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Streszczenie Abstract Conep*aHne
t

W pracy opisany Jest system wnioskowania przeprowadzanego 
w ramach zbioru relacji między przedziałami i punktami. Re
lacje te reprezentują wzajemne położenie przedziałów i punk
tów na osi czasu. Przedziały są interpretowane Jako zdarze
nia, punkty jako daty. Omówiona Jest zarówno koncepcja tego 
systemu, Jak 1 Jego implementacja. Przedstawiona Jest prosta 
konwersacja opracowana dla tego tego systemu. Następnie pre
zentowany Jest przegląd pojęć związanych z czasem wraz z su
gestią, Jak można Je zaimplementować w rozważanym systemie.

Inferential System on Temporal Dependencies Between Events 
Conception and implementation

In this paper an inferential system on a set of relations 
between intervals and points is presented. The relations 
represent position of intervals and points on the time-axis. 
Intervals are interpreted as events, points are interpreted 
as dates. System conception and implementation are dis
cussed. A simple conversation realized for the system is 
described. Additionally a review of notions connected with 
time is presented as well as some suggestions concerning the 
imlementatlon of these notions in the system.



CHCTeMa nenaavua bmbooob oTBocMTeiibao cöa3anHux c bp6M6B6m 
33BKCHH0CTet) ttexsy npoHcmecTBHaMH 

KoBuennHs h BBeapeHHe

B paOoTe paccMOTPHBaeTca CHCTeMa nejiaHHH bmbohob, KOTopNe 
npoBoflHTcs b cocTase cooTHomeHMil Mexny npoMeacyTKaMH m tom- 
KaMH. 3th cooTHomeHHH M30öpa*aioT BsaHMHoe nojio*eHHe npoMe- 
acyTKOB H TOMeK Ha OC» BpeMCHH. npOMe*yTKH HCTOJIKMBaiOTCfl KaK 
npoHcmecTBHH, tohkh - KaK nanti. flajibme paccMOTpHBaeTca koh- 
qeniiH« »To« cHCTeMH h ee BHeapeHHe. npeacTaBJieaa TO*e npo- 
CTa« KOHBepcauHs pa3pa6oTaHa ana 9Toń chctcmn. Ha KOHen npo- 
BOHMTCH nepeCMOTP nOHHTMń CBHSaHHhlX C BpeMeHeW, BMeCTe c 
yKa3aHHeM, KaK hx mo*ho bhchphti. no paccMOTPHBaHHOfc chctcmh.



O. WSTĘP

Przekazując 1 odbierając informacje dotyczące spraw aktual
nych, przeszłych lub mających dopiero nastąpić posługujemy się 
zawsze pojęciem czasu. Parametr czasu odgrywa ogromnie ważną rolę 
w komunikacji między ludźmi, także w wielu dziedzinach specjalis
tycznych, np. w historii czy medycynie.

Dlatego prace z zakresu Sztucznej Inteligencji, związane z 
tworzeniem systemów wnioskujących z dostępem maksymalnie zbliżo
nym do Języka naturalnego, obejmują również badania nad Językiem 
formalnym, umożliwiającym przechowywanie i przetwarzanie informa
cji związanych z parametrem czasowym. Wiąże się z tym-poszukiwa
nie mechanizmu umożliwiającego wnioskowanie oparte na takiej 
wiedzy temporalnej.

Zastosowania logiki temporalnej w informatyce są bardzo sze
rokie. Wykonywany program Jest procesem odbywającym się w czasie, 
dlatego logika temporalna Jest wykorzystywana do opisu semantyki 
Języków programowania 1 weryfikacji programów, zwłaszcza równo
ległych. Język logiki temporalnej właściwy Jest również do opisu 
zależności czasowych wiążących posiadaną przez nas wiedzę. Można 
za Jego pomocą opisywać zmiany zachodzące w bazie danych, a także 
bardziej złożone pojęcia pojawiające się przy ekstrakcji wiedzy 
z tekstów formułowanych w Języku naturalnym.

Szybki i gwałtowny rozwój tej dziedziny spowodował, że różni 
autorzy prezentowali własne logiki, dostosowane do omawianych 
zagadnień. Niektórzy implementowali parametr czasu w wielosorto- 
wym rachunku predykatów I rzędu, w pierwszej części pracy przed
stawiony .będzie krótki przegląd tych rozważań.
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Podstawowa czcić pracy stanowi opis konkretnego systemu wnios
kującego. Przedstawiona zostanie zarówno koncepcja, Jak 1 imple
mentacja tego systemu. W dalszej części zaprezentowano rozmaite 
pojęcia funkcjonujące w czasie wraz z sugestia, w Jaki sposób 
można Je dołączyć do systemu.

System oparty Jest na stosunkowo prostym Jądrze, ustalającym 
zależności czasowe miedzy zdarzeniami i datami. Wszelkie bardziej 
złożone pojęcia mają być traktowane w tym systemie odrębnie, tak 
że system będzie się ostatecznie składał z kilku niezależnych 
warstw.

Siedząc tok rozumowania przedstawiony w niniejszej pracy zoba
czymy Jak pozornie proste, oczywiste, a nawet banalne pojęcia 
funkcjonujące w czasie trudno jest przedstawić w ścisłym języku 
formalnym.
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i. LOGIKA TEMPORALNA 1 JEJ ZASTOSOWANIA W INFORMATYCE

i .  i . Podstawy logiki temporalnej

Za twórcę logiki temporalnej można uznać Artura Prlora, Który 
Pierwszy zaproponował "temporalną" Interpretacje operatorów mo
da lny ch "możliwe" 1 "Konieczne". Temat ten rozwinął w pracy [17] 
(za [*], [7]), gdzie wprowadził operatory czasu, Które dotychczas
stanowią podstawę loglKl temporalnej.

terazI
v

<p
x

f
X

teraz
I
v

Futurę Fł : nastąpi taKl moment 
w przyszłości, że <p

Past Pip : wystąpił taKl moment
w przeszłości, że <p

terazt
• . . 
v

Golng to be 
Gł> w przyszłości zawsze *

teraz

v
Has been

H<p : w przeszłości zawsze «

Dla JeżyKa logicznego powstałego przez dodanie tych operatorów 
do JezyKa Klasycznej logiki zdań (przez co otrzymujemy temporalna 
logikę zdań), formułuje sle semantykę określoną dla modelu 
M = < T, <, V >, gdzie T - zbiór momentów czasu, < - relacja 
poprzedzania w czasie, zaś V - wartościowanie przyporządkowujące 
zmiennym zdaniowym zbiór punktów czasu, w którym zmienna ta Jest 
prawdziwa. < T, < > nazywamy strukturą czasową.
Semantykę operatorów czasu możemy przedstawić stosując klasyczny, 
rachunek predykatów I rzędu (patrz [♦],

F«> : 3 t ( t o  < t  & <p(t) )

Pł 1 3t ( t < tO S <*>(t) )
G* : vt ( to < t -> <p(t) )
H<p : vt ( t < to -> <P (t > )

(możliwe w przyszłości) 
(możliwe w przeszłości) 
(konieczne w przyszłości) 
(konieczne w przeszłości)

to oznacza aktualny punkt ewaluacjl (teraz, ew. moment wypo
wiedzi ).
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Dla tej logiki istnieje pełny system aksjornatyczny ( [4-3, 11»3 ) •

Również spotyka sie często w literaturze operatory "sińce" 
"until" wprowadzone przez Hansa Kampa w [5) (za [4], [7]).

teraz Since S<py : wystąpi! moment, że <p
<p___ y ; i od tego momentu
x_________ V___________  aż do teraz y

teraz Until U<p* : kiedyś nastąpi moment,
.!____*___ f  że f i od teraz do

 V________ x__ tego momentu y

Powyższe rozważania dotyczy ty czasu, w którym podstawowa Jed
nostką są punkty (momenty). Za podstawową Jednostkę można przyjąć 
również okresy czasu.
Modelem dla logiki.czasu okresowego nazywamy czwórkę uporządkowa
ną < I, q  <, V >, gdzie I Jest niepustym -zbiorem przedziałów 
(okresów», i Jest binarną relacją zawierania nad I, < Jest binar
ną relacją poprzedzania nad I, zaS V Jest wartościowaniem przypo
rządkowującym zmiennym zdaniowym zbiór okresów czasu, w których 
zmienna ta Jest prawdziwa.
Ponieważ w strukturach przedziałowych występują dwie relacje: po
przedzania < i zawierania c , więc w logice czasu przedziałowego 
pojawi się więcej operatorów niż w logice czasu punktowego. Takie 
podejście przedstawia van Benthem w [4], dodając do operatorów 
F, P, G, H Jeszcze operatory □,0. Semantykę tych operatorów można 
opisać analogicznie Jak w przypadku operatorów dotyczących po
przedzania za pomocą rachunku predykatów pierwszego rzędu.

0«  : 31 < 1 ę 10 & <p(i| )

□<p : v i  i i  ę i o  -> <H 1)  )

10 oznacza aktualny przedzał ewaluacji.

Przedstawione powyżej logiki nie narzucają żadnych warunków 
(ograniczeń) na struktury czasowe. Zazwyczaj zakłada się, że w 
modelu spełniony Jest częściowy porządek dla relacji < (choć 
można również rozważać np. czas w postaci okręgu). Warunek ten ma 
charakter aprioryczny, ponieważ w logice temporalnej nie da się 
sformułować aksjomatu dla własności antysymetri i. Dalsze ograni
czenia można formułować w postaci temporalnych aksjomatów specy
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ficznych, i tak istnieją struktury rozgałęzione (ang. branchlng- 
time structures) i liniowe. Można narzucać także inne warunki, 
np. dyskretność, gęstość, ciągłość, istnienie punktów początku i 
końca lub nieskończoność wstecz 1 w przód.

i .  2. Zastosowania logiki temporalne.l

Jeżeli rozpatrujemy zastosowania logiki temporalnej w informa
tyce, podejście Jest nieco inne. Najpierw ustalona zostaje odpo
wiednia dla danego zastosowania struktura czasowa, a do niej do
piero dobierany Jest Język logiczny (będący najczęściej podjęzy- 
kiem któregoś z Języków omówionych powyżej).
Należy rozróżnić dwie podstawowe klasy zastosowań: . analIza prog
ramów 1 przetwarzanie informacji.

•*
1 . 2 .  i . Logika temporalna dla programów

Próba opisywania własności programów za pomocą logiki tempo
ralnej opiera się na spostrzeżeniu, że obliczenie programu Jest 
to sekwencyjny ciąg wykonywanych w pewnej kolejności akcji, z te
go względu większość autorów zajmujących sjlę tą dziedziną opiera 
się na dyskretnej strukturze liniowej, posiadającej punkt począt
kowy. Reprezentuje się Ją za pomocą ciągu stanów ([«), [9]):

sO, si, ... (sO - stan początkowy)

Dla struktury tej autorzy wprowadzają specyficzne operatory. 
Najczęściej spotykanym operatorem Jest next<p określający, że <t> ma 
być spełnione w następnym stanie. Kroger w [7J wprowadza też 
ciekawy, o dużej mocy wyrazu operator yatnext<p określający, że ♦ 
Jest spełnione w najbliższym takim stanie, że spełnione Jest <p. 
Natomiast zazwyczaj nie stosuje się w tych zastosowaniach opera
torów dotyczących przeszłości.

Logika temporalna została też tu połączona z rachunkiem predy
katów pierwszego rzędu, przy czym kwantyfikowane mogą być tylko 
zmienne globalne (tzn. nie zmieniające wartości przy przejściach 
między stanami).
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Za pomocą takiej logiki temporalnej opisywane są najczęściej 
własności programów równoległych. Zachowanie programów równoleg
łych najczęściej modelowane Jest przez sekwencyjne obliczenie 
uzyskane przez "ustawianie" (przeplatanie) niepodzielnych ins
trukcji programów (ang. scheduling). Obowiązuje zasada ustawienia 
sprawiedliwego, tzn. żaden proces nie może być pomijany w 
nieskończoność.

Program sekwencyjny (lub pojedynczy proces programu rów
noległego) widziany Jest Jako graf przejść ([8], [3]).

Formuły temporalne, poza zmiennymi globalnymi służącymi do us
talania pewnych własności, zawierają dwa rodzaje zmiennych lokal
nych: zmienne, odpowiadające zmiennym programu oraz zmienne
określające lokacje procesów. Za pomocą formuł tego Jeżyka można 
opisywać takie własności programów, Jak częściowa poprawność, 
wzajemne wykluczanie sie procesów w sekcjach krytycznych, unik
nięcie tzw. "deadlock'u" ltp.’
W [9] Manna i Pnuell zaproponowali też metody dowodzenia własnści 
programów sformułowanych w Jeżyku tej logiki. Sprowadza się to w 
zasadzie do sprawdzenia ich prawdziwości dla przejść między 
określonymi lokacjami (ustalenie lokacji Jest często przesłanką 
formuły). Do dowodzenia poszczególnych formuł można stosować też 
tzw. Metodę Tablicową ([21], [18]).

W ten sposób opisywane są własności programów, które muszą 
zachodzić dla każdego obliczenia. Czasami interesują nas Jednak 
własności, które mogą zachodzić dla pewnego obliczenia (programy 
niedetermlnistyczne). Opisywanie takich własności programów 
przedstawione Jest w [3). Autorzy opierają się tam na strukturze 
czasu rozgałęzionego. Definiują dla niej operatory o podwójnej 
modalności, tzn. uwzględniające zachowanie się formuł na pojedyn
czej ścieżce oraz wybór ścieżki. Na przykład operator 3next<p oz
nacza, że istnieje następnik bieżącego stanu, w którym spełnione 
Jest <p, a Vnext<f> onacza, że w każdym następniku bieżącego stanu 
spełnione Jest <p. Podobnie przekształcane są inne operatory 
przedstawione powyżej.
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Najnowsze badania w dziedzinie logiki temporalnej programów 
dotyczą tzw. przedziałowej logiki temporalnej (ang, interval tem
poral logic, ITL). Jest ona omawiana w pracy B. Moszkowskiego 
[12]. Przedziałem nazywany Jest dowolny niepusty ciąg stanów; 
model nie narzuca porządku dla stanów, może on być w różnych 
przedziałach róZny. Logika ta zawiera podobne operatory; jak 
logiki omówione powyżej, dotyczą one Jednak jedynie stanów 
określonego przedziału. Możliwość opisywania własności programów 
w terminach przedziałów i ich podprzedziałów'powoduJe, że siła 
wyrazu tej logiki Jest większa.

i.2.2. Przetwarzanie informacji a parametr czasu

Informacje wymieniane miedzy ludźmi w trakcie komunikowania
sie w języku naturalnym mają zazwyczaj charakter czasowy. Już sa-*
me formy gramatyczne języka narzucają takie podejście. Zależności 
te można wyrazie w podstawowym języku Prlora.

Przykład :
Niech <p oznacza zdanie "Dziecko biec do szkoły.” (czasownik w 
bezokoliczniku został wprowadzony w celu zaznaczenia, że pomijamy 
parametr czasowy). Wówczas można wyrazić:

"Dziecko biegnie do szkoły. "
"Dziecko biegło do szkoły. ■ Pq>
'Dziecko będzie biegło do szkoły. " F<p

Ale również wówczas, gdy nie staramy komunikować się z syste
mem w Języku naturalnym, uwzględnienie pewnych wiadomości o za
leżnościach czasowych wzbogaciłoby naszą wiedzę.

W [6] i [10] autorzy przedstawiają koncepcje przechowywania w 
bazach danych informacji o wszelkich zmianach, które w tych ba
zach zachodzą. W typowej bazie danych przechowywana Jest Jedynie 
wiedza bieżąca. W "temporalnej" bazie danych wiedza taka stąnowi 
zawartość stanu bieżącego; istnieją Jednak inne podobne stany 
uporządkowane w czasie. Usunięcie lub dodanie pewnej informacji 
do bazy Jest akcją przejścia z Jednego stanu do drugiego, 
w [10] autor uwzględnia możliwość wprowadzania do bazy przysz
łych, Jeszcze nie zweryfikowanych faktów. Dla operowania tego ty
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pu informacją wprowadza dyskretną strukturę rozgałęzioną z opera
torami przyszłości o podwójnej modalności (takimi Jak przedsta
wione w rozdziale 1.2. 1. ) i typowymi operatorami przeszłości. 
Rozważanie operatorów przeszłości na równi z operatorami przysz
łości Jest charakterystyczne dla tych zastosowań.
W [6) autorzy proponują, by Jako informacje przechowywane były 
akcje powodujące zmiany w bazie, czyli rozpoczynające okresy 
(dodanie informacji) lub kończące okresy (usunięcie informacji) 
zachodzenia jakiejś własności. w tym znaczeniu informacja Jest 
Jedynie dodawana do bazy i nigdy nie Jest z niej usuwana.

W pracy Ewy Orłowskiej [16) rozważane Jest pojęcie dynamicz
nych systemów informacyjnych. W systemach takich też mamy do czy
nienia z uporządkowanym (tu: liniowo) zbiorem momentów czasu,
czyli stanów. Autorka rozważa pewien zbiór obiektów posiadających 
określone atrybuty; atrybuty te mogą przyjmować określone wartoś
ci. Atrybuty obiektów mogą przyjmować różne wartości w różnych 
momentach czasu. Autorka formułuje Język opisu takiego dynamicz
nego systemu informacyjnego, stosując do wyrażenia zależności 
czasowych operatory Prlora. Następnie formułuje dwa Języki zapy
tań: jeden dostarczający informację, czy dany obiekt spełnia pew
ną własność, drugi wyszukujący obiekty spełniające pewną włas
ność. Własność taka może oczywiście zawierać pewne zależności 
czasowe.

Powyższe rozważania nie wyczerpują rzecz Jasna listy sytuacji 
1 pojęć, których opis wymaga użycia parametru czasowego. Przed
stawione zostały Jedynie metody korzystania z czasu zakładające 
Jego punktowość. Dla wielu pojęć Jest to Jednak podejście niewys
tarczające. Na przykład zdarzenia trwają 1 mogą być złożone z 
mniejszych, następujących w pewnej kolejności, faz. Tego typu po
jęcia 1 własności omówione zostaną Jednak w dalszej części pracy, 
przy okazji omawiania konkretnego systemu 1 Jego zdolności do 
opisania takich pojęć.
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2. KONCEPCJA SYSTEMU

Podstawę prezentowanego systemu stanowi logika opisana przez 
M. B. Vilain'a w [20). Posługiwał się on pojęciami punktów i prze
działów. Przedziały analizował również J. F. Allen w [1], opisując 
ich własności w rachunku predykatów I rzędu. Na ich podstawie 
wprowadzał też pojęcia zdarzeń i akcji. W drugiej pracy [2] Allen 
przedstawia złożony rachunek przedziałów, oparty na tych samych
trzynastu możliwościach wzajemnego położenia przedziałów, co roz-%
ważone w [20] (patrz rozdz. 2. 3. 1. ). Allen proponuje specjalną 
hierarchię przedziałów tworzoną przez tzw. "przedziały odniesie
nia", co zmniejsza zajmowaną pamięć, a nieznacznie Jedynie spo
walnia wnioskowanie. Jednakże nie rozważa możliwości wystąpienia 
punktów, których istnienie ogromnie komplikowałoby tę strukturę, 
w tej pracy uwzględnione będą zarówno przedziały, Jak i punkty, 
nazywane zdarzeniami 1 datami ze względu na przypisywaną im 
interpretację.

Prezentowany system przeznaczony Jest do operowania informacją 
dotyczącą zdarzeń i ich umiejscowienia w czasie. Rozpatrywane są 
informacje opisujące wzajemne położenie zdarzeń w czasie oraz 
położenie zdarzeń względem konkretnych dat.

2. i. Zdarzenia J fakty

Pojęcie zdarzenia ma bardzo wielkie znaczenie, Jest ono oma
wiane w większości prac z tej dziedziny.
Natomiast Jedynie częSć autorów uznaje, że do reprezentacji zda
rzeń najlepiej nadają się przedziały. Zgodnie z tym podejściem 
van Benthem w [*] okreSla zdarzenia Jako "przedziały z deskryp- 
cją".
Na przykład zdarzenie:

"Polska prowadziła wojnę z zakonem krzyżackim 
w latach 145+ - 1466. " 

może być przedstawiane Jako dwójka <1, <p >, gdzie 1 okreSla 
czas, gdy to się stało (lata 1454 - 1466), zas <p zdanie:

"Wojna trzynastoletnia Polski z zakonem krzyżackim. "
<P nazywamy opisem zdarzenia, i r okresem trwania zdarzenia.
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Można również zdarzenia traktować Jako formuły przyjmujące 
wartości prawda lub fałsz w pewnych Jednostkach czasu. Wówczas 
zdarzenie < Jest określone przez <p, oraz formuła ta przyjmuje 
wartość prawda we wszystkich przedziałach i takich, Ze para 
< i, <p > była zdarzeniem zgodnie z poprzednią definicją.

Allen w [2] pokazuje, Ze korzystnie Jest traktować przedziały 
jako pojęcia pierwotne, a nie Jako zbiory punktów. Nie musimy 
bowiem zastanawiać się wówczas, czy przedziały te są otwarte czy 
zamknięte. Problem polega na tym, 2e Jeżeli dwa sąsiednie prze
działy są otwarte, to istnieje punkt, który nie należy do żadnego 
z nich; . Jeżeli oba są zamkniete, to istnieje punkt należący do 
obu. Jest to niekorzystne np. dla zdarzeń <t i ~<p. Poza tym nie 
istnieje wspólna reguła dla różnych zdarzeń. Na przykład zdarze
nie "Jazda samochodem" ma zazwyczaj określony początek i koniec 
(wiec powinno być reprezentowane przez przedział zamknięty), zaś 
zdarzenie "pożar" może co prawda mieć Jednoznacznie określony mo
ment rozpoczęcia (chociaż niekoniecznie), ale za to rzadko ma do
brze określony koniec, bo przejście od stanu "pali się" do stanu 
"nie pali się" Jest stopniowe. Traktując przedziały Jako pojęcia 
pierwotne pozbywamy się tego, w sumie sztucznego, problemu.

Inni autorzy uważają, że zdarzenia powinny być reprezentowane 
przez punkty, że są czymś nagłym i krótkotrwałym. Należy do nich 
Drew McDermott, który w [11] poza pojęciem zdarzenia wyróżnia 
także pojęcie faktu. Traktuje nawet pojęcie faktu Jako bardziej 
pierwotne niż pojęcie zdarzenia. Fakt Jest definiowany Jako zbiór 
wszystkich momentów czasu, w których Jest on prawdziwy. Specjal
nymi faktami są: "zawsze" zawierający wszystkie momenty czasu i 
"nigdy" - fakt pusty. '

Pojęcie faktu związane Jest z pewnym niezmiennym trwaniem, 
zazwyczaj długotrwałym.
Na przykład zdanie:

"Przy ulicy Zielonej stoi dwupiętrowy, żółty dom." 
opisuje fakt, a nie zdarzenie. Nie oznacza to, że dom ten będzie 
stał tam wiecznie. Został on kiedyś zbudowany i kiedyś, być może, 
zostanie zburzony.
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Zdarzenia wiązane są natomiast z akcją, ze zmianą. Pewna ich 
grupa może być widziana Jako "zdarzenia zmieniające występowanie 
faktów" (tzn. rozpoczynające lub kończące fakty), np. budowa lub 
rozbiórka domu. Są to zdarzenia posiadające cel - zmianę zacho
dzenia faktu. Mogą istnieć zdarzenia nie nastawione na cel i nie 
zmieniające żadnych faktów, np. "pianie koguta".

W obecnej wersji systemu nie ma rozróżnienia pomiędzy pojęciem 
faktu i zdarzenia, Od tego momentu będziemy posługiwać się termi
nem "zdarzenieM.
Zdarzenie traktowane jest Jako para: opis zdarzenia i okres wys
tąpienia zdarzenia. Okres wystąpienia zdarzenia Jest widziany 
jako przedział - w systemie nie została uwzględniona możliwość 
wystąpienia przerw w trakcie trwania zdarzenia.

Opis zdarzenia podany przez użytkownika traktowany Jest Jako 
identyfikator tego zdarzenia i Jednoznacznie określa zdarzenie. 
Nie Jest więc możliwy przypadek dwóch różnych zdarzeń o tym samym 
opisie 1 odmiennych przedziałach występowania.

2. 2. Paty

Druyim podstawowym pojęciem Jest pojęcie daty. Daty wiążą się 
z określeniem samego czasu; specyfikują moment (okres) zajścia 
danych faktów 1 zdarzeń. W bieżącej wersji systemu Jako datę 
będziemy traktować Jedynie najdrobniejszą interesującą Jednostkę, 
czyli JeSli za datę przyjmiemy 6$. 10. 27, to nie będzie nią 
październik 86. Tak więc daty można widzieć Jako punkty (Jest to 
uproszczenie, Jako że każdy dzień, każda minuta trwa). W praktyce 
relacja poprzedzania Jest dla dat narzucona przez Ich definicje.

Przy omawianiu dat warto rozróżnić dwa ich typy, a mianowicie 
daty bezwzględne i względne. [18]
DEF. Data bezwzględna Jest to specyfikacja czasu chronologicznie 
ustalona, (np. 1 maja 1985)
DEF. Data względna (pseudodata) Jest to specyfikacja czasu chro
nologicznie nieustalona, zazwyczaj obliczana względem pewnego 
punktu odniesienia, (np. wczoraj lub dwa tygodnie przed maturą).
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Data bezwzględna Jest to punkt związany z wartością liczbową 
określającą jej położenie w systemie. Relacja miedzy takimi data
mi jest określana Jednoznacznie przez specjalną funkcje, która 
porównuje daty. Możliwość zmiany tej funkcji daje w rezultacie 
możliwość wprowadzania do systemu różnych sposobów datowania.

W bieżącym stanie system dostarcza możliwości trzech rodzajów 
datowania:

a) posługiwanie sie datami o formacie [RR)RR. MM. DD
b) posługiwanie sie datami o formacie gg:mm:ss
c) posługiwanie sie datami o formacie [RR]RR. MM. DD, gg:mm:ss

gdzie R - cyfra roku, M - cyfra miesiąca, D - cyfra dnia, g - 
cyfra godziny, m - cyfra minuty i s - cyfra sekundy.
Możliwości te są rozłączne, tzn. istnieją trzy wersje systemu, 
każda związana z Jednym sposobem datowania.

W podstawowej wersji systemu Jedynymi rozważanymi obiektami są 
zdarzenia - przedziały posiadające identyfikatory i daty bez
względne - punkty z określoną wartością "czasu".
Zbiory zdarzeń i dat są zbiorami rozłącznymi.

2. 3. Relacje

Wzajemne położenie zdarzeń i dat na osi czasu (rozważamy Je
dynie czas liniowy) opisywane Jest za pomocą specjalnych relacji. 
Relacje miedzy zdarzeniami, miedzy datami, miedzy zdarzeniem a 
datą oraz miedzy datą a zdarzeniem traktujemy, podobnie Jak twór
cy logiki, Jako wektory (zbiory) relacji pierwotnych. Wektory 
relacji bedą nazywane relacjami złożonymi. Jeżeli wzajemne poło
żenie obiektów (zdarzeń lub dat) Jest ustalone Jednoznacznie, to 
relacja złożona miedzy tymi obiektami reprezentowana Jest przez 
pojedyńczą relacje prymitywną, wpp. zbiór relacji prymitywnych 
odpowiada wszystkim możliwym alternatywom (informacja Jest nie
pełna). Pusty zbiór relacji prymitywnych Jest równoważny ze 
sprzecznością.
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2. 3. i. Relacje prymitywne miedzy zdarzeniami

w systemie może wystąpi* trzynaście różnych relacji prymi
tywnych pomiędzy zdarzeniem A a zdarzeniem B, odpowiadających 
wszystkim możliwościom wzajemnego położenia przedziałów na osi.

Relacje poprzedzania 1 następstwa
A poprzedza B : A B
B po A :  !--------------- i ;----------------- ;

Relacje zawierania 1 w trakcie
A zawiera B :  A I-------------------- 1---j
B w trakcie A : B i--------------;

Relacje kończone przez 1 kończy
A kończone przez B : A !------------------------- !
B kończy A :  B ;------------ ;

Relacje rozpoczynane przez 1 rozpoczyna
A rozpoczynane przez B : A I------------------------ ;
B rozpoczyna A : B !--------------!

Relacje spotkane przez l spotyka
A spotyka B : A B
B spotkane przez A : !-------------- i--------------;

Relacje zachodzi na 1 przecięte przez
A zachodzi na B : A !-------r---------- !
B przecięte przez A : B !----------------;

Relacja równe | równoczesne )
A równe B : ‘ A !--------------------- 1
B równe A :  B ;-------------  !

Dowolna relacja miedzy zdarzeniami nazwana została zz-dowol. 
zz-dowol = { poprzedza, zawiera, rozpoczyna, kończy, zachodzi na, 

spotyka, równe, spotkane przez, przecięte przez, 
kończone przez, rozpoczynane przez, w trakcie, po J



2. 3. 2. Relacje prymitywne między datami

Relacje prymitywne między datami są odpowiednikiem podzbioru 
zbioru relacji prymitywnych między zdarzeniami. Będę definiować 
relacje między datami dl l d2.

Relacje poprzedzania 1 następstwa

dl poprzedza d2 : dl d2
d2 po dl i * *

Relacja równości
dl

dl równe d2 *
d2 równe dl d2

Jeżeli w systemie są tylko daty bezwzględne, to równość dwóch dat 
oznacza, 2e Jest to po prostu Jedna 1 ta sama data.

Dowolna relacja między datami została nazwana dd-dowol. 
dd-dowol = t poprzedza, równe, po J

2. 3. 3. Relacje prymitywne mlęd2y zdarzeniem a datą

Relacje prymitywne między zdarzeniem a datą te2 są szczególny
mi przypadkami relacji prymitywnych między zdarzeniami. Oto one:

Relacja poprzedzania
A poprzedza d : Al______________I

• — i

Relacja kończone przez
A kończone przez d : A ;---------- ---- :

d K
Relacja zawierania

A zawiera d : A ------ -------- 1
d «

Relacja rozpoczynane pr2C2

A ro2poc2ynane pr2e2 d : A !-------------- !
d «



Dowolna relacja między zdarzeniem a datą określona została Jako 
zd-dowol.
zd-dowol = { -poprzedza, kończone przez, rozpoczynane przez, 

w trakcie, po )

Jeżeli miedzy dwoma obiektami występuje odpowiednia relacja
dowolna znaczy to, że nic nie wiemy na temat relacji miedzy tymi
obiektami.

2. 3. 4. Relacja odwrotna do danej

Wszystkie powyższe relacje prymitywne zostały podane w dual
nych parach: (poprzedza, poi, (zawiera, w trakcie), (rozpoczyna,
rozpoczynane przez), {kończy, kończone przez), (zachodzi na, 
przecięte przez), {spotyka, spotkane przez), (równe, równe).
Będziemy mówić, że każda taka relacja Jest odwrotna do swojej 
"partnerki".

Pojęcie relacji odwrotnej do relacji złożonej definiuje się 
Jako proste rozszerzenie pojęcia relacji odwrotnej dla relacji 
prymitywnych.
Relację odwrotną do relacji prymitywnej rl będziemy zapisywać
rl*. Definiujemy:
Jeżeli relacja złożona R = { rl......  rn ), to relacja do niej
odwrotna R” = { rl“....... rn“ ).

TW. Dla dowolnych obiektów (zdarzeń lub dat) A, B I  dowolnej
złożonej relacji R zachodzi:

A R B  O  B R~ A.

Rzecz Jasna, Jeżeli w systemie znana Jest relacja R między obiek
tami A 1 B, to automatycznie znana Jest relacja R” między obiek
tami B 1 A. Tak więc Jeżeli relacja R zostanie wprowadzona przez
użytkownika lub będzie wynikiem procesu wnioskowania, to należy 
wyprowadzić 1 uaktualnić relację R”.
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W tym systemie problem ten Jest rozwiązany w taki sposób, że 
pamiętana Jest zawsze Jedna z tych relacji4 drugą można zawsze 
określić na jej podstawie. Relacja odwrotna do relacji między 
zdarzeniami Jest relacją między zdarzeniami oraz relacja odwrotna 
do relacji między datairl Jest relacja między datami. Natomiast 
relacja odwrotna do relacji między zdarzeniem a datą Jest relacją 
między datą a zdarzeniem. Dlatego właśnie w systemie nie są bez
pośrednio reprezentowane relacje między datą a zdarzeniem, tylko 
występują zawsze w postaci relacji odwrotnych do relacji między 
zdarzeniem a datą. Z tej przyczyny relacje między datą a zdarze
niem nie zostały powyżej omówione, co nie przeczy ich formalnemu 
istnieniu.

TW. Dla dowolnej relacji R zachodzi: ( R“ (” ' = R.

TW. ( zz-dowol s zz-dowol oraz . ( dd-dowol )" : dd-dowol.

Operacja obliczania relacji odwrotnej do danej przebiega tak 
samo niezależnie od tego, z Jakim typem relacji mamy do czy
nienia.

2. 3. S. Reguły wnioskowania - składanie relacji
i

Ponieważ w systemie nie reprezentujemy relacji pomiędzy datą 
a zdarzeniem, interesuje nas sześC (spośród ośmiu możliwych) '■ 

rodzajów reguł wnioskowania. Reguły te odpowiadają operacji skła
dania relacji. Wnioskowanie odbywa się na zasadzie liczenia prze
chodniego domknięcia tej operacji.

A R1 B & B R2 C : > A R3 C
A R 1 P & P R2 C : > A R3 C | p R2 C O  C R2” P )

A Ri P & P R2 q : > A R3 q
A Ri B & B R2 q : > A R3 q

p RI A & A R2 q : > P R 3 q  ( p R l  A <:> A Rl” P )
p RI d & d R2 q = > p R3 q

gdzie A, B, C - zdarzenia; p, q, d - daty oraz Rl, R2, R3
cje złożone.
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Tak wiec, chociaż relacje miedzy datą a zdarzeniem nie są 
umieszczone explicite w systemie i dlatego nie występują Jako 
konkluzje reguł wnioskowania, to jednak mogą sie pojawić Jako 
przesłanki reguł wnioskowania.

Istnieje 169 reguł wnioskowania dla 13 relacji prymitywnych 
między zdarzeniami (patrz [2], [20]). Kiedy dla celów implementa
cji obliczane byty wszystkie te relacje, wydawało się, Ze konkluz
je dla reguł wnioskowana Innych rodzajów są podzbiorami wniosków 
tych 169 relacji, tzn. Jeżeli mamy:

OBI rl OB2 & OB2 r2 0B3 :> OBI r3 OB3
gdzie OBI,. OB2, OB3 są to zdarzenia, zaś rl, r2 - relacje prymi
tywne, to relacją wynikową będzie:

r3 r> dd-dowol, gdy OBI 1 OB3 to daty oraz
r3 f» zd-dowol, gdy OBI to zdarzenie, zaś 0B3 to data.

i

Można by wówczas daty traktować Jako specjalnego rodzaju nie
podzielne przedziały ("atomy”, patrz [4]), a nie Jako odrębny typ 
obiektów.
Warunek ten okazał się w większości przypadków spełniony.

Przykład :

Niech będzie, Jak poprzednio, A, B, C - zdarzenia 1 p, q, d - 
daty.

A
B

   ; X rozpoczyna B &
----------------------; b rozpoczynane przez C =>
------i....¡.,. I A { rozpoczyna, równe,
C? C? C? rozpoczynane przez J C

p * P rozpoczyna A &
A :------------- ! A rozpoczynane przez q  =>
q k P ( równe ) q

Rzecz Jasna
( rozpoczyna, równe, rozpoczynane przez ) n dd-dowol 

= ( równe 1

-------------; a a kończone przez B &
c? — :: —  : b b po c =>
!-- ¡... ; C? C? A ( zawiera, spotkane przez,

C? C? przecięte przez, po,
rozpoczynane przez ) C
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A ;---------  { A kończone przez B a
* I * i ¡ B  B po q =>

q? q? q? A ( zawiera, po,
rozpoczynane przez ) q

Rzecz Jasna ( zawiera, spotkane przez, rozpoczynane przez, po, 
przecięte przez ) n zd-dowol =

= ( zawiera, rozpoczynane przez, po J

Niestety., istniej« wyjątki od tej bardzo wygodnej reguły: dla par
relacji (kończone przez, rozpoczyna) 1 (rozpoczynane przez,
kończy) w przypadku, gdy drugi obiekt Jest data; dla par relacji 
(zachodzi na, rozpoczynane przez), (przecięte przez, kończone 
przez), (spotyka, rozpoczynane przez) i (spotkane przez, kończone 
przez) w przypadku, gdy trzeci obiekt Jest datą. Omówimy to na 
przykładzie pary (kończone przez, rozpoczyna):

A kończone przez B a 
B rozpoczyna C = >
A ( zachodzi na ) C

A kończone przez p &
P rozpoczyna C =>
A { spotyka i C

Te wyjątki dobitnie wykazują różnice między przedziałami a 
punktami, Jeśli idzie o ich wzajemne poto2enie na osi (abstrahu
jąc nawet od pojęcia czasu). Tak więc zdarzenia 1 daty są roz
łącznymi typami obiektów i (ze względu na rozłącznośC dziedzin) 
rzecz Jasna:

zz_dowol n dd_dowol = 0

zz_dowol n zd_dowol i f i

Istnienie relacji odwrotnej do dańej ma również swoje znacze
nie w procesie składania relacji.

TW. Jeżeli A KI B & B B2 C ’ :> A R3 C , to 
C Rl" B a B Rl" A => C R3" A 

TW. Złożenie relacji dowolnej 1 innej pasującej relacji daje w 
wyniku relację zawierającą odpowiednią relację dowolną.
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3. IMPLEMENTACJA

System został zaimplementowany w Jeżyku C na maszynie ONYX, a
następnie przenisiony na IBM PC/XT/AT.
Składa sie on z czterech zasadniczych części: jądra systemu,
składającego sle z procedur przeprowadzających właściwe wniosko
wanie; części złożonej z funkcji obsługi dat; części obsługującej 
pobieranie i składowanie danych na pliku oraz części obsługującej 
komunikacje z użytkownikiem.

3. 1. Jadro systemu

Jądro sytemu stanowi spOJna cześć, która może funkcjonować bez 
całej reszty oprogramowania, po dodaniu prymitywnego programu 
głównego przyjmującego dane (od razu w postaci wewnętrznej) i 
zwracającego konkretne relacje. Wyjątek stanowi kilka funkcj'i 
obsługi dat, które zostały umieszczone poza Jądrem, w części 
dotyczącej dat, by nie zmieniać nic w Jądrze przy zmianie formatu 
daty. Poza tym z Jądra nie są wywoływane Żadne inne funkcje w
stosunku do niego zewnętrzne.

Identyfikatory zdarzeń i wartości dat są dla Jądra systemu
niewidoczne - system posługuje sle w trakcie funkcjonowania Jedy
nie indeksami zdarzeń 1 dat. Przy wprowadzeniu do systemu nowej 
daty obliczane są relacje miedzy nią a datami Juz istniejącymi w 
systemie przez zewnętrzną funkcje porównywania dat.

daty

daty zdarzenia

rys. Tablice dat 1 zdarzeń występujące w systemie
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W systemie istnieją trzy podstawowe tablice relacji: trójkątna 
tablica relacji między zdarzeniami, tróJKątna tablica relacji 
miedzy datami i prostokątna tablica relacji między zdarzeniami a 
datami. W sumie można Je widzieć jako trójkątną tablicę relacji 
między obiektami (patrz rys. ).

Każda relacja Jest odpowiednio kodowana: relacje prymitywne
(patrz rozdz. 2. 3. 1. ) zostały ponumerowane od 0 do 12; relacjc- 
złozone przechowywane są w postaci liczb całkowitych widzianych 
Jako mapy bitowe relacji prymitywnych. ij-tym elementem każdej z 
tych tablic Jest odpowiednia relacja między i-tym a J-tym obiek
tem - zbiór dopuszczalnych relacji prymitywnych. Tablice są trój
kątne, aby nie dublować informacji wzajemnie.odwrotnych.
Początkowo wszystkie elementy tablic są zainicjowane na odpowied
nią relacje dowolną. Zmiany tych elementów mogą nastąpić poprzez 
dostarczenie danych przez użytkownika (konkretnej relacji między 
konkretnymi obiektami) lub w wyniku wnioskowania.
wnioskowanie opiera się na operacji składania relacji między 
obiektami 1 prowadzi zawsze do relacji coraz dokładniej ustalo
nych - w procesie przechodniego domknięcia tej operacji zbiory 
relacji prymitywnych mogą co najwyżej ulec zmniejszeniu.

Operacja składania dwóch konkretnych teir.cjl (między trzema 
obiektami A, B 1 C) odbywa się przez sumowanie relacji wynikowych 
dla relacji prymitywnych, które to z kolei obliczane są na pod
stawie reguł wnioskowania: stworzona została tablica kwadratowa

f ■13 x 13, której lj-ty element Jest to złozenle i-tej relacji 
prymitywnej z J-tą relacją prymitywną, czyli wzorzec dla reguły 
wnioskowania:

A n  B ! B rj C :> A J(1,J| C 
gdzie R - nazwa tablicy.
Ze względu na istnienie wyjątków powstały dwie takie tablice. 
Ogólny schemat algorytmu wnioskowania Jest następujący:

i

TAB(K, J) )

whlle ( wystąpiła zmiana )
for ( 1 = 1 ;  l e n ;  1 = 1 + 1 )  

for ( J s l; J <= n; j = J+l ) 
for ( k = i; k c  n; k r  k+1 ) 

TAB ( 1, J) = TABU, J) &
OPER ( TAB(i, K),
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Schemat ten zagłada, Ze mamy kwadratową tablic« Jednolitych 
obiektów (i, J, k - Indeksy obiektów). Ponieważ w rzeczywistości 
mamy tablicę trójkątną rozdzieloną, z powodu .dwóch rodzajów 
obiektów, na trzy "podtabllce", algorytm nieco się komplikuje. 
OPER Jest to funkcja odpowiadająca operacji składania relacji 
złożonych pomiędzy trzema obiektami.

Allen w [2] zamiast zewnętrznej pętli proponuje stworzenie 
kolejki z tymi elementami tablicy, które uległy zmianie (tylko z 
nich warto wnioskować). Jednakże uwzględnia on Jedynie Jednolite 
obiekty (przedziały); nie wiadomo, czy w przypadku ogólnym byłoby 
to rzeczywiście uproszczenie, podobnie Jak wprowadzony przez nie
go Jeszcze bardziej wyrafinowany mechanizm hierarchii "przedzia
łów odniesienia". Natomiast zostało w tym systemie uwzględnione 
wstępne wnioskowanie dla danych pochodzących z wejścia. ✓

3. 2. Obsługa dat

Funkcje obsługi dat są różne w zaleZnoSci od wersji systemu i 
związanego z nią formatu daty. Obecnie istnieją trzy wersje 
systemu z datami o formatach opisanych w rozdziale 2. 2. Można 
rzecz Jasna wprowadzi« inne formaty dat, ale muszą dla nich być 
utworzone wszystkie funkcje wołane przez Inne części systemu, są 
to funkcje powiązane logicznie z tymi częściami, tj. funkcja po
równująca daty, funkcje odczytujące 1 zapisujące daty w ich for- 
mi;le zewnętrznym (tekstowym) 1 wewnętrznym (odpowiednia struk
tura) oraz dokonujące konwersji z jednego formatu na drugi.

Nie będą'tu omawiane kwestie związane z przechowywaniem infor
macji na pliku. Są to standardowe funkcje zapisu i odczytu danych 
o określonym formacie wraz z kontrolą ich poprawności.

3. 3. Konwersacja z użytkownikiem

Jak Już wspominaliśmy w poprzednim rozdziale, system posługuje 
się indeksami zdarzeń 1 dat oraz kodem relacji. Bezpośrednie wej
ście do Jądra systemu stanowią więc "trójki" - indeks pierwszego 
obiektu, kod relacji, indeks drugiego obiektu. Wyjściem zaS Jest
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dla podanej pary indeksów odpowiednia relacja miedzy nimi. Parę 
te można uważać za pytanie, relacje za odpowiedz. Jako pytanie 
moZna tez traktować cała trójkę! wówczas odpowiedź polega na 
sprawdzeniu, czy miedzy podanymi obiektami zachodzi właśnie taka
re 1 ac Ja.

Operacja liczenia domknięcia przechodniego relacji Jest w sys
temie dokonywana w momencie wystąpienia pytania bezpośrednio pop
rzedzonego serią wprowadzanych danych.

Konwersacja systemu z użytkownikiem prowadzona Jest za poś
rednictwem zbioru podprogramów analizujących określony zestaw 
komend. Istnieje w nim skończona liczba schematów wprowadzania 
danych 1 zadawania pytań. Odpowiedni podprogram przekłada to 
pytanie na ciąg "pytań" wydobywających Informacje z tablic. 
Odpowiedzią na te pytania może być nie tylko konkretna relacja, 
ale np. zbiór obiektów spełniających pewien warunek (np. relacje 
z innym zdarzeniem). Rzecz Jasna można zdefiniować bardzo wiele 
pytań tego typu i nie próbujemy nawet uwzględnić ich wszystkich.

A oto komendy istniejące obecnie w sytemie wraz z ich 
formatami:

Format danych :
<zdarzenle-l> <REL> <zdarzenle-2>.
<zdarzenle-l> <REL> <data>. 

gdzie <zdarzenie-i> Jest to dowolny identyfikator zdarzenia, 
<data> Jest dowolną datą o formacie właściwym dla danej wersji 
systemu, zaś <REL> Jest złożona z relacji prymitywnych poroz
dzielanych słowem kluczowym lub.

Przykład :
Anla_myje_rece poprzedza Anla_Je_oblad.
Anla_Jest_w_klnle po lub rozpoczynane przez 16:30:00.
Komenda wypisania informacji pochodzących bezpośrednio od użyt
kownika (ew. dotyczących określonego zdarzenia): 

podaj dane.
podaj dane dla <zdarzenle>. <
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Polecenie usuwania danych:
usuń informacje dotyczącą <zdarzenle-1> 1 <zdarzenle-2>. 
usuń Informacje dotyczącą <zdarzenle> 1 <data>.

Formaty pytań 1 udzielanych nań odpowiedzi:

« czy <zdarzenle-l> <REL> <zdarzenle-2>? 
czy <zdarzenie> <REL> <data>?

Tak, <zdarzenle-l> <REL'> <zdarzenle-2>.
Tak, <zdarzenle-l> <REL'> <data>.
Możliwe, że <zdarzenie-l> <REL'> <zdarzenle-2>. 
Możliwe też, że <zdarzenle-l> <REL"> <zdarzenie-2>. 
Możliwe, że <zdarzenie-l> <REL'> <data>. Możliwe też, że 
<zdarzenie-l> <REL'*> <data>.
Nie, <zdarzenle-l> nie <REL> <zdarzenle-2>.
Nie, <zdarzenle-l> nie <REL> <data>.

* kiedy <zdarzenle>?
<zdarzenie> od/po <data-i> do/przed <data-2>.
Nie wiadomo, kiedy <zdarzenie>.

<data-l> Jest datą rozpoczynającą <zdarzenle> lub ostatnią znaną 
datą poprzedzającą <zdarzenie>. <data-2> Jest datą kończącą 
<zdarzenle> lub pierwszą znaną datą następującą po <zdarzenle>.' 
Jeżeli ani Jedna taka data nie Jest znana, udzielany Jest drugi 
typ odpowiedzi.

« kiedy <zdarzenle-l> względem <zdarzenle-2>? 
kiedy <zdarzenie> względem <data>?

<zdarzenie-l> <REL> <zdarzenie-2>.
<zdarzenie> <REL> <data>.

<REL> Jest relacją uzyskaną z bieżącego stanu systemu.

* co <klucz-t> <klucz-2> <zdarzenle>? 
co <klucz-i> <klucz-2> <data>?

<klucz-2> <zdarzenle> <klucz-l> <llsta-zdarzeń>.
<klucz-2> <zdarzenle> nic nie <klucz-l>.
<klucz-2> <data> <klucz-l> <lista-zdarzeń>.
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<klucz-2> <data> nic nie <klucz-l>.*
<1 ista-zdarzeń) ma format:
<zdarzenle-l> lub <zdarzenie-2> lub ... lub <zdarzenle-n> 
przy czym dia dowolnego <zdarzenie-i> zachodzi: 

<zdarzenie-l> <REL> <zdarzenie>

A oto konkretne wartości dla <klucz-l> <klucz-2> i <REL>.

<klUCZ-I >

wystąpiło 
wystąpiło 
wystąpiło 
rozpoczęło się

rozpoczęło się 
rozpoczęto się

zakończyło się 
zakończyło się

zakończyło się 
trwało

<klucz-2>

przed 
w trakcie 
po
gdy rozpoczęło się

gdy zakończyło się 
gdy trwało

gdy rozpoczęło się 
gdy zakończyło się

gdy trwało 
gdy trwało

<REL>
poprzedza 
w trakcie 
po
rozpoczynane
przez lub
rozpoczyna
spotkane przez
przecięte
przez
spotyka
kończone przez 
lub kończy 
zachodzi, na 
równe lub 
zawiera

istotne Jest, ze Jądro systemu Jest całkowicie niezależne od 
modułu przeprowadzającego konwersację. Prawdopodobnie po skon
struowaniu odpowiedniego modułu łączącego Jądro tego systemu moZe 
zostać podłączone do analizatora syntaktyczno-semantycznego Języ
ka naturalnego, JeZell tylko analizator ten będzie mu dostarczał 
indeksy obiektów i relacje między nimi i będzie w stanie przefor- 
mutować konkretne pytania na ciąg Żądań złoZony z relacji i 
indeksów.
MoZna też przyjąć możliwość współpracy z większym systemem prze
prowadzającym wnioskowanie dotyczące innych, nletemporalnych 
powiązań. Np. identyfikator obiektu może być zastąpiony adresem 
formuły lub ramy w zewnętrznym nadsystemie.

Rzecz Jasna wprowadzenie do systemu bardziej złożonych pojęć 
(np. dat względnych) powoduje, źe odpowiednie fragmenty systemu 
mogą wymagać bardziej dokładnych informacji o obiektach (np. o 
.datach), ale dla omówionego powyżej Jądra pozostaną one niewi
doczne.



- 29 -

3.4. Usuwanie danych

Konieczność umożliwienia użytKownikowl usuwania pewnych danych 
pojawia sle w sytuacji, gdy wprowadzone przez niego informacje 
nie giną po skończeniu sesji, ale są przechowywane na pliku, co 
jest podstawowym wymaganiem dla sensownie działającego systemu. 
Wynika to nie tylko z konieczności dania użytkownikowi możliwości 
wycofania się z pomyłki, ale również z prawa użytkownika do zmia
ny koncepcji (czy stanu wiedzy) po Jakimś czasie pracy z 
systemem.

Aby działanie takie było możliwe, poza tablicami zawierającymi 
pełny stan wiedzy w danym momencie istnienia systemu przechowy
wane są również informacje bezpośrednio uzyskane od użytkownika 
(w postaci "trójek" - indeksów obiektów - zdarzeń lub dat i kodu 
relacji między nimi).
Jeżeli użytkownik podał explicite dwukrotnie (lub więcej razy) 
informacje o relacji między tymi samymi dwoma obiektami, to w 
systemie przechowywana Jest jedna "trójka": z kodem relacji sta
nowiącym przecięcie kodów relacji podanych przez użytkownika.

Żądanie usunięcia relacji między dwoma obiektami polega na 
usunięciu "trójki" posiadającej odpowiednie Indeksy obiektów, gdy 
relacja między tymi dwoma obiektami była kiedyś bezpośrednio po
dawana przez użytkownika, w przeciwnym przypadku jest i« operacja 
pusta.

Po usunięciu jakiejkolwiek "trójki" system Jest ustawiany na 
stan Inicjalny, tzn. do tablic są wstawiane relacje bezpośrednio 
uzyskane od,użytkownika (osiągalne z "trójek") lub relacje dowol
ne, gdy innych brak. Wnioskowanie odbywa się od początku. Tak »
więc Jest to operacja kosztowna.

3. 5. Problem sprzeczności

w każdym systemie wnioskującym powinna być uwzględniona możli
wość podania przez użytkownika sprzecznych danych. W tym systemie 
sprzeczność polega na pojawieniu się relacji złożonej z pustego
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zbioru relacji prymitywnych. Sprzeczność ta może pojawić się "o<ł 
razu", przykład:

A rozpoczyna B i B zawiera A 
tzn. wówczas, gdy przecięcie ostatniej Informacji pochodzącej od 
użytkownika 1 dotychczasowej zawartości odpowiedniego elementu 
tablicy Jest pustym zbiorem relacji prymitywnych; lub dopiero w 
wyniku przeprowadzanego wnioskowania - przykład :

A poprzedza B i  B poprzedza C 1 C poprzedza A

Najprostszą metodą poradzenia sobie z tą sytuacją Jest wl
przypadku pierwszym - usunięcie wprowadzonej właśnie relacji lub 
w przypadku drugim - usunięcie wszystkich danych wprowadzonych do 
systemu od ostatniego momentu, w którym stan wiedzy był stabilny 
(a więc była ona niesprzeczna), czyli od ostatniej serii pytań.

Metoda ta ma tę wadę, że po pierwsze nie wszystkie usunięte w 
ten sposób dane były sprzeczne z dotychczasowym stanem wiedzy 
(zazwyczaj większość nie), a po drugie błędna mogła być któraś 
z informacji Już istniejących w systemie, niekoniecznie któraś 
z wprowadzonych ostatnio.

Należałoby wyekstrahować z wszystkich danych wprowadzonych 
kiedykolwiek przez użytkownika podzbiór danych wzajemnie sprzecz
nych 1 pozostawić Jemu decyzję, którą "trójkę" należy usunąć.

Narzucającą się metodą rozwiązania problemu sprzeczności Jest 
znalezienie drogi dojścia do tej sprzeczności. Aby tę drogę uzys
kać, należy utworzyć tablice (nazwijmy Je D) będące odpowiedni
kami (te same rozmiary - te same Indeksy obiektów) tablic z wie
dzą (nazwijmy Je W). Tablice D w lj-tym elemencie zawierają zbio
ry "trójek" tych informacji podanych bezpośrednio przez użytkow
nika, które miały wpływ na zmianę relacji między obiektem i-tym 
a obiektem J-tym.

Aby taką informację uzyskać, inicjalizujemy tablice W na dane 
pochodzące od użytkownika lub odpowiednią relację dowolną, a D na 
odpowiednią "trójkę" lub na pusty zbiór "trójek". Następnie prze
prowadzamy operacje obliczania domknięcia przechodniego relacji
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między obiektami, przy czym przy zmianie dowolnego elementu w 
tablicach W (tzn. przy "zwiększeniu dokładności" zawartej w nich 
informacji) zmieniamy zawartość odpowiedniego elementu w tabli
cach D przez dodanie doń zawartości tych elementów z P, że odpo
wiednie elementy z W były przesłankami w regule wnioskowania, 
której konkluzja spowodowała powyższą zmianę.

Po otrzymaniu sprzeczności w ij-tym elemencie pewnej tablicy W 
w lj-tym elemencie odpowiedniej tablicy D znajdują się te 
"trójki" danych wprowadzonych przez użytkownika, które uczestni
czyły we wnioskowaniu, a więc te, które są nawzajem sprzeczne.

Jednakże nie musimy w ten sposób otrzymać wszystkich elementów 
nawzajem sprzecznych.

Przykład :
iWeźmy dane:

A rozpoczyna D A B C
A poprzedza B !---- 1 1---- i !------!
D zachodzi na C :------   I D
B poprzedza C

Możemy zastosować reguły wnioskowania:

1. A rozpoczyna D a D zachodzi na C ->
A { poprzedza, spotyka, zachodzi na ) C

2. A poprzedza B & B poprzedza C s > A l poprzedza ) C

Dodanie teraz informacji: C poprzedza A prowadzi do sprzecz
ności. Natomiast co znajdzie się w odpowiednim zbiorze "trójek" 
prowadzących do sprzeczności, zależy od kolejności zastosowania 
reguł wnioskowania. Jeżeli najpierw zostanie zastosowana reguła 
pierwsza, to będą to "trójki":

( A rozpoczyna D, D zachodzi na C, C poprzedza A )
Jeżeli zaś reguła druga, to będą to "trójki"-:

( A poprzedza B, B poprzedza C, C poprzedza A ) 
w rzeczywistości zaś wszystkie te informacje są "wzajemnie 
sprzeczne*.
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Można co prawda przyjąć, ze Jeżeli użytkownik usunie np. 
informacje: 'A rozpoczyna D, to wszystko Jest w porządku; sprzecz
ność pojawi sie znowu 1 powyższe postępowanie zostanie pow
tórzone.

Jednakże można te metodę wzmocnić tak, by znajdowała wleKszy 
podzbiór (choć Jeszcze niekoniecznie pełny) "trójek" wzajemnie 
sprzecznych.
Mianowicie należy przy powyższym postępowaniu sumować w tablicy D 
zbiory "trójek" nie tylko wtedy, gdy zmianie ulega informacja 
aktualnie zawarta w tablicy, ale również wtedy, gdy mogłaby ona 
ulec zmianie przy innej kolejności stosowania reguł; tzn. gdy 
ulega zmianie informacja pierwotna (podana bezpośrednio przez 
użytkownika lub dowolna).

Nie zmienia to faktu, Ze czasem usuniecie jednej "trójki” nie 
rozwiązuje problemu sprzeczności - trzeba usunąć ich więcej.

Niestety, przy stosowaniu obu tych metod mogą sie pojawić 
"trójki" informacji, które uczestniczą we wnioskowaniu, natomiast 
nie "uczestniczą" w sprzeczności.

Przykład :

Rozpatrzmy ciąg danych:

A spotkane przez B B A
B spotyka C !>----!-----;
A rozpoczyna D D ;--------- ;
D rozpoczyna C C !--------------1

Stosujemy reguły wnioskowania:

1. A spotkane przez B & B spotyka C =>
A ( rozpoczyna, równe, rozpoczynane przez ) C

2. A rozpoczyna D & D rozpoczyna C =>
A ( rozpoczyna ) C

Po dodaniu informacji: C rozpoczyna A otrzymujemy sprzeczność.
Przy obu powyższych metodach rozwiązywania problemu sprzeczności, 
Jeżeli reguła pierwsza zostanie zastosowana przed regułą drugą, 
to wszystkie te "trójki" pojawią sie w zbiorze "trójek" sprzecz
nych, gdy w rzeczywistości sprzeczne są Jedynie informacje:
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{ A rozpoczyna D, D rozpoczyna C, C rozpoczyna A J. 
Usunięcie którejś z pozostałych "trójek" Cło niczego nie prowadzi.

Na przykład ciąg danych:

Jest poprawny. Podobnie będzie przy uwzględnieniu 
D rozpoczyna C zamiast A rozpoczyna D.

Tak więc żadna z podanych metod nie Jest w pełni satysfakcjo
nująca; żadna nie realizuje do koAca postawionego na początku 
warunku. Niestety, nie potrafiliśmy znaleźć lepszej metody.

4. PLANOWANE ROZSZERZENIA

Powyżej omówiona została istniejąca obecnie wersja rozpatrywa
nego systemu. Jest to właściwie Jedynie Jądro zamierzonego syste
mu wraz z dopasowaną doń prostą konwersacją. Następnie omówione 
zostaną planowane rozszerzenia tego systemu wraz z szeregiem 
pojęć, które mogą zostać w nim uwzględnione.

4. 1. Daty specjalne

Dodatkowo w systemie można rozpatrzyć dwie specjalne daty: da
tę poprzedzająca wszystkie daty 1 datę następującą po wszystkich 
datach. Wówczas do systemu można by wprowadzać informacje typu: 

zdarzenie A poprzedza wszystkie inne zdarzenia lub
zdarzenie A zawiera wszystkie zdarzenia lub
zdarzenie a kończy się po wszystkich innych zdarzeniach 

(nigdy się nie kończy) 
w przypadku "makrośwlata" takie zdarzenia oczywiście nie istnieją 
(przy założeniu nieskończoności czasu), ale przy opisywaniu kon- 
kretengo "świata" złożonego ze skończonego zbioru zdarzeń taka 
możliwość może być przydatna.

A spotkane przez B 
B spotyka C 
A rozpoczyna D 
C rozpoczyna A

B

D
C

A
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Rzecz Jasna, Jeżeli wystąpią dwa zdarzenia poprzedzające
wszystkie inne zdarzenia, to relacja między nimi będzie nieusta
lona (dowolna). Sytuacja taka Jest logicznie sprzeczna, ale to
niekoniecznie musi być kontrolowane.

4. 2. Daty W2flledne

Zazwyczaj datę względną możemy traktować Jako parę: punkt od
niesienia 1 przesunięcie, które może być widziane Jako specyficz
na data bezwzględna (np. dwa tygodnie to data 00.00.14). W momen
cie, gdy punkt odniesienia zostanie zidentyfikowany Jako pewna
data bezwzględna, cala data staje się odpowiednią datą bezwzględ
ną (po odpowiednich obliczeniach). Przesuniecie może być, rzecz 
Jasna, ze znakiem plus lub minus.

Istnieją również daty względne nie pasujące do przedstawionego 
powyżej podejścia. Przykładem takiej daty względnej Jest sformu
łowanie: "Dwa dni wcześniej o godzinie 12-teJ". Nie Jest to prze
cież to samo co "2 dni 1 12 godzin wcześniej", więc nie może 
być traktowane Jako przesunięcie do Jakiegokolwiek punktu odnie
sienia. Chociaż zgodnie z definicją (patrz rozdz. 2. 2. ) Jest to 
niewątpliwie data względna można Ją określić mianem daty mie
szanej, bo składa się z części względnej będącej przesunięciem 
(-2 dni) 1 z części bezwzględnej (godzina 12-ta). Tego typu spo
sób datowania Jest często formułowany w Języku naturalnym. Jed
nakże z zastrzeżeniem, że może być tylko Jedna część względna 1 
Jedna część bezwzględna, przy czym część względna opisuje "ogól
niejsze" Jednostki czasu.

v

W tym systemie planowane Jest uwzględnienie pojęcia dat 
względnych. Rozważone zostaną Jedynie daty względne postaci: 
punkt odniesienia i przesunięcie.

Daty względne są potrzebne do uwzględnienia sytuacji typu:
A wystąpiło 3 dni po B 

Jest to Informacja silniejsza niż dostępne dotychczas: A po B. 
Jednocześnie użytkownik nie mógłby wprowadzać własnych dat 
względnych. Mają one służyć Jedynie do określania pewnych "odleg
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łości" czasowych miedzy istniejącymi w systemie zdarzeniami.

Dla Jadra systemu daty względne nie różnią się niczym od dat 
bezwzględnych - ich indeksowanie Jest wspólne, metoda wnioskowa
nia pozostaje ta sama - są to po prostu punkty.
Tak więc zbiór dat zostaje teraz podzielony na klasy dat "Jedno
znacznie porównywalnych". Są nimi daty posiadające Jeden wspólny 
punkt odniesienia-, bowiem relacje między nimi są ustalone Jedno
znacznie przez porównywanie przesunięć. Jedną z takich klas 
będzie klasa dat bezwzględnych.

Punkt odniesienia dla danej daty względnej musi Istnieć w sys
temie Jako samoistna data względna - Jako data względna o tym 
właśnie punkcie odniesienia i zerowym przesunięciu.

4. 3. Pojęcie chwi 11 bieżące.! J teraz J

Intuicyjnie pojęcie chwili bieżącej" Jest oczywiste 1 nie wyma
ga żadnego dalszego precyzowania. "Teraz" Jest to moment, Który 
trwa właśnie, i przechodzi w przeszłość, gdy przyszłość staje się 
teraźniejszością. Ale sformułowanie to, określające ciągłą z»ianę 
momentu bieżącego, Jest niezgrabne i niejasne. A Jednak konieczne 
Jest posługiwanie się tym nieprecyzyjnym pojęciem, gdyż występuje 
ono często w Języku naturalnym.

W praktyce mogą nas Interesować formuły <np. zdarzenia) praw
dziwe w pewnych określonych momentach (okresach) czasu. Moment 
ten powinien dać się opisać 1 zidentyfikować.
Ponieważ "teraz" traktować możemy Jako datę narzuca się trakto
wanie go Jako daty względnej (a właściwie Jako jej punktu 
odniesienia). Wówczas np. data względna ”3 dni temu" Jest to data 
"teraz - 3 dni".

Moment "teraz" Jest często najważniejszym punktem odniesienia 
wśród rozważanych dat względnych. Dużo częściej używamy bowiem 
zwrotów typu: "tydzień temu", "wczoraj", "przed godziną", "za 
rok" niż sformułowań typu "na dwa tygodnie przed maturą".
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Dlatego w systemie powinien istnieć specjalny, zastrzeżony 
punKt odniesienia "teraz”. Przy lnicjalizacji systemu (tzn. gdy 
tworzony Jest "pusty" świat zdarzeń) powinna od razu pojawić się 
Jedna data względna - o punkcie odniesienia "teraz“ 1 zerowym 
przesunięciu.

Rzecz Jasna użytkownik musi mieć możliwość ustalenia "teraz" 
na pewna datę bezwzględną. Korzystne byłoby również umożliwienie 
zmiany "teraz" w trakcie pracy z systemem (np. "teraz" może ozna
czać czas bieżący dla użytkownika), rzecz Jasna bez zmieniania 
dat już poprzednio ustalonych (patrz [2]), powoduje to Jednak 
pewne trudności implementacyjne.

Data względna "teraz" może być także użyteczna przy analizie 
czasu w zdaniach języka naturalnego. Wszystkie zdania (po prze
tworzeniu czasowników na formy bezokolicznikowe) mogłyby poprze
dzać, zawierać lub następować po "teraz" odpowiednio dla czasu 
przeszłego, teraźniejszego lub przyszłego.

*. ♦. Czas trwania zdarzeń 1 faktów

Mozę się zdarzyć, Ze nie posiadamy dokładnej informacji o 
okresie 1 wystąpienia zdarzenia (czyli np. o datach bezwzględ
nych Jego początku 1 końca), natomiast znamy czas Jego trwania 
(czyli długość przedziału i).

McDermott w [11] formułuje dla faktów pojęcie specyficznego 
czasu trwania niektórych z nich, które określa Jako "czas Życia": 
Fakt p trwa od momentu t przez czas Zycla r, Jeżeli Jego trwanie 
nie zostanie wcześniej przerwane przez Jakieś zdarzenie. Samo
istny koniec trwania tego faktu nie może nastąpić ani wcześniej, 
ani później.

Próbując dodać do systemu tak widziany czas trwania zdarzeń, 
można posługiwać się datami względnymi. Punktem odniesienia Jest 
wówczas początek zdarzenia, zaś koniec zdarzenia Jest datą 
względną o punkcie odniesienia "początek zdarzenia" i przesu
nięciu "czas trwania zdarzenia". Informacje te można na przykład
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wykorzystać do konstrukcji postaci:
A rozpoczęło się w połowie B 

Powstaje wówczas zależność pB = pa + ( kA - pA )/2.

Allen w [2] rozważa również kwestię relatywnego traktowania 
czasu trwania zdarzeń. Jeżeli czas trwania zdarzenia A oznaczymy 
przez d(A), to otrzymamy możliwości:

d(A) < x o d (B )
d ( A ) : X x d ( B )
d(A) > x * d(B) ■

N gdzie x oznacza mnożnik - liczbę całkowitą tub rzeczywitstą.
Relacje te można podobnie składać Jak relacje porządku dla zda
rzeń (choć komplikuje to współczynnik x); można również traktowć 
Je Jako relacje prymitywne i rozważać ich zbiory.

Te dwie klasy reiacji (poprzedzania 1 trwania) nie są oczywiś
cie od siebie niezależne, muszą więc Istnieć wiążące Je reguły 
wnioskowania.
Narzucającymi się regułami są:

A rozpoczyna B => d(A) < d(B) (analogicznie dla koń
czy. 1 w trakcie)

A poprzedza B => d(A) ( < , = , > )  d(B)

itp. Natomiast trudniej Jest uwzględnić reguły typu:

A spotyka B & A rozpoczyna C & B kończy G :> 
d(C) : d (A ) + d (B )

ł. 5. Typy zdarzeń
Kolejnym rozszerzeniem systemu Jest wprowadzenie doń typów 

zdarzeń. Zgodnie z dotychczasowymi rozważaniami zdarzenia nie po
siadały żadnych własności, poza ich rozmieszczeniem na osi. Można 
Je Jednak pogrupować ze względu na pewne podobieństwo. Grupy te 
nazwane zostały typami zdarzeń. W tym konkretnym systemie typ 
Jest określany przez identyfikator typu, zupełnie analogicznie 
Jak zdarzenie przez identyfikator zdarzenia. Informacja, że pewne 
zdarzenie Jest danego typu, musi być przez użytkownika podana 
explicite.
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Identyfikatory typów również są przechowywane w pewnej tablicy, i 
dla każdego zdarzenia Jego typ Jest określany przez indeks typu 
(zdarzenie może mleć przyporządkowany dokładnie Jeden typ lub 
ewentualnie może nie mieć określonego typu; ale oczywiście może 
być wiele zdarzeń tego samego typu).

Istnienie typów umożliwia zadawanie systemowi pytań global
nych, dotyczących relacji między zdarzeniami różnych typów.

przypuśćmy, ze jest dostępny analizator zdań w języku natu
ralnym. Wówczas system może sam określać typ zdarzenia na podsta
wie analizy zdania będącego opisem tego zdarzenia.
Rozważmy przykładowy ciąg zdań:

1. Jeść
2. Jeść lody
3. Ania Je lody.
4. Ania Je lody śmietankowe.
5. Ania Je lody śmietankowe w kawiarni.

6. Ania wczoraj jadła lody śmietankowe w Kawiarni.

Ponieważ trudno Jest ustalić, Które z powyższych zdań Jest 
zdarzeniem, a które typem zdarzenia (Którego?), należałoby wpro
wadzić do pojęcia typu pewną "hierarchię", tzn. umożliwić okreś
lania typu dla typu. Wówczas "jeść lody" mogłoby być typu "Jeść", 
"Ania Je lody" byłoby typu "Jeść lody" ltd. Zdarzenie byłby to 
dowolny opis znajdujący się na spodzie tej hierarchii. W systemie 
funkcjonowałyby Jedynie opisy wprowadzone przez użytKowniKa, 
natomiast ustalenie relacji między nimi odbywałoby się automa
tycznie (nowy opis mógłby określać nowy typ, który mógłby zostać 
umieszczony na dowolnym poziomie tej hierarchii).
Podany uprzednio przykład mógłby sugerować, że powstająca w ten 
sposób hierarchia Jest drzewiasta. Nie Jest to Jednak prawdą. 
Jeżeli do poprzednich zdań dołożylibyśmy następujące:

4'. Ania Je lody w Kawiarni, 
to zdanie 5. będzie zarówno typu 4. JaK 1 4'.
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4. 6. Wode1e zdarzeń

Pojecie modelu zdarzenia można traktować Jako rozszerzenie po
jęcia typu zdarzenia. Ten rodzaj związków między zdarzeniami omó
wiony został w [13), [14] 1 [151. Autorzy tych. artykułów zajmują
się specyficzną tematyką. Mianowicie z umieszczonej na stałe ka
mery fotografowany Jest w równych odstępach czasu pewien fragment 
rzeczywistości, a następnie przesyłany Jest do analizy komputero
wej. W Konkretnym opisywanym w tych artykułach przypadku fotogra
fowane Jest skrzyżowanie dwóch ulic, a opisywane zdarzenia doty
czą ruchu ulicznego.

Dla opisywanej dziedziny zdarzeń autorzy stworzyli zbiór wzor
ców, modeli tych zdarzeń, które grupują zdarzenia w pewne klasy 
zdarzeń. Na przykład zdarzenia:

"Czerwony fiat wyprzedza białego mercedesa. " i
"Duża ciężarówka wyprzedza czarnego forda. ■ 

są egzemplarzami tego samego modelu zdarzenia "wyprzedzać".
Modele zdarzeń zostały podzielone na dwie grupy: modele zdarzeń
czasowo Jednorodnych 1 modele zdarzeń złożonych.
DEF. Zdarzenie Z Jest zdarzeniem czasowo Jednorodnym (Jednorod
nym), Jeżeli dla dowolnego przedziału 1 takiego, że Z zachodzi 
w i oraz J Jest podprzedziałem i, to Z zachodzi w J.
DEF. Zdarzenie Z Jest zdarzeniem złożonym, Jeżeli zawiera w sobie 
rozróżnialne fazy, będące zdarzeniami zawartymi w Z i nas
tępującymi po sobie w określonym porządku. Fazy te mogą być zda
rzeniami Jednorodnymi lub złożonymi.

Przykładem zdarzenia Jednorodnego Jest "Jazda samochodem" zaś 
przykładem zdarzenia złożonego Jest "wyprzedzanie Jednego samo
chodu przez drugi".

Dla opisanej przez siebie dziedziny scen ulicznych autorzy 
stworzyli hierarchie zdarzeń (przedstawioną w pierwszym z tycn 
artykułów), na szczycie której znajdują się zdarzenia Jednorodne, 
zaś na spodzie znajdują się zdarzenia, które nie są fazami żad
nych innych zdarzeń.
Hierarchia ta nie Jest drzewem, lecz tworzy graf bez cyklów.
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W rezultacie zdarzenie Jest identyfikowane przez model tego 
zdarzenia, występujące w nim obiekty oraz przedział trwania zda
rzenia (w tych pracach identyfikowany za pomocą momentów początku 
i końca zdarzenia). W  modelu zdarzenia opisana Jest liczba 
obiektów i ich "funkcja" w danym zdarzeniu.

Dla ilustracji posłużymy się przykładem rozpatrzonym w wymie
nionych artykułach:

head ( OVERTAKE 0BJ1 OBJ2 Tl T2 )

body : ( MOVE OBJi Tl T2 )
( MOVE 0BJ2 Tl T2 )
( APPROACH OBJ1 OBJ2 Tl T3 )
( BEHIND OBJ1 OBJ2 Tl T3 )
< BESIDE OBJ1 OBJ2 T3 T4 )
( IN-FRONT-OF OBJ1 OBJ2 T4 T2 )
( RECEDE OBJ1 OBJ2 T4 T2 )

Rzecz Jasna head <=> body.

Dla konkretnych zdarzeń podstawiane są konkretne obiekty, oraz 
określane są przedziały czasu, ograniczające początek 1 koniec 
zdarzenia. Przedziały te są następnie uściślane w trakcie wnios
kowania.

W celu uwzględnienia w tym systemie modeli zdarzeń, nie wys
tarczy posługiwać się identyfikatorami zdarzeń, potrzebne są 
jeszcze pewne dodatkowe informacje - np. trzeba identyfikować 
obiekty Uczestniczące w zdarzeniu. Jeżeli Jesteśmy w posiadaniu 
analizatora, który potrafi z opisu wywnioskować typ zdarzenia, 
uczestniczące w nim obiekty itp., to bardzo dobrze. W przeciwnym 
przypadku informacje te muszą być dostarczone w jakiś inny spo
sób, np. bezpośrednio przez użytkownika.
Na użytek tego omówienia będziemy pisać:

identyfikator ( obi.....  obh )
gdzie identyfikator może określać typ lub zdarzenie, zaś 
obi obn - wzory lub konkretne egzemplarze obiektów.

Dla przykładu rozważmy omawiany juz powyżej model zdarzenia 
OVERTAKE. W tym systemie będzie on formułowany następująco:



- 41 -

MOVE ( OBI ) t zawiera, równe J OVERTAKE ( OBI, OB2 )
MOVE ( OB2 ) { zawiera, równe ) OVERTAKE ( OBJ, OB2 )
MOVE < OBI ) f zawiera, równe, w trakcie J MOVE ( OB2 )
APPROACH ( OBI, OB2 ) { rozpoczyna )

OVERTAKE ( OBI, OB2 )
APPROACH ( OBI, OB2 ) I równe 1 BEHIND ( OBI, OB2 )
APPROACH ( OBI, OB2 ) { spotyka ) BESIDE < OBI, OB2 )
BESIDE ( OBI, OB2 ) ( spotyka )

IN-FRONT-OF ( OBI, OB2 >
IN-FRONT-OF ( OBI, OB2 ) { równe ) RECEDE ( OBI, OB2 )
RECEDE ( OBI, OB2 ) ( kończy ) OVERTAKE { OBI, OB2 )

R. Schank w [19] rozważa pojecie scenariusza zdarzenia 
(sceny), Które można widzieć Jako rozszerzenie omówionego powyżej 
pojęcia modelu zdarzenia. Scenariusz składa sie z informacji o 
tym, co musi wystąpić dla identyfikacji danej sceny, co może w 
niej sie pojawić oraz co nie może wystąpić przy uznaniu tego sce
nariusza. Informacje te ustawione są w pewną hierarchie: wystą
pienie pewnej "możliwej" podsceny determinuje często kolejne 
"podsceny".
Przykładem scenariusza może być scena Jedzenia obiadu. Obiad 
identyfikowany Jest przez Jedzenie drugiego dania, można także 
Jeść zupę i deser. Jeżeli w trakcie obiadu prowadzona Jest roz
mowa, to uczestniczą w nim przynajmniej dwie osoby.

4. 7< Zdarzenia alternatywne 1 crKilczne

Mogą istnieć zbiory zdarzeń takie, że przynajmniej Jeden 
(najczęściej dokładnie Jeden) element tego zbioru musi zachodzić 
w każdej Jednostce czasu.
Własność te formułujemy dla zbioru zdarzeń pl, .... pn:

pl v p2 v . . . v pn

Natomiast ciekawszym przypadkiem Jest cykliczne następowanie 
po sobie np. snu 1 czuwania oraz dni tygodnia.
Jest to własność mocniejsza, bo wymagająca nie tylko wystąpienia 
Któregoś z faktów, ale występowania ich w ściśle określonej 
kolejności.
Jeżeli dodatkowo narzucimy czas trwania każdego z tych ’ zdarzeń, 
to po wprowadzeniu Jednego możemy automatycznie wywnioskować dla 
każdej daty, które z nich Jest w danym momencie prawdziwe.
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Można również rozważać inny przypadek zdarzeń cyklicznych. 
Mianowicie zdarzenia te muszą występować w określonej kolejności, 
ale nie wypełniają całego czasu, tzn. istnieją między nimi przer
wy, w czasie których żadne z nich nie zachodzi.

4. *. Przyczynowoić

Związki przyczynowo-skutkowe zdarzeń i faktów (a właściwie 
wszystkiego, co ma miejsce we wszechświecie) były od stuleci 
obiektem zainteresowań naukowców z różnych dziedzin, zwłaszcza 
filozofów. Sformułowano nawet tzw. "Zasadę Przyczynowoścl": 

"Każde zjawisko (a więc zdarzenie lub fakt) ma swoją 
przyczynę."

Rzecz Jasna przyczyną pewnego zjawiska może byC cała s*rla 
zjawisk i odwrotnie pewne zdarzenie może byC przyczyną (lub przy
najmniej Jedną z przyczyn) wielu zjawisk. Równocześnie żadne 
zdarzenie nie może powodować siebie samego.

Drew McDermott w [11] rozważa zjawisko przyczynowoścl w sposób 
następujący:
Zdarzenie ei powoduje zdarzenie e2 po przerwie długości 1 liczo
nej od momentu cz zdarzenia el (cz Jest liczbą z przedziału 
<0,1>; dla cz : 0 przerwę liczy się od początku zdarzenia el, dla 
cz = 1 przerwę liczy się od końca zdarzenia ei itp, ), chyba że w 
trakcie przerwy fakt p przestanie byC prawdziwy.
Wprowadza też osłabioną wersję "Zasady Przyczynowoścl":
JeZell zdarzenie może mieC przyczynę, to każde Jego wystąpienie 
Jest spowodowane przez którąś z Jego przyczyn (tzn. musi mieC 
przyczynę).

Do wprowadzenia przyczynowoścl w najprostszej postaci nie są 
wymagane żadne dodatkowe informacje poza identyfikatorami zdarzeń 
i identyfikatorami ich typów. Zakładamy natomiast, że przesłanki 
nie mogą zaczynać się później od skutków.
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Wydaje się, że należy rozróżnić trzy rodzaje związków przyczy
nowo-skutkowych:

1. A typu Tl powoduje B typu T2 w trakcie A
2. A typu Tl powoduje B typu T2 po A
3. A typu Tl powoduje B typu T2 po określonym czasie 

(data względna) od określonego momentu A

Punkt 3 odpowiada uproszczonemu (bez "odwołania* skutku z powodu 
ustąpienia występowania faktu p) podejściu McDermotta.

■*
Istnieją również inne zależności o charakterze związków przy

czynowo- skutkowych. Mianowicie wystąpienie pewnego zdarzenia nie 
dopuszcza do wystąpienia Innego zdarzenia (w pewnym okresie 
czasu).
Można to sformułować w analogiczny, sposób Jak poprzednio:

4. niemożliwe B typu T2 w trakcie A typu Tl
5. niemożliwe B.typu T2 po A typu Tl
6. niemożliwe B typu T2 w określonym okresie (data 

względna) od określonego momentu A typu Tl

Warianty te opisują bardzo uproszczony przypadek, ponieważ ogól
nie rzecz biorąc przyczyna powinna byC złożona nie z jednego zda
rzenia, ale z serii zdarzeń określonych typów powiązanych odpo
wiednimi relacjami.



W pracy tej przedstawione zostały dokonania w dziedzinie zasj, 
tosowan Logiki TemporalneJ w zakresie informatyki. Opisany został 
tez system wnioskowania o zależnościach czasowych między zdarze
niami oparty na specyficznej logice czasu przedziałowego. W naj
bliższym czasie planowane Jest zaimplementowanie zaproponowanych 
rozszerzeń (w Języku C na posiadającym dobre parametry mikrokom
puterze IBM PC/AT). Warstwowa budowa tego systemu począwszy od 
Jadra, w którym zaimplementowane Jest właściwe wnioskowanie 
poprzez moduły opisu poszczególnych pojęć takich Jak daty
względne ltp. aZ do modułów obsługi konwersacji gwarantuje łatwe
wprowadzanie zmian i rozszerzeń do systemu.

Taka postać systemu umożliwia gromadzenie i manipulowanie wie
dza dotyczącą zdarzeń i zależności miedzy nimi w dość szerokim 
zakresie. Jednakże dopiero dołączenie modułów pozwalających na 
ekstrahowanie informacji z opisów zdarzeń 1 typów zdarzeń, (np. w 
celu definiowania nowych opisów) pozwoliłoby w pełni wykorzystać 
posiadane informacje.

Ponieważ zależności czasowe między obiektami nie występują w 
rzeczywistości w izolacji od innych zależności, lecz są z nimi
ewidentnie powiązane, ważne byłoby podłączenie tego systemu do
"nadsystemu" przeprowadzającego wnioskowanie w zakresie innych 
powiązań między rozważanymi obiektami (Jako odrębnego modułu 
otrzymującego czysto temporalną informację w czytelnej dla siebie 
postaci lub nawet poprzez Jednorodne włączenie w "nadsystem” 
zarówno w zakresie przechowywania informacji, Jak 1 wnios
kowania) .

5. PODSUMOWANIE
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