
Funkcję oceniającą programujemy przy udziale eksperta-
szachisty i dlatego wszystkie parametry mają jasno określo-
ne znaczenie. Dzięki temu łatwo można stwierdzić, że dla 
pewnych parametrów istnieją wartości bezsensowne, jak na 
przykład wartość 0 dla parametru Skoczek (zdecydowanie 
lepiej mieć skoczka niż nie mieć). Aby uniknąć poszukiwa-
nia w obszarach, które są w oczywisty sposób nieinteresują-
ce, dla każdego parametru definiujemy dziedzinę dopuszczal-
nych wartości – dla parametru Skoczek dziedziną jest prze-
dział [200, 500], czyli 301 możliwych wartości (parametry są 
liczbami typu INTEGER). Dzięki temu znacznie zmniejszyli-
śmy rząd wielkości przestrzeni poszukiwań (z 10115 do 1045). 
W trakcie ewolucji algorytmu genetycznego parametry są re-
prezentowane przez liczby typu INTEGER, a wszystkie ope-
ratory są tak zdefiniowane, by nie wykraczały poza dopusz-
czalne dziedziny.

Listing 2. Procedury kodowania kodem Graya

ToGray(j) = j XOR (j DIV 2)

FromGray(j) = IF (j=0) OR (j=1) THEN j ELSE j XOR 

FromGray(j DIV 2)

Rysunek 3. Ewolucja parametru Goniec
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Jednym z etapów działania algorytmu jest rozegranie 
turnieju na zasadzie każdy z każdym. Jeśli rozmiar popu-
lacji wynosi N (zawsze parzysty), to przeprowadzenie tur-
nieju wymaga rozegrania N(N-1)/2 partii. Programy grają 
na przemian białymi i czarnymi, a partie trwają ustaloną 
liczbę ruchów (zwykle 70). Za zwycięstwo przez zamato-
wanie przeciwnika do oceny zwycięzcy dolicza się 20000 
minus numer ruchu, w którym wygrał. Do oceny przeciw-
nika dolicza się tę samą wartość, ale przemnożoną przez 
-1. W przypadku niezakończenia partii przed upływem li-
mitu posunięć partia podlega ocenie, w której uwzględnia 
się tylko wartości materialne bierek:

•  hetman = 900,
•  wieża = 500,
•  goniec = 300,
•  skoczek = 300,
•  pionek = 100.

Oceną partii jest różnica wartości materialnych dla obu stron, 
która jest dodawana do łącznej oceny zwycięzcy, a odejmo-
wana od oceny pokonanego. Oznacza to, że jeśli np. białe 
mają przewagę pionka, to ich ocena za tę partię wynosi 100, 
a ocena czarnych -100. Ocena końcowa danego programu to 
suma ocen ze wszystkich jego partii.

Selekcja
Po rozegraniu turnieju możemy przystąpić do tworzenia no-
wej populacji. W tradycyjnym algorytmie genetycznym mamy 
do czynienia z selekcją dwukrotnie: przy wybieraniu rozmna-
żanych osobników ze zbioru rodziców i przy tworzeniu nowej 
populacji ze zbioru rodziców i potomków. Aby stosować taki 
schemat musimy jednak znać wartość funkcji przystosowania 
dla potomków. W przypadku uczenia programów szachowych 
obliczanie tej wartości jest bardzo kosztowne czasowo, dlate-
go też użyjemy algorytmu genetycznego w wersji nieco zmo-
dyfikowanej.

Główna idea polega na tym, że rezygnujemy z dru-
giej fazy selekcji. Zamiast tego w pierwszej fazie selek-
cji wybieramy dwa najsilniejsze programy bezwarunkowo, 
a pozostałe N-2 programy stosując regułę ruletki. Wyróż-
nione dwa programy są traktowane w sposób szczegól-
ny: nie stosujemy do nich operatorów krzyżowania i mu-

tacji, ponieważ mogą to potencjalnie być najlepsze pro-
gramy ze wszystkich (elitaryzm). Wybieramy dwa progra-
my, gdyż – jak już wspomnieliśmy – wybranie tylko jedne-
go programu, który byłby bezapelacyjnie najlepszy, wy-
magałoby rozgrywania więcej niż jednej partii dla każdej 
pary programów. Pozostałe N-2 programy wybieramy ze 
zbioru rodziców zgodnie z regułą ruletki: im program jest 
silniejszy, tym większe ma szanse na wybór. W szczegól-
nym przypadku wśród wybranych mogą się ponownie zna-
leźć dwa najsilniejsze programy lub tylko jeden z nich – je-
śli jest dużo lepszy od pozostałych, to może nawet być je-
dynym losowanym osobnikiem. Grupa ta będzie następ-
nie podlegała krzyżowaniu i mutacji. Po zastosowaniu opi-
sanych niżej operatorów krzyżowania i mutacji dostajemy 
nową populację, składającą się z dwóch niezmodyfikowa-
nych programów przeniesionych ze zbioru rodziców oraz 
N-2 programów zmodyfikowanych przez operatory gene-
tyczne.

Krzyżowanie
Programy z drugiej grupy kojarzymy w pary zgodnie z ko-
lejnością wylosowania: trzeci z czwartym, piąty z szóstym 

Rysunek 4. Ewolucja parametru Wieża – brak zbieżności

Listing 3. Zmodyfikowany algorytm genetyczny

PROCEDURE ModifiedGeneticAlgorithm;

BEGIN

   t:=0;

   pop_size:=8;

   (* tu może być dowolna, większa stała (najlepiej 

parzysta) *)

   Initialize P(t);

   (* jeden osobnik zdefiniowany, pozostałe wygenerowane 

losowo *)

   Tournament P(t);

   (* rozegranie turnieju każdy z każdym *)

   Evaluate P(t);

   (* obliczenie współczynników przystosowania populacji *)

   WHILE NOT StopCondition DO

      t:=t+1;

      Remember2Winners from P(t-1) as W(t);

      (* zapamiętanie dwóch zwycięzców ostatniego turnieju 

*)

      Select P'(t) from P(t-1);

      (* wybranie pop_size-2 osobników do reprodukcji *)

      Recombine P'(t);

      (* wyprodukowanie nowych osobników *)

      P(t):=P'(t) + W(t);

      (* stworzenie nowej populacji *)

      Tournament P(t);

      (* rozegranie turnieju każdy z każdym *)

      Evaluate P(t);

      (* obliczenie współczynników przystosowania *)

   END;

END;
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itd. aż do N-1 z N. Następnie każda para podlega krzyżo-
waniu z prawdopodobieństwem równym 0,9. Krzyżowanie 
polega na wylosowaniu punktu przecięcia i zamianie od-
powiednich fragmentów chromosomów (czyli łańcuchów 
znaków).

Mutacja
Mutacji podlegają jedynie N-2 osobniki wylosowane zgod-
nie z zasadą ruletki. Na czas mutacji następuje zmiana re-
prezentacji parametrów z liczb typu INTEGER na ciąg bi-
tów, które następnie podlegają kodowaniu kodem Graya. 
Ideą tego kodowania jest to, by sąsiednie liczby miały ko-
dy różniące się dokładnie jednym bitem. Dla przykładu, 
kody binarne dla zbioru {0, 1, ..., 7} to zbiór {000, 001, 
010, 011, 100, 101, 110, 111}, podczas gdy odpowiadające 
im kody Graya to {000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100}. 
Dzięki takiemu kodowaniu mutacja może zmienić parametr 
zarówno o +1 jak i o -1 (przy mutacji na jednej pozycji, któ-
ra zdarza się najczęściej), zatem mamy pełną symetrię. W 
przypadku mutacji na większej liczbie pozycji możemy do-
stać dowolną wartość.

