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Streszczenie Abstract CogepiaaHe

Na wstępie pracy przypomniany został rachunek relacji mię
dzy przedziałami 1 punktami. Następnie wprowadzane 34 poję
cia dat bezwględnych 1 względnych oraz sposób Ich zastosowa
nia w sytemle wnioskującym. W oparciu o pojęcie daty względ
nej omawiane są pojęcia czasu trwania zdarzeń oraz momentu 
bieżącego (teraz). Dla wszystkich tych poję« opisana została 
metoda ich Implementacji w Systemie wnioskowania o zależnoś
ciach czasowych miedzy zdarzeniami.

Implementation of Relative Dates.
In

Inferential System on Temporal Dependencies Between Events

In this paper a calculus of relations between intervals and 
points is recalled. The notions of absolute and relative 
dates are introduced and their application in an Inferential 
system is described. The notions of the current moment (now) 
and event duration are discussed by means of the concept of 
relative dates. The implementation of all these notions in 
Inferential System on Temporal Dependencies Between Events 
is described.
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i. WSTgP

Przekazując i odbierając Informacje dotyczące spraw aktualnych, 
przeszłych lub mających dopiero nastąpić posługujemy się zawsze po
jęciem czasu. Parametr czasu odgrywa waZną role w komunikacji mie
dzy ludZml, a takie w dyscyplinach specjalistycznych, np. w his
torii, archeologii czy medycynie.

Dlatego prace z zakresu Sztucznej Inteligencji obejmują również 
badania nad Jeżykiem formalnym (wraz z mechanizmem wnioskującym), 
umożliwiającym przechowywanie 1 przetwarzanie Informacji związanych 
z parametrem czasowym.

W badaniach tych wyróżnione są dwa kierunki: reprezentowanie 
bezwzględnego położenia pewnych obiektów (np. zdarzeń) na osi czasu 
oraz repreznetowanle względnych zależności temporalnych miedzy 
nimi. Oba te podejścia są szeroko omawiane.w literaturze.

W niniejszej pracy podkreślone są wzajemne zależności miedzy 
tymi podejściami przez wprowadzenie datowania kalendarzowego (daty 
bezwględne) 1 ¿cisie z nim powiązanego datowania względnego okreś
lającego odległości miedzy zdarzeniami. Następnie omówione są prob
lemy związane z reprezentowaniem momentu bieżącego (teraz).

Wszystkie te'pojęcia analizowane są w nawiązaniu do Systemu 
wnioskowania o zależnościach czasowych miedzy zdarzeniami, będącego 
Implementacją rachunku relacji miedzy przedziałami a punktami. 
W pracy tej omawiana Jest implementacja wspomnianych wyZej pojec w 
tym systemie.
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2. PODSTAWI SYSTEM)

Na początku opiszemy sposób reprezentowania podstawowej infor
macji w Systemie wnioskowania o zależnościach czasowych miedzy.zda
rzeniami oraz metody posługiwania się tą informacją.

2. 1. Be I ac Je

System Jest oparty na rachunku relacji między przedziałami 
a punktami opisanym w pracy [Yllaln, 02). Relacje są zdefiniowane
Jako zbiór (reprezentujący alternatywę) operatorów zwanych relacji* 
mi prymitywnymi. Każda relacja prymitywna reprezentuje Jedno z moż
liwych położeń obiektów na osi czasu. Wszystkie relacje prymitywna 
przedstawione są na rysunkach 1, 2 1 3.

A B A poprzedza B
•--------1 1---- --- 1 B po A

A 1----------------- 1 A zawi era B
B |---------- 1 B w trakcie A

A |----------------- 1 A rozpoczynane przez B
B 1--------1 B rozpoczyna A
A 1----------------- 1 A kończone przez B

B 1---- --- 1 B kończy A
A 1------------ 1 A zachodzi na B

B |------ ---- 1 B przecięte przez A
A B A spotyka B

1---------1------ --- 1 B spotkane przez A
A |----------------- 1 A równe B
B |----------------- 1 B równe A

rys. 1. Relacje prymitywne między przedziałami

PI P2 Pl •poprzedza• P2
• • P2 *po* Pi

Pl • P2 Pl »równe» P2
P2 •równe• Pi

rys. 2. Relacje prymitywne między punktami
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I I po* P
1— ---- 1 p •poprzedza I

1— ---- 1 X rozpoczynane przez'
• p • rozpoczyna I

1— ----- 1 I zawiera• P
p • p •w trakcie 1

1— ----- 1 I kończone przez• P
p • p • kończy I

p I poprzedza• P
— 1 ♦ p • po I

rys. 3. Relacje prymitywne między przedziałami a punktami oraz 
między punktami a przedziałami

Dostarczone przez użytkownika relacje między obiektami stanowią 
aksjomaty systemu, System dysponuje zestawem reguł wnioskowania za 
pomocą których z aksjomatów można uzyskać relację między dowolną 
parą obiektów (stosując reguły wnioskowania w procesie otrzymywania 
domknięcia przechodniego).