Po zamianie na kody Graya każdy bit każdego parame-
tru jest poddawany mutacji, czyli zamieniany na przeciwny z 
pewnym niewielkim prawdopodobieństwem (zwykle 0,05 lub 
0,01). Po dokonaniu mutacji na poszczególnych bitach każdy 
parametr jest zamieniany ponownie na liczbę typu INTEGER. 
Jeśli otrzymana liczba należy do dziedziny, to znaczy, że mu-
tacja poskutkowała. W przeciwnym przypadku mutacja była 
tak silna, że parametr wyszedł poza dopuszczalny przedział 
– wtedy losujemy dowolną liczbę z dziedziny danego parame-
tru (każdą z jednakowym prawdopodobieństwem). W tej wer-
sji algorytmu genetycznego użyte są dwie różne reprezenta-
cje osobników: numeryczna do krzyżowania i binarna do mu-
tacji z wykorzystaniem kodów Graya.

Przebieg ewolucji
Jak już mówiliśmy, specyficzną cechą zadania optymalizacji 
naszej funkcji szachowej jest to, że obliczenie wartości funkcji 
przystosowania jest bardzo kosztowne. Jeśli rozegranie jednej 
partii trwa około pięciu minut, to jeden krok algorytmu gene-
tycznego trwa N(N-1)/2 * 5 minut. Nawet jeśli rozważamy tyl-
ko osiem różnych funkcji, to i tak daje to 2 godziny i 20 mi-
nut, a więc w ciągu nocy mogą być wykonane maksymalnie 

cztery kroki algorytmu genetycznego. Ze względów praktycz-
nych podczas całego procesu uczenia nie można zatem liczyć 
na wykonanie więcej niż 1000 iteracji, choć i ta liczba wyda-
je się zawyżona. Sytuację może poprawić fakt, że czas trwa-
nia pojedynczej partii jest tym krótszy, im mniejsza jest głę-
bokość analizy. Jednocześnie rośnie wtedy znaczenie funkcji 
oceniającej. Przy tym problemie przydaje się szybkie dążenie 
algorytmu genetycznego do rozwiązania bliskiego optymalne-
mu. Dzięki temu szybko dostajemy akceptowalne rozwiązanie 
i wtedy, w zależności od dostępnego czasu i mocy obliczenio-
wej, możemy kontynuować ewolucję bądź przerwać oblicze-
nia.

Przebieg uczenia i wyniki
Omówiony algorytm genetyczny został zaprzęgnięty do pracy 
nad znalezieniem optymalnego zestawu parametrów dla funk-
cji oceniającej mojego programu szachowego Tytan i po oko-
ło dwóch miesiącach pracy (z przerwami) proces uczenia zo-
stał zakończony. W tym czasie udało się przeprowadzić nieco 
ponad 70 turniejów, co odpowiada rozegraniu około dwóch ty-
sięcy partii. Uczenie odbywało się bez udziału człowieka (pro-
gramy grały same ze sobą), dzięki czemu uczenie można by-
ło przeprowadzać w nocy. Moje obowiązki jako nauczyciela 
sprowadzały się tylko do włączania i wyłączania komputera o 
odpowiedniej porze.

Uczenie nigdy nie jest całkowicie zakończone, gdyż w al-
gorytmie genetycznym nie wiemy, czy nie istnieje jeszcze lep-
sze rozwiązanie (może z wyjątkiem optymalizacji funkcji ogra-
niczonej). Tym bardziej interesujące jest, do jakiego rozwią-
zania doszliśmy w procesie uczenia. Przypomnijmy, że algo-
rytm genetyczny poruszał się w przestrzeni 24 parametrów, 
a więc liczba wszystkich możliwych zestawów parametrów to 
około 1045. Początkowo rozważałem nawet ograniczenie licz-
by parametrów, jednak wtedy dramatycznie pogarszała się ja-
kość gry.

Okazało się, że algorytm genetyczny potrafił prawidłowo 
znaleźć wartości materialne skoczka, gońca i hetmana, nato-
miast ocena materialna wieży nie wykazuje zbieżności, gdyż 
w ostatnich pokoleniach wartości wieży znacznie się różnią. 
Wytłumaczeniem tego zjawiska może być fakt, że wieże są fi-
gurami, które są potrzebne dopiero w końcowej fazie gry i pro-
gram, który nie potrafi ich oceniać może niezależnie od tego 
dobrze rozgrywać debiut i grę środkową, rozstrzygając partię 
na swoją korzyść jeszcze przed końcówką.

Podsumowanie
Wydaje się, że dzisiaj tylko programy uczące się mają szan-
sę dalszego pomyślnego rozwoju, gdyż inne drogi zostały już 
wystarczająco dobrze przebadane. Na uczenie programów 
rozwiązujących złożone problemy należy też spojrzeć z per-
spektywy wykorzystania metod heurystycznych, pozwalają-
cych pobierać wiedzę ze źródeł zewnętrznych tak, jak czyni to 
ludzki umysł. Większość idei rozwiniętych podczas prac nad 
programami szachowymi można wykorzystać do rozwiązywa-
nia innych zadań, jak chociażby automatycznego dowodze-
nia twierdzeń matematycznych, gdzie pojawiają się problemy 
bardzo zbliżone do tych poznanych przy programowaniu sza-
chów, na przykład wybór właściwych założeń, stopień zagłę-
biania się w dowody, rodzaj przeszukiwania czy sposób wyko-
rzystania wiedzy eksperta. n

Rysunek 5. Ewolucja parametru Hetman

������

����

����

����

���

���

���

���

���
� �� �� �� �� �� ��

�





www.software20.org72 Software 2.0 Extra! 10

Wspomaganie
decyzji

Wyobraźmy sobie dzień pracy inwesto-
ra giełdowego: włącza rano kompu-
ter, sprawdza notowania, wybiera akcje, 

które chciałby nabyć, a te, które już wcześniej ku-
pił, teraz sprzedaje – oczywiście z zyskiem. W do-
bie Internetu cały ten proces zajmuje najwyżej kil-
kanaście minut. Któż nie chciałby tak zarabiać na 
życie? Z pozoru wystarczy tylko mieć kapitał po-
czątkowy i w odpowiednim momencie kupić pa-
piery wartościowe, by potem je sprzedać osiąga-
jąc zysk. Niestety, nie jest to aż takie proste. Nigdy 
do końca nie wiadomo, jak zachowa się rynek, ale 
posiadając odpowiednie informacje można znacz-
nie zminimalizować ryzyko i zwiększyć swoje szan-
se na sukces. Praca inwestora giełdowego polega 
przede wszystkim na wyszukiwaniu informacji i ich 
interpretacji pod kątem możliwego wpływu na ce-
ny posiadanych papierów wartościowych. A jest o 
co walczyć, gdyż trafi ona inwestycja giełdowa daje 
możliwość sporego zarobku. Na giełdzie informacja 
zdobyta odpowiednio wcześnie daje się łatwo prze-
liczyć na pieniądze i każdy inwestor chciałby posia-
dać umiejętność choćby częściowego przewidywa-
nia przyszłości. Jednym z narzędzi, które mogą w 
tym względzie znacznie wspomóc graczy giełdo-
wych, są sztuczne sieci neuronowe (SSN).

Dlaczego sieci neuronowe?
Sieci neuronowe szczególnie dobrze sprawdzają 
się tam, gdzie istnieją ukryte nieliniowe wzorce czy 
złożone współzależności, niemożliwe do wychwy-
cenia w normalnych warunkach i tym samym do-
skonale pasują to warunków panujących na rynku 
giełdowym. Dodatkowym atutem sieci w porówna-
niu do tradycyjnych metod analitycznych jest umie-
jętność przetwarzania informacji rozmytych, cha-
otycznych, a nawet sprzecznych – na giełdzie czę-
sto bywa tak, że ten sam czynnik w jednym przy-
padku powoduje wzrost kursu, a w innym jego spa-
dek.

Gracze giełdowi muszą sobie odpowiadać na 
pytania dotyczące wyboru akcji do kupienia bądź 
sprzedania, przyszłych cen akcji, określenia mo-
mentu kupna lub sprzedaży, określenia ryzyka in-
westycji itd. Poszukując odpowiedzi na takie pyta-
nia można polegać na własnej intuicji czy doświad-

Zarzuć sieci na giełdę

czeniu, ale można też wesprzeć się specjalistycz-
nym oprogramowaniem, wykorzystującym na przy-
kład SSN.

Wyjście sieci jest ściśle związane z rodzajem 
problemu, który chcemy rozwiązać, ale konkret-
ny sposób kodowania zmiennej wyjściowej zależy 
już od twórcy modelu. Można na przykład progno-
zować bezwzględną wartość kursu wybranych ak-
cji lub tylko jego zmiany (przyrosty) w ciągu kolej-
nych sesji. Jeśli zdecydujemy się na prognozowa-
nie przyrostów, to możemy je zakodować na przy-
kład jako liczby całkowite od -2 do +2 (liczby ujem-
ne odpowiadają spadkowi, 0 to brak zmian, liczby 
dodatnie to wzrost). Możemy też tak zaprogramo-
wać sieć, by dla każdego dnia sesyjnego zwraca-
ła sygnały kupna lub sprzedaży. SSN mogą rów-
nież służyć do przewidywania momentów załama-
nia rynku (krachu giełdowego).

Zmienne wejściowe sieci
Różnorodność zastosowań SSN sprawia, że w za-
sadzie każdy typ sieci może być użyteczny w pro-
cesie inwestowania: zarówno sieci służące do kla-
syfi kacji (np. sieci Kohonena czy probabilistyczne), 
jak również sieci typowo stosowane do prognozo-
wania (percepton wielowarstwowy, radialne funk-
cje bazowe, sieci realizujące regresję uogólnioną). 
Bez względu na typ i przeznaczenie sieci, rozwa-
żając kwestie doboru zmiennych wejściowych nie 
sposób pominąć dwóch kategorii narzędzi anali-
tycznych, jakimi na co dzień posługują się inwesto-
rzy giełdowi: analizy technicznej (AT) i analizy fun-
damentalnej (AF).

Istotę analizy technicznej wyjaśniają jej trzy głów-
ne dogmaty: rynek dyskontuje wszystko, historia się 
powtarza oraz ceny podlegają trendom. Podstawo-
wym założeniem AT jest to, że zachowanie się cen na 
giełdzie w przyszłości można przewidzieć przygląda-
jąc się wyłącznie cenom z przeszłości. Inwestor stosu-
jący analizę techniczną obserwuje więc szeregi czaso-

Edyta Marcinkiewicz 
Aleksandra Matuszewska

Autorki są asystentkami w Zakładzie Metod Ilościowych 
w Zarządzaniu Politechniki Łódzkiej.
Kontakt z autorkami:
edyta@marc.pl, aleksandretta@poczta.fm

Zastosowania sieci neuronowych 
na rynku kapitałowym
•  Dobór optymalnej struktury portfela inwestycyjnego.
•  Przewidywanie zachowań cen papierów wartościo-

wych i wskaźników giełdowych.
•  Wyznaczanie sygnałów kupna lub sprzedaży akcji.
•  Określenie siły i rodzaju trendu występującego na 

rynku.
•  Ocena ryzyka.
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we cen po to, by dostrzec formacje, w jakie te ceny się układają 
i w ten sposób przewidzieć wystąpienie określonych zachowań 
rynku. Gracz giełdowy oblicza również wartości wskaźników 
analizy technicznej (takich jak średnie lub oscylatory), których 
zadaniem jest pomoc w określaniu aktualnej sytuacji na rynku 
oraz w przewidywaniu przyszłych zachowań. Opóźnione ceny i 
wskaźniki AT mogą być zarówno zmiennymi objaśniającymi, jak 
i objaśnianymi przez sieć.

Drugi zestaw narzędzi wykorzystywanych przez inwesto-
rów giełdowych stanowią techniki analizy fundamentalnej. In-
westor stosujący AF wierzy, że znajdzie odpowiedź na pytanie 
o przyszłe kształtowanie się cen danego waloru badając sytu-
ację makroekonomiczną (stopy procentowe, kursy walut, war-
tości indeksów innych giełd), oceniając perspektywy danego 
sektora oraz przyglądając się sytuacji finansowej konkretnej 
spółki, której akcje są przedmiotem wyceny.

Znajomość tych metod analizy nie jest konieczna do inwe-
stowania przy użyciu SSN, ale jej brak może być przeszkodą w 
budowaniu odpowiednio efektywnych sieci. Konstrukcja więk-
szości wskaźników analizy technicznej i analizy fundamentalnej 
nie jest trudna, a informacje na ten temat można znaleźć w każ-
dym podręczniku inwestowania na giełdzie, jak również w ser-
wisach internetowych poświęconych inwestowaniu.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by w sieciach neuronowych 
zestawiać ze sobą w jednym modelu zmienne wejściowe 
oparte na wskaźnikach technicznych ze zmiennymi wykorzy-

stującymi koncepcje fundamentalne – oczywiście mając ca-
ły czas na względzie rodzaj zmiennej wyjściowej, czyli prze-
znaczenie sieci. W praktyce inwestowania rzadko jednak zda-
rza się, by gracz giełdowy wykorzystywał jednocześnie anali-
zę techniczną i fundamentalną.

Budujemy sieć
Na wejściu sieci podajemy odpowiednio przetworzone dane 
analityczne opisujące badany rynek. Do wyboru mamy wskaź-
niki analizy technicznej, opierające się na badaniu przeszłych 
zachowań giełdy, oraz analizy fundamentalnej, bazujące na 
ocenie bieżącej sytuacji makroekonomicznej. Najpopularniej-
szym wskaźnikiem analizy technicznej jest średnia krocząca, 
którą oznaczamy MAn. Obliczamy ją dla każdego dnia osobno 
sumując ceny zamknięcia z n ostatnich sesji giełdowych i dzie-
ląc przez liczbę tych sesji. Postępując w ten sposób dla wszyst-
kich badanych dni otrzymujemy szereg czasowy dla danej 
średniej kroczącej. Przykład obliczeń MA5, czyli pięciodniowej 
średniej kroczącej, widoczny jest na Rysunku 1, na którym po-
kazano notowania indeksu dwudziestu największych polskich 
spółek WIG20 z piętnastu kolejnych sesji. W kolejnych kolum-
nach widzimy kursy: na otwarcie sesji, najniższy i najwyższy w 
ciągu sesji oraz kurs zamknięcia. Średnia krocząca podana jest 
w ostatniej kolumnie. Notowania w formacie tekstowym oferuje 
bezpłatnie wiele internetowych serwisów giełdowych. Na płycie 
w katalogu Stock_data dołączamy pliki tekstowe zawierające 
dane wejściowe dla sieci (plik data.csv) i uzyskane wyniki (plik 
results.csv) wraz z plikiem data_key.xls, zawierającym klucz do 
interpretacji tych danych.

Rysunek 1. Średnia krocząca MA5 dla indeksu WIG20

Rysunek 2. Sygnały kupna i sprzedaży dla strategii bez 
stosowania prognoz
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Słowo o indeksach giełdowych
Reguły generowania sygnałów inwestycyjnych często testuje się 
na indeksach, chociaż indeks nie jest żadnym konkretnym papie-
rem wartościowym i nie można go nabyć. Indeks jest swoistym ba-
rometrem giełdy i wyznacza kierunek dla całego rynku. Na giełdzie 
notowanych jest zwykle od kilkuset do kilku tysięcy spółek. W tym 
samym okresie ceny akcji jednych spółek idą w górę, a innych w 
dół. Zadaniem indeksu jest uogólnienie sytuacji panującej na ryn-
ku poprzez uśrednienie kursów różnych akcji. W przypadku indek-
su WIG20 są to notowania dwudziestu polskich spółek charaktery-
zujących się największą wartością rynkową i największymi obrota-
mi. Opracowywanie strategii inwestycyjnej przy użyciu indeksu mo-
że mieć dwie podstawowe interpretacje: obrót portfelem inwestycyj-
nym złożonym z akcji wchodzących w skład indeksu lub inwesto-
wanie w akcje jednej spółki, której notowania mają przebieg zbli-
żony do indeksu. Dodatkowo na większości giełd można zawierać 
kontrakty terminowe na indeksy.
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Wykorzystanie średniej kroczącej zależy tylko od inwen-
cji gracza giełdowego. Podręczniki analizy technicznej za-
lecają jako najprostszą strategię przyjąć, że jeśli aktualnie 
cena akcji jest wyższa niż średnia krocząca, to nastąpił do-
bry moment na zakupy, jeśli zaś cena danego papieru war-
tościowego spadła poniżej średniej kroczącej, to należy się 
pozbywać tych akcji.  My zbudujemy nieco inny system: na-
sza strategia będzie zakładać kupno, gdy średnia kroczą-
ca pięciodniowa obliczona dla ostatniej sesji giełdowej bę-
dzie większa od średniej kroczącej sprzed sześciu sesji 
(MA5(-1)>MA5(-6)), a sprzedaż w sytuacji odwrotnej (MA5(-
1)<MA5(-6)). Przedmiotem testów będzie indeks Giełdy Pa-
pierów Wartościowych w Warszawie WIG20 z lat 2002 i 
2003 (500 dni sesyjnych). Opisana strategia inwestycyjna 
dałaby nam w okresie od 01.01.2002 do 31.12.2003 okazję 
do 26 transakcji (jedna transakcja = jeden sygnał kupna + 
jeden sygnał sprzedaży), co widzimy na Rysunku 2.

Sprawdziliśmy w ten sposób działanie naszej strategii 
na przykładzie znanych danych z przeszłości. Pora przejść 
do tego, co interesuje nas najbardziej, czyli do prognozo-
wania przyszłych zachowań giełdy – tutaj właśnie do ak-
cji wkraczają sieci neuronowe. Sprawdźmy zatem, jakie wy-
niki inwestycyjne da nasza strategia, jeśli zamiast średniej 
kroczącej z ostatniej sesji włączymy do niej wygenerowa-
ną przez sieć prognozę takiej samej średniej na jedną se-
sję do przodu. Nasz nowy system będzie więc wyglądał na-
stępująco: kupuj gdy prognoza przewiduje wzrost cen (MA-
5(+1)>MA5(-5)), a sprzedaj, jeśli jest przewidywany spadek 
(MA5(+1)<MA5(-5)).

Następnie pójdziemy jeszcze dalej i przeprowadzimy testy 
z wykorzystaniem prognoz średniej kroczącej na trzy sesje do 
przodu. System taki będzie wyglądał następująco: sygnał kupna, 
gdy MA5(+3)>MA5(-3), a sygnał sprzedaży w sytuacji odwrotnej. 
Prognozy na jedną i trzy sesje do przodu (MA5(+1) i MA5(+3)) 
uzyskamy oczywiście przy użyciu sztucznych sieci neurono-
wych. Warto zwrócić uwagę, że nie prognozujemy bezpośrednio 

ceny konkretnych akcji, ale wartości wskaźnika analizy technicz-
nej (w naszym przypadku średniej kroczącej). Z punktu widzenia 
jakości prognoz jest to rozwiązanie dużo lepsze, ponieważ kursy 
giełdowe charakteryzują się znaczną zmiennością i tym samym 
obarczone są dużym błędem. W przypadku średnich kroczących 
tego problemu nie ma, gdyż są one ze swej natury szeregami 
wygładzonymi w stosunku do samych cen giełdowych.

Uzyskane prognozy
Do przewidywania wartości wskaźnika MA5 na jeden i trzy 
okresy do przodu wykorzystamy sieć najpowszechniej stoso-
waną do rozwiązywania problemów regresyjnych, czyli per-
ceptron wielowarstwowy (MLP). Dla uzyskania bardziej wiary-
godnych wyników porównamy prognozy z kilku sieci modelo-
wanych przez dwa różne programy: Qnet oraz Statistica Neu-
ral Networks.

Programy wykorzystane do modelowa-
nia sieci neuronowych
Program Qnet służy do modelowania sieci typu MLP z algorytmem 
uczenia wstecznej propagacji. Mimo wielu niedogodności, dotyczą-
cych przede wszystkim skromnych możliwości analizy i przetwarza-
nia danych, jego niewątpliwą zaletą jest darmowy dostęp (wersja 
demo). Program pozwala tworzyć sieci, które mają maksymalnie 
osiem warstw ukrytych. Do wyboru są cztery funkcje aktywacji: logi-
styczna, Gaussa, tangens hiperboliczny oraz secans hiperboliczny.

Statistica Neural Networks jest programem, który wykorzy-
stuje bardziej zaawansowane metody związane ze sztucznymi 
sieciami neuronowymi. Modeluje on kilka typów sieci: MLP, RBF, 
GRNN, PNN, liniowe oraz Kohonena. Trenując sieci MLP można 
wybierać spośród sześciu algorytmów uczenia (wstecznej propa-
gacji, gradientów sprzężonych, quasi-Newtonowskich, Lavenber-
ga-Marquardta, szybkiej propagacji i delta-bar-delta) oraz dziesię-
ciu różnych funkcji aktywacji. Dużą zaletą programu jest funkcja 
Automatycznego Projektanta.

Rysunek 3. Architektury sieci modelowanych przy pomocy programu Qnet
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Pierwszym problemem, przed którym staniemy w procesie 
prognozowania za pomocą SSN, jest określenie struktury sieci: 
liczby zmiennych wejściowych oraz wyjściowych, liczby warstw 
ukrytych oraz liczby neuronów w tych warstwach. W naszym 
przypadku w warstwie wyjściowej będzie jeden neuron, przed-
stawiający zmienną objaśnianą MA5(+1) lub MA5(+3). W przy-
padkach obu prognoz w warstwie wejściowej umieszczamy po 
siedem neuronów obrazujących następujące zmienne:

•  ADX – wskaźnik ruchu kierunkowego (im wyższa wartość, 
tym silniejszy występuje trend),

•  ATR – wskaźnik rzeczywistego zakresu zmiany (im wyż-
sza wartość, tym większa dynamika zmian na rynku),

•  pięć zmiennych w postaci opóźnionych wartości zmiennej 
przewidywanej MA5.

Wprowadzenie zmiennych objaśniających w postaci dodat-
kowych wskaźników analizy technicznej nie jest koniecz-
ne do uzyskania prognozy, ale dzięki temu będzie ona do-
kładniejsza. Najprostszym sposobem prognozowania z wy-
korzystaniem sztucznych sieci neuronowych jest umiesz-
czenie w warstwie wejściowej zmiennych objaśniających 
opóźnionych. Dla prognoz na jeden i trzy okresy do przodu 
wykorzystamy te same zmienne (w nawiasach podane są 
opóźnienia): MA5(-1), MA5(-2), MA5(-3), MA5(-4), MA5(-5), 
a także ADX(-1) oraz ATR(-1).

Po określeniu zbioru zmiennych wejściowych (objaśniają-
cych) i wyjściowych (objaśnianych) musimy dobrać architektu-
rę sieci neuronowej, czyli liczbę i rodzaj warstw ukrytych. Za-
zwyczaj przeprowadza się badanie kilku lub kilkunastu rodza-
jów sieci i wybiera tę sieć, która daje najlepsze wyniki. Cza-
sem jednak trudno jest wskazać metodę jednoznacznej oce-
ny jakości sieci. Większość programów modelujących sieci 
daje nam do wyboru kilka miar, m.in. pierwiastek błędu śred-
niokwadratowego RASE, współczynnik korelacji czy wskaźnik 
obrazujący zgodność kierunków zmian. Do sprawdzenia, jak 
różne sieci radzą sobie przy prognozowaniu wskaźnika MA5, 
wykorzystamy kilka sieci MLP o różnej konstrukcji:

•  sieć MLP o jednej warstwie ukrytej w dwoma neuronami 
(MLP1) – struktura [7-2-1],

•  sieć MLP o jednej warstwie ukrytej w trzema neuronami 
(MLP2) – struktura [7-3-1],

Rysunek 5. Pierwiastek błędu średniokwadratowego dla 
prognoz na następną sesję

MLP4 – dla MAS (+1)

MLP4 – dla MAS (+3)

Rysunek 4. Architektury sieci modelowanych przy pomocy 
programu Statistica

Rysunek 6. Pierwiastek błędu średniokwadratowego dla 
prognoz na trzecią sesję
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•  sieć MLP o dwóch warstwach ukrytych (MLP3) – struktura 
[7-3-1-1],

•  sieć MLP, która została uznana za najlepszą przez pro-
gram Statistica (MLP4).

Zbiór uczący obejmuje sesje z lat 1996-2001, natomiast 
sesje z lat 2002-2003 tworzą zbiór testowy i prognozy 
dla tego właśnie okresu wykorzystamy w systemie trans-
akcyjnym. Każda ze zmiennych wyjściowych (MA5(+1) i 
MA5(+3)) jest prognozowana osobno przez każdą z czte-
rech sieci. Oczywiście tworząc prawdziwą prognozę uży-
walibyśmy tylko jednej konkretnej sieci neuronowej, ale dla 
celów poznawczych sprawdzimy, jak w procesie inwesto-
wania radzą sobie sieci o różnych architekturach progno-
zujące tę samą zmienną.

Trenowanie sieci MLP1, MLP2 i MLP3 odbywało się w 
programie Qnet, natomiast sieć MLP4 została utworzo-
na przez program Statistica Neural Networks z wykorzy-
staniem modułu Automatyczny Projektant. Jako najlepszą 
sieć dla prognozy na jedną sesję naprzód (według kryte-
rium wielkości błędu zbioru uczącego) program wybrał mo-
del o architekturze [7-15-1], natomiast dla prognozy na trzy 
okresy naprzód – model [7-3-1].

Jedną ze standardowych metod oceny jakości sieci 
jest porównanie błędów RASE (pierwiastka błędu śred-
niokwadratowego) uzyskanych przez poszczególne sie-
ci. Błąd ten informuje o ile procent prognozy średnio róż-
nią się od wartości rzeczywistych – sieć, która najlepiej 
obrazuje rzeczywistość, ma najmniejszy błąd RASE. Ry-
sunki 5 i 6 pokazują wartości błędu dla poszczególnych 
sieci.

Czas na zyski
Ostatnim i jednocześnie najprzyjemniejszym etapem in-
westowania jest liczenie zysków, o ile oczywiście takowe 
się pojawią. Czas zatem sprawdzić, ile moglibyśmy zaro-
bić stosując naszą strategię opartą na średnich kroczą-
cych. Na początek obliczymy zysk, jaki osiągnęlibyśmy 
bez pomocy sieci neuronowych, by móc później porów-
nać z nim wyniki uzyskane przy wykorzystaniu sieci. Na 
Rysunku 2 widzieliśmy wyniki strategii bez prognoz, wy-
korzystującej jedynie średnie z przeszłości MA5(-1) oraz 
MA5(-6). Gdy przyjrzymy się trójkątom oznaczającym sy-
gnały kupna i sprzedaży to widać, że jedynie w kilku miej-

scach cena sprzedaży ewidentnie przewyższa cenę kup-
na. Dzieje się tak wtedy, gdy występuje wyraźny trend 
wzrostowy lub spadkowy. W sytuacji, gdy ceny utrzymu-
ją się na względnie stabilnym poziomie, strategia ta nadal 
generuje dużo sygnałów, ale niekoniecznie sygnalizu-
ją one transakcje zyskowne. Strategia ta dała zysk brut-
to (bez uwzględnienia kosztów transakcji) na poziomie 
35% dla całego okresu inwestycji, tj. w latach 2002-2003 
(Rysunek 7). Trzeba tu zaznaczyć, że w badanym okresie 
wartość indeksu WIG20, na którym operujemy, wzrosła o 
31%, więc tak naprawdę zasługą prognozowania jest zysk 
4%. Podobnie będzie w przypadku pozostałych uzyska-
nych przez nas prognoz – rzeczywisty zysk wynikający ze 
stosowania prognozowania będzie o 31% niższy od poda-
nego zysku brutto.

Jaki byłby scenariusz, gdyby inwestor wykorzystał 
w tym systemie prognozę wskaźnika MA5 na jedną se-
sję do przodu, czyli MA5(+1)? Przyjrzyjmy się wynikom 
uzyskanym na podstawie prognoz czterech różnych sie-
ci przy strategii kupna w razie wzrostu wartości wskaź-
nika, a sprzedaży w przeciwnym wypadku. Każda z sie-
ci korzystała z tych samych zmiennych wejściowych i wyj-
ściowych, a mimo to wyniki osiągnięte na podstawie ich 
prognoz znacznie się różnią (Rysunek 7). Najbardziej zy-
skowna okazała się strategia, w której prognozy średniej 
MA5 generowała sieć MLP3 (zysk brutto 56%). Najgor-
szą prognozę wygenerowała sieć MLP2 – dałaby ona tyl-
ko 36% zysku, co jest wynikiem tylko nieco lepszym niż w 
przypadku strategii bez prognoz.

Jeśli chodzi o strategię wykorzystującą prognozy na 
trzy okresy do przodu (kupno jeśli MA5(+3)>MA5(-3), 
sprzedaż w odwrotnym przypadku), to okazuje się, że gdy-
by wykorzystać do tego celu sieć MLP3, to wyniki również 
byłyby bardzo dobre – zysk brutto wynosi tu 55%  (Rysu-
nek 8). Podobny zysk uzyskalibyśmy stosując prognozę 
sieci wygenerowanej w programie Statistica (54%). Naj-
gorsza z prognoz (wygenerowana przez sieć MLP2) da-
łaby nam zysk na poziomie zaledwie 19% (czyli w całym 
okresie stratę 12%), co oznacza, że najlepiej w ogóle nie 
uwzględniać takiej prognozy w naszej strategii generowa-
nia sygnałów inwestycyjnych. Ciekawy jest fakt, że przy 
prognozach na trzecią sesję do przodu program Statistica 
za najlepszą uznał sieć o takiej samej strukturze [7-3-1], 
jak dająca najgorsze wyniki sieć MLP2 – sieci te różniły się 
jedynie funkcjami aktywacji.

Rysunek 8. Zysk brutto (w %) przy zastosowaniu strategii bez 
prognoz oraz z uwzględnieniem prognozy na trzecią sesję do 
przodu

Rysunek 7. Zysk brutto (w %) przy zastosowaniu strategii bez 
prognoz oraz z uwzględnieniem prognozy na jedną sesję do 
przodu
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Wszystkie wyniki uwzględniają zysk brutto i poda-
ne są w procentach. Są to dość duże stopy zwrotu, ale 
niestety rzeczywiste zyski nie wyglądają już tak różo-
wo, chociażby dlatego, że każdy inwestor musi się po-
dzielić zarobkami z biurem maklerskim. Sporządźmy za-
tem symulację, ile moglibyśmy zarobić w PLN netto (czy-
li po odliczeniu prowizji maklerskiej), kierując się wskaza-
niami najlepszej prognozy. Oczywiście w tym miejscu mu-
simy przymknąć oko na fakt, że testy dotyczyły indeksu 
WIG20, a nie akcji konkretnej spółki i traktować osiągnię-
ty w testach wynik jako symulację obrotu prawdziwym pa-
pierem wartościowym.

Przyjmijmy, że na rachunku mamy 1200 zł, z czego 
gramy jedynie kwotą 1000 zł, a resztę zostawiamy na po-
krycie ewentualnych strat. Dla uproszczenia symulacji za-
kładamy, że każda kolejna transakcja dokonywana jest na 
tę samą kwotę 1000 zł, czyli nie reinwestujemy osiągnię-
tych zysków. Prowizja przy składaniu zlecenia przez Inter-
net jest znacznie niższa niż w przypadku zlecenia telefo-
nicznego i wynosi około 0,5% jego wartości, więc skorzy-
stamy z tego właśnie sposobu składania zleceń. Przy za-
stosowaniu systemu bez prognoz nasz zysk byłby rzędu 
75 zł. Nasza najbardziej zyskowna strategia wykorzystu-
jąca sieć MLP3(+1) (z prognozowaniem na jedną sesję na-
przód) dałaby 56% zysku brutto w 27 transakcjach w cią-
gu dwóch lat. Obracając cały czas kwotą 1000 zł zaro-
bilibyśmy wówczas 296 zł netto. Wykorzystując progno-
zy tej samej sieci, ale na trzecią sesję do przodu, czy-
li MLP3(+3), zarobilibyśmy przy identycznych warun-
kach inwestycji 322 zł. Wykorzystanie prognoz pochodzą-
cych z pozostałych sieci dałoby następujące zyski netto: 
MLP1(+1) – 162 zł, MLP1(+3) – 149 zł, MLP4(+1) – 120 zł, 
MLP4(+3) – 110 zł. Różnice w proporcjach pomiędzy zy-
skami brutto a zyskami netto wynikają z częstotliwości do-
konywania transakcji – im więcej było transakcji w okresie 
testowym, tym większa prowizja została zapłacona.

Na Rysunkach 9 i 10 widzimy liczbę wygenerowanych 
transakcji z podziałem na transakcje zyskowne i transakcje 
przynoszące stratę. We wszystkich systemach uwzględnia-
jących prognozę i przynoszących zysk większy niż system 
bez prognoz, liczba transakcji stratnych przewyższa liczbę 
transakcji zyskownych. W przypadku uwzględniania pro-
gnoz wygenerowanych przez sieć MLP2 na trzecią sesję, 

system przyniósł znacznie gorsze wyniki pomimo tego, że 
ilość transakcji zyskownych przewyższa liczbę stratnych. 
Taka sytuacja nie jest wyjątkiem, ale wręcz regułą przy in-
westycjach giełdowych. Jedynie kilka transakcji zawartych 
w ciągu całego okresu jest w stanie przynieść duże zyski, 
ale za to są one na tyle duże, że rekompensują poniesione 
straty. Gdy dokładniej przypatrzymy się Rysunkom 9 i 10, 
to zauważymy, że liczba transakcji wygenerowanych przez 
systemy uwzględniające prognozę i przynoszące znaczą-
ce zyski jest mniej więcej taka sama, jak liczba transak-
cji dla systemu bez prognoz (około 30). Dla systemu, któ-
ry nie przyniósł oczekiwanych zysków, liczba zawartych 
transakcji wynosi 53. Wyjątkiem jest system z prognozą na 
trzy sesje do przodu wygenerowaną przez sieć z progra-
mu Statistica – zastosowanie tego systemu daje zysk brut-
to 54%, choć liczba transakcji wynosi aż 48.

Na Rysunkach 5 i 6 widzieliśmy błędy RASE dla po-
szczególnych prognoz w zbiorach testowych. Z sieci pro-
gnozujących na jedną sesję do przodu największym błędem 
jest obarczona sieć MLP3, czyli ta, która dała najwyższe zy-
ski. Spośród sieci generujących prognozy na trzecią sesję 
do przodu największy błąd wykazują prognozy sieci uzna-
nej przez program Statistica za najlepszą. Jak widać, duży 
błąd RASE nie musi świadczyć o braku przydatności wyge-
nerowanych prognoz w danym systemie – zysk brutto dla tej 
strategii wyniósł aż 54%.

Czy wszyscy zostaniemy milionerami?
Prosta odpowiedź na to pytanie brzmi: raczej nie. W tym ar-
tykule zobaczyliśmy, że inwestowanie z wykorzystaniem pro-
gnoz sieci neuronowych może potencjalnie dawać lepsze wyni-
ki niż inwestowanie na podstawie tradycyjnych wskaźników, ale 
pamiętajmy, że tak naprawdę prognozowaliśmy wyniki już nam 
znane i porównywaliśmy prognozę z rzeczywistymi wynikami. 
Przyszłe zachowania rynków finansowych mają to do siebie, że 
są nieprzewidywalne, więc sieć wyuczona prognozowania na 
podstawie zadanego okresu z przeszłości może w przyszłości 
zwracać błędne wyniki. Poszukiwania metod dokładnego prze-
widywania kursów giełdowych czy kursów walut trwają od wie-
lu lat na całym świecie i jak dotąd są bezskuteczne. Ale w koń-
cu – jak to powiedział twórca mechaniki kwantowej Werner He-
isenberg – przewidywanie jest trudne, a w szczególności prze-
widywanie przyszłości. n

Rysunek 9. Liczba transakcji zyskownych i stratnych dla 
strategii bez prognoz oraz z uwzględnieniem prognozy 
wskaźnika MA5 na jedną sesję do przodu

Rysunek 10. Liczba transakcji zyskownych i stratnych dla 
strategii bez prognoz oraz z uwzględnieniem prognozy 
wskaźnika MA5 na trzecią sesję do przodu
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Każdy z nas staje kilka razy w roku przed 
niełatwym zadaniem kupienia komuś pre-
zentu. Zdarza się, że pomysł na prezent 

pojawia się od razu, ale często nie mamy żadne-
go konkretnego pomysłu, a jakiś prezent trzeba 
przecież kupić. Zdajemy sobie wtedy sprawę, że 
na pewno jest bardzo dużo stosownych prezen-
tów, ale nie mamy pojęcia jak znaleźć ten odpo-
wiedni. W takich przypadkach chodzimy po skle-
pach (zwykłych lub internetowych) w nadziei, że 
coś nam przyjdzie do głowy, ale na ogół niewie-
le to daje, a przecież nie kupimy czegokolwiek, 
bo chcielibyśmy, żeby osoba, której damy pre-
zent była z niego zadowolona. Dodatkowo zazwy-
czaj jesteśmy ograniczeni czasem i pieniędzmi. 
Gdybyśmy tylko mogli przeglądać prezenty, któ-
rymi obdarowano osoby o podobnych cechach i 
upodobaniach i wybrać spośród nich, to prawdo-
podobnie problem wyboru prezentu mielibyśmy 
raz na zawsze z głowy. Właśnie taką możliwość 
dają nam systemy z wnioskowaniem z bazy przy-
padków, wykorzystywane już w wielu sklepach in-
ternetowych.

System wyboru prezentu
System informatyczny znajdujący się w Internecie 
pod adresem http://www.naprezent.prv.pl dysponuje 
obszerną bazą przypadków zawierającą opisy róż-
nych okoliczności, w których różne osoby obdarowa-
no prezentami. Celem systemu jest doradzenie klien-
towi przy wyborze prezentu. Zakładamy, że klient nie 
ma jasno sprecyzowanych wymagań odnośnie pre-
zentu, więc pytamy go o informacje na temat okazji 
i osoby obdarowywanej. System działa iteracyjnie, 
ukazując w każdej iteracji prezenty, którymi w prze-
szłości obdarowano podobne osoby w podobnych 
okolicznościach.

Prześledźmy sposób działania systemu. Po 
przejściu przez stronę powitalną jesteśmy pyta-
ni w pierwszej kolejności o okazję, na jaką jest 
potrzebny prezent. Po kliknięciu przycisku Da-
lej system zadaje nam osiem bardziej szczegó-

Wybieranie prezentu na podstawie 
wnioskowania z bazy przypadków

łowych pytań (nie trzeba odpowiadać na wszyst-
kie), dotyczących przede wszystkim samej osoby 
obdarowywanej. Najważniejszym etapem działa-
nia systemu jest wyszukanie w bazie prezentów o 
charakterystykach podobnych do podanych przez 
nas wymagań i wyświetlenie informacji o trzech 
najlepiej dopasowanych. Jeśli propozycje syste-
mu nas nie satysfakcjonują, to możemy wrócić na 
stronę z pytaniami, udzielić nowych odpowiedzi 
(lub sprecyzować poprzednie) i ponownie zażą-
dać od systemu wyszukania propozycji.

Prezentowany system jest przykładem syste-
mu doradczego wnioskującego z bazy przypad-
ków. Posiada on bazę opisów prezentów, który-
mi w przeszłości zostały obdarowane pewne oso-
by. W Tabeli 1 przedstawiona jest struktura opisu 
prezentu (czyli jednego przypadku w bazie). Opis 
ten składa się z trzech zestawów informacji: opisu 
osoby, która ma otrzymać prezent, opisu prezentu 
i przewidywanego stopnia zadowolenia osoby ob-
darowanej tym prezentem. System tworzy ogólną 
charakterystykę szukanego prezentu na podstawie 
następujących informacji:

l wiek osoby,
l płeć osoby,
l wielkość miejscowości, w której mieszka osoba,
l wykształcenie osoby,
l zawód wykonywany przez osobę,
l zainteresowania osoby,
l przybliżona cena prezentu,
l czy prezent ma być praktyczny?

Użytkownik musi odpowiedzieć na co najmniej dwa 
z powyższych pytań. Pytania zostały ustalone na 
podstawie badań statystycznych przeprowadzonych 
wśród internautów.

Marcin Bednarek
Piotr Brudło

Tadeusz Ratajczak

Marcin Bednarek ukończył informatykę na Wydzia-
le Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechni-
ki Gdańskiej, a Piotr Brudło i Tadeusz Ratajczak są ad-
iunktami na tym właśnie wydziale.
Kontakt z autorami:
 smile24@ds.pg.gda.pl
 pebrd@eti.pg.gda.pl
 tadra@eti.pg.gda.pl

Rysunek 1. System doradzający wybór prezentu
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Sposób działania systemu
Zadaniem systemu jest znalezienie w bazie rekordów o ce-
chach najbardziej zbliżonych do informacji podanych przez 
użytkownika. Żeby określić takie podobieństwo, trzeba naj-
pierw zdefiniować kryterium podobieństwa – w naszym przy-
padku jest to zestaw wartości dziewięciu atrybutów (osiem po-
danych przez użytkownika plus stopień zadowolenia z pre-
zentu). Stopień podobieństwa jest określany przez wartości 
atrybutów oraz wagi przypisane poszczególnym atrybutom: 
im wartości atrybutów są bliższe, tym ich opisy są bardziej po-
dobne. Wagi (priorytety) atrybutów wyrażają wzajemne rela-
cje między nimi: im większa jest waga atrybutu, tym większy 
jego udział w określaniu podobieństwa prezentów. System po-
szukuje w bazie opisów trzech prezentów o cechach najbar-
dziej zbliżonych do prezentu oczekiwanego.
System uczy się sam na podstawie anonimowej ankiety wy-
pełnianej przez jego użytkowników. Wypełnienie ankiety po-
woduje dopisanie do bazy nowego opisu prezentu, co ozna-
cza, że im dłużej system jest eksploatowany, tym obszerniej-
sza jest jego baza wiedzy, a im baza jest większa, tym więk-
sze prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego prezen-
tu.

Wnioskowanie z bazy przypadków
Prezentowany system doradczy wykorzystuje wnioskowanie z 
bazy przypadków (CBR – ang. Case Based Reasoning), któ-
re jest jedną z metod rozwiązywania problemów praktycznych 
wchodzących w obszar zainteresowań sztucznej inteligencji. 
Metoda ta polega na podejmowaniu decyzji na podstawie in-
formacji o zdarzeniach z przeszłości, przechowywanych w ob-
szernej bazie przypadków. Opis przypadku zawiera informa-
cję o wydarzeniu, jego następstwach i kontekście, w którym to 
zdarzenie wystąpiło. Przypadek może być pojedynczym zda-
rzeniem, ciągiem zdarzeń lub opisem pewnego problemu. 
Przypadek składa się z 3 rodzajów informacji:

l opisu problemu czy wydarzenia,
l opisu zastosowanej metody rozwiązania problemu,
l konsekwencji zastosowanego rozwiązania.

Rozwiązywanie nowego problemu odbywa się w czterech 
kolejnych krokach. Po zdefiniowaniu problemu przez użyt-

kownika baza przypadków jest przeszukiwana w celu zna-
lezienia problemu lub problemów najbardziej podobnych 
do zagadnienia, które należy rozwiązać (retrieve). Gdy już 
mamy zbiór potencjalnych rozwiązań, system próbuje za-
stosować rozwiązanie najbardziej podobnego ze znale-
zionych przypadków do bieżącego problemu (reuse). W 
większości przypadków znalezione rozwiązanie musi zo-
stać dodatkowo zaadaptowane tak, by spełniało wymaga-
nia problemu (revise). Nowe rozwiązanie problemu wraz z 
opisem skutków jego zastosowania jest zapamiętywane w 
bazie jako kolejny przypadek (retain). Ten ogólny model 
wnioskowania może być odpowiednio modyfikowany do 
potrzeb konkretnego systemu.

Ograniczenia wnioskowania z bazy 
przypadków
Jak to zwykle bywa, systemy wykorzystujące wnioskowa-
nie z bazy przypadków sprawdzają się doskonale dla pew-
nych klasy zadań, ale dla innych zadań mogą już być ma-
ło użyteczne. Aby taki system prawidłowo działał, zdarze-
nia co do których chcemy wnioskować muszą mieć ściśle 

Rysunek 2. Pytania zadawane przez system

Rysunek 4. Ogólny model wnioskowania z bazy przypadków
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Rysunek 3. Ankieta umożliwiająca dodawanie nowych 
prezentów
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określone cechy. Przede wszystkim muszą one być prze-
widywalne, co oznacza, że kilkakrotne wykonanie tych sa-
mych czynności powinno dawać takie same (lub bardzo 
zbliżone) wyniki. Poza tym w grę może wchodzić jedynie 
względnie nieduża ilość zdarzeń, które powinny dodat-
kowo dać się precyzyjnie (i parametrycznie) opisać. Do-
datkowym ograniczeniem jest ciągłość modelowanej kla-
sy problemów i odpowiadających im rozwiązań – podanie 
rozwiązania dla problemu nieznacznie różniącego się od 

przypadku zapisanego w bazie powinno wymagać wpro-
wadzenia równie niewielkich zmian w znanym rozwiąza-
niu.

Sposób działania systemów CBR narzuca projektan-
towi takiego systemu jeszcze dwa dodatkowe wymaga-
nia. Po pierwsze, istotą działania systemu jest możliwość 
jednoznacznego określenia miary podobieństwa zdarzeń, 
stąd też musimy zadbać o to, by badane zdarzenia były 
w jakiś mierzalny sposób podobne (konkretny sposób nie 
jest istotny z punktu widzenia samego systemu). Drugim 
istotnym warunkiem jest rozmiar bazy przypadków, która 
musi być obszerna, by system zwracał wartościowe i mia-
rodajne wyniki – im większa baza, tym lepsze wyniki.

Przyszłość systemów CBR
Wnioskowanie z bazy przypadków nie jest rzecz jasna je-
dyną techniką budowania systemów doradczych, ale w 
określonych warunkach może to być najlepsze rozwią-
zanie dla wspomagania decyzji. Metody CBR są szyb-
sze od wyszukiwania informacji z tekstów, nie wymagają 
tak szczegółowej znajomości danej dziedziny jak metody 
statystyczne czy systemy ekspertowe i są znacznie bar-
dziej elastyczne od sztucznych sieci neuronowych, gdyż 
mogą przetwarzać dane dowolnego typu (nie tylko liczbo-
we) i pozwalają na śledzenie kolejnych etapów wniosko-
wania. Najbliższe lata przyniosą zapewne szybką popula-
ryzację technik CBR w ich typowych zastosowaniach, na 
przykład w sklepach internetowych czy systemach obsłu-
gi klienta. n

Przykłady zastosowań systemów CBR
l Wspomaganie audytów finansowych. Audytorzy wprowadzają 

do systemu informacje o badanych okolicznościach, a system 
wskazuje znane z przeszłości przypadki, w których w podob-
nych warunkach doszło do nadużyć finansowych.

l Szybkie wykrywanie usterek w silnikach odrzutowych. Dia-
gnozowanie uszkodzeń silników nowoczesnych samolotów 
pasażerskich jest zadaniem złożonym i czasochłonnym, a 
każda godzina przestoju oznacza straty dla przewoźnika. Ro-
la systemu CBR polega tu na przyjęciu od mechaników infor-
macji o dokładnych objawach uszkodzenia i zwróceniu listy 
usterek, które w przeszłości powodowały podobne zaburze-
nia pracy silnika.

l Doradzanie klientowi przy wyborze wycieczki. Oferty typu last 
minute w biurach podróży mają siłą rzeczy ograniczony za-
kres, co dodatkowo utrudnia klientom podjęcie decyzji. Sys-
tem doradczy zadaje klientowi szereg pytań i na podstawie 
udzielonych odpowiedzi zwraca informacje o ofertach wybra-
nych przez klientów o zbliżonych upodobaniach.

l Zautomatyzowane systemy obsługi klienta. Szacuje się, że 
ponad 90% pytań zadawanych przez klientów pracownikom 
biura obsługi klienta powtarza się. Po odpowiednim spara-
metryzowaniu zgłaszanych problemów i wprowadzeniu od-
powiadających im rozwiązań do bazy, zadania związane z ru-
tynową obsługą klienta czy pomocą techniczną może w du-
żej mierze przejąć komputerowy system CBR, który będzie w 
stanie udzielać prawidłowych odpowiedzi właśnie na te 90% 
procent pytań klientów (na przykład za pośrednictwem chat-
terbota).Tabela 1. Struktura opisu przykładowego prezentu

Atrybut Przykładowa wartość
Numer przypadku 123
Wiek osoby 23
Płeć osoby mężczyzna
Wielkość miejscowości oso-
by

miasto 100-200 tys.

Wykształcenie osoby średnie
Zawód osoby pracownik umysłowy
Zainteresowania osoby dom i rodzina, zdrowie, sport
Najczęściej otrzymywany 
prezent

kosmetyki

Najbardziej pożądany pre-
zent

sprzęt wędkarski

Najmniej pożądany prezent słodycze
Czym kierował się dający 
prezent?

gustem osoby obdarowanej

Atrybuty, według których 
wybrano prezent (od naj-
ważniejszego do najmniej 
ważnego)

zainteresowania, wiek, ce-
na prezentu, płeć, czy pre-
zent ma być praktyczny, wy-
kształcenie, dochód,miejsco-
wość, zawód

Prezent sweter
Rok otrzymania prezentu 2003
Cena prezentu 120,00 zł
Praktyczny tak
Okoliczność gwiazdka
Zadowolenie z prezentu wielka radość

Rysunek 5. Wynik wyszukiwania prezentu na podstawie 
wnioskowania z bazy przypadków