Relacje kodowane są w postaci map bltowycli relacji prymitywnych. 
Reguły wnioskowania przechowywane są w kwadratowych tablicach in
deksowanych relacjami prymitywnymi (stanowiącymi przesłanki reguł). 
Szczegółowe informacje dotyczące implementacji można znaleźć w 
pracy [Hajnicz, 87].

W naszym systemie poza wnioskami - relacjami pomiędzy dowolną 
parą obiektów przechowywane są oddzielnie aksjomaty. Umożliwia to 
usuwanie raz wprowadzonych aksjomatów oraz rozstrzyganie sprzecz
ności.
Wnioski 1 aksjomaty będą od tej pory nazywane faktami.

wszystkie obiekty (przedziały 1 punkty) opatrzone są indeksami 
niezależnie od ich dalszej interpretacji, co ułatwia przechowywanie 
informacji.

2. 2. Zdarzenia 1 daty bezwzględne

Allen (81; 85) 1 Yilaln (82) zasugerowali interpretację prze
działów Jako zdarzeń. W niektórych pracach zdarzenia są reprezento
wane Jako punkty (patrz [McDermott, • 62), [Kowalski, Sergot, 6 6)), 
lecz reprezentowanie ich Jako przedziałów wydaje się bardziej uza
sadnione. Na przykład zdarzenia historyczne trwają i mogą zawierać
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inne zdarzenia historyczne. I tak II Wojna Światowa Jest zdarzenie« 
historycznym, w trakcie którego wystąpiła Bitwa o Anglie - Inne 
zdarzenie historyczne.

Użytkownik wprowadza do systemu zdarzenia w postaci Identyfika
torów, które przechowywane są w jednowymlar.owej tablicy napisów.

Poza zdarzeniami w systemie reprezentowane są daty. Określenie 
data kojarzy nam się z datowaniem kalendarzowym - rok, miesiąc, 
dzlert - taki sposób datowania ma miejsce np. w historii. Ladkln 
(19*6, 1987) opisuje hierarchię przedziałów reprezentujących okresy
kalendarzowe (lata, miesiące itd. ). Yilaln («2 ) zaproponował repre
zentacje dat Jako punktów. W pracy tej zamierzamy kontynuować to 
podejście. /
W bieżącej wersji systemu istnieją trzy dopuszczalne formaty dat:

1. [RR]RR. MM. DD
2. gg:mm:ss
3. [RR)RR. MM. DD, gg:nm:ss

gdzie R - cyfra roku, m - cyfra miesiąca, d - cyfra dnia, g - cyfra 
godziny, m - cyfra minuty 1 s - cyfra sekundy.
Tego typu daty będziemy nazywali datami bezwzględnymi. Formalnie 
zbiór dat bezwzględnych może stanowię dowolny zbiór o ścisłym 
liniowym porządku. Format dat zależy od konkretnych zastosowań. 
Każda poprawna data bezwgledna musi zawierać wszystkie składniki, 
np. 1967. 11. 15 Jest poprawną datą, a 1967. 15 1 1967. 11 nie.

Daty takie powinny być traktowane raczej Jako momenty niż punkty
(patrz [Allen, Hayes, 1985; 1987]), ale w pracy tej pominiemy sub
telne różnice miedzy tymi pojęciami.

Porządek w zbiorze dat bezwzględnych o określonym formacie na
rzucany Jest przez pewną funkcje porównującą daty. Funkcja ta Jest 
niezależna od pozostałych części systemu, wiec daje sle łatwo wy
mieniać. ę

Ponieważ daty bezwgiedne Jednego formatu tworzą porządek liniowy, 
funkcja zwraca relacje •poprzedza* lub »równe» lub «po*. Relacja
•równe• może być zwrócona Jedynie w przypadku, gdy porównano date
bezwzględną z nią samą.

Wprowadzane przez użytkownika daty bezwgiedne przechowywane sa w 
postaci rekordów zawierających liczby odpowiadającym kolejnym ich



- 9 -

składnikom. Daty nie mogą być przchowywane w postaci napisów, 
ponieważ znacznie utrudniłoby to ich porównywanie.

W naszym prymitywnym Języku możemy wyrazić wlec następującą 
informację:

II wojna Światowa zawiera Bitwę o Anglię.
Bitwa o Anglię rozpoczęła się 1940. 08. 13. 

w tym tekście fakty będą najczęściej formułowane w języku natural
nym. w rzeczywistości system posiada prosty, sformallzowany Język 
konwersacji, opisany w [Hajnlcz, *7].

2. 3. Przesłanki 1 rozstrzyganie sprzeczności

W naszym systemie aksjomaty przechowywane są w inny sposób niż 
wnioski. Mianowicie są one przechowywane w postaci rekordów zawie
rających typ obiektów (w przypadku wniosków Identyfikowany przez 
wybór tablicy), Indeksy obiektów 1 relacje między nimi. Rekordy te 
mogą być łączone w listy.

Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik może np. usuwać aksjomaty. 
Po dokonaniu takiej operacji informacja w systemie inicjalizowana 
Jest na podstawie pozostałych aksjomatów.

Tablicom zawierającym wnioski odpowiadają tablice przesłanek, 
zawierające listy wszystkich tych aksjomatów, które prowdzą do
danego wniosku. Listy te są tworzone poprzez kopiowanie list przes
tanek dotyczących tych faktów, które stanowią bezpośrednie przes
łanki wyciąganego wniosku.

W przypadku pojawienia się sprzeczności (wniosek Jest relacją 
pustą, nie zawierającą żadnej relacji prymitywnej), lista przesła
nek związana z tym wnioskiem zawiera aksjomaty wzajemnie sprzeczne.
Wówczas użytkownik musi usunąć Jeden z tych aksjomatów.
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3. DATY WZGLĘDNE

JaK zasugerowano w pracy [Rescher, Urquhard, 71J opisany powyżej 
sposób datowania nie Jest Jedynym możliwym i używanym w Komunikacji 
między ludźmi. Istnieje Inny sposób da-towania, nazywany względnym.

Dla ścisłości podamy teraz definicje dat bezwzględnych i względ
nych (za [Rescher, Orąuhard, 71]).

DEF. Data bezwgledna Jest to specyfikacja czasu chronologicznie 
ustalona (np. 13. 00. i940).

Data względna Jest to specyfikacja czasu chronologicznie 
nieustalona (np. wczoraj lub lO dni przed rozpoczęciem Bitwy o 
Anglie)-

3. i. Struktur« dat względnych

Daty względne maj« bardziej złożoną strukturę niż daty bez
względne. Data względna prosta Jest para <P,0>, gdzie P Jest to 
punkt odniesienia {początek Bitwy o Anglie), zaś O Jest to przesu
nięcie (-10 dni). Punkt odniesienia Jest to zazwyczaj określony 
punkt Jakiegoś zdarzenia (w bieżącej wersji systemu Jego początek 
lub koniec; na razie nie uwzględniamy możliwości identyfikowania 
części zdarzenia - np. w połowie zdarzenia itp.).
Przesunięcie ma postać analogiczną do daty bezwględnej, nie musi 
natomiast- tworzyć poprawnej daty bezwględnej. Na przykład 1 rok 4-0 
dni Jest poprawnym przesunięciem, zaś i. 00. 4-0 Jest błędną datą bez
względną.

Punkt odniesienia Jest to również pewna data względna. Jej punk
tem odniesienia Jest ona sama, zaś przesunięciem Jest data określa
jąca punkt zero.

Istnieją również daty zgodne z powyższą definicją daty względ
nej, ale posiadające inną strukturę. Przykładami takich dat są: 

dwa dni po rozpoczęciu Bitwy o Anglię o godzinie 12-teJ 
w zeszłym roku 10 marca 

dwa dni po .. . o godzinie 12-teJ nie stanowi przecież przesunięcia. 
Taka data względna, zwana złożoną datą względną stanowi trójkę 
<P, 0, B>, gdzie P Jest to punkt odniesienia, 0 - przesunięcie, zaś 
B jest to część bezwzględna (12:00:00).
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Złożone daty względne mogą mieć także inną, czasem bardziej 
skomplikowaną struktur«. Przykładowe sformułowania to: 

wczoraj 10 minut po obiedzie
dwa lata przed maturą, w kwietniu, 3 dni przed premierą 
szkolnego przedstawienia

3. 2. Porównywanie dat względnych

Niezależnie od struktury wszystkie daty względne posiadają punK- 
ty odniesienia. Możemy zdefiniować relację równoważności na zbiorze 
dat względnych. Dwie daty są w tej relacji, Jeżeli mają ten sam 
punkt odniesienia. Relacja ta dzieli zbiór dat względnych na klasy 
abstrakcji. Dodatkową klasę abstrakcji stanowi klasa dat bezwgled- 
nych (data nie może być Jednocześnie względna 1 bezwględna), która 
została wprowadzona w celu Jednolitego traktowania dat.

Daty względne proste o tym samym punkcie odniesienia można po
równywać, podobnie Jak daty bezwględne. Porównywanie dotyczy prze
sunięć dat. Daty względne złożone o tej samej strukturze również 
można porównywać. Dla opisanego formatu porównujemy najpierw prze
sunięcia, a w przypadku ich równości również części bezwględne. 
Natomiast porównywanie dat względnych o różnych strukturach Jest 
zazwyczaj niemożliwe - np. daty:

dwa lata 1 3 miesiące temu, i2-tego 
dwa lata temu, 12 kwietnia 

są nieporównywalne, wynik porównania zależy bowiem od punktu odnie
sienia - czy mamy teraz maj, lipiec czy listopad. W omawawianym 
systemie uwzględniane są tylko daty względne proste. Od tego momen
tu termin data względna będzie miał tylko takie znaczenie.

Dwie daty względne o różnych punktach odniesienia nie są porów
nywalne (chyba że Jest to wniosek z innych faktów).

Aby porównać dwie daty względne, trzeba sprowadzić ich przesu
nięcia do tej samej postaci. i50 minut * i godzina 90 minut ; 
2 godziny 30 minut. Przy tej operacji można przyjąć dwie konwencje: 
albo sprowadzamy przesunięcia do postaci przypominającej datę bez
względną (2 godziny 30 minut; przesunięcie w takiej postaci będzie
my nazywać quasi-datą), albo do najdrobniejszej dopuszczalnej przy 
danym formacie Jednostki (9000 sekund).
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3. 3. Wnioskowanie

W przypadku dat względnych, poza standardowym wnioskowaniem 
opartym na wspomnianych w rozdz. 2. 1. regułach mamy do czynienia ze 
specyficznym wnioskowaniem, polegającym na zwiększeniu porównywal
ności dat. Naszym celem Jest otrzymanie Jak najmniejszej liczby 
punktów odniesienia - Jak najmniejszej liczby klas abstrakcji. 
Zmniejszanie liczby punktów odniesienia odbywa się w następujący 
sposób:

» Jeżeli wprowadzamy nowy fakt zawierający datę względną, w któ
rej punktem odniesienia Jest data bezwzględna, to omawiana da
ta względna przekształca się w datę bezwzględną.
Przykład:
Jeżeli użytkownik poda fakt:

Bitwa o Anglię rozpoczęła się 1 miesiąc 22 dni po 
1940.06.22. 

to do systemu wprowadzony będzie fakt:
Bitwa o Anglię rozpoczęła się 1940.08.13.

Druga Wojna Światowa
I •...H

39. 10. 05* *40. OS. 10 *40. 06. 22
I---------- 1 |--------------1------------------------- . . . A
Wojna Obronna Ofensywa Niemiec Istnienie Rządu Ylchy
Polski Przeciwko Francji »40.08. 13 *40.10.31

V--------- Y---------- 1 }-- '"I
8 miesięcy 17 dni Bitwa o Anglię

' V  "* r '
1 mies. 22 dni 2 miesiące 18 dni 

rys. 4 Wybrane zdarzenia z okresu Drugiej Wojny światowej

« Jeżeli wprowadzamy fakt zawierający datę względną, w którym 
punktem odniesienia Jest inna, istniejąca Już w systemie data 
względna, to nowa data względna "dziedziczy" punkt odniesienia 
starej daty.
Przykład:
Użytkownik wprowadził fakty:

Ofensywa Niemiec przeciwko Francji zakończyła się 8 mie
sięcy 17 dni po końcu Wojny Obronnej Polski.
Bitwa o Anglię rozpoczęła się 1 miesiąc 22 dni po końcu 
Ofensywy Niemiec przeciwko Francji.
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Drugi fakt zostanie przekształcony do postaci:
Bitwa o Anglie rozpoczęła sie 9 miesięcy 39 dni po końcu 
Wojny Obronnej Polski.

* Jeżeli w trakcie wnioskowania pewna data względna okaże sie 
równa pewnej dacie bezwględnej, wszystkie daty względne będące 
elementami klasy abstrakcji wyznaczonej przez te datę względną 
zostaną zamienione na daty bezwzględne.
Przykład:
Weźmy fakty:

Bitwa o Anglię rozpoczęła się 1 miesiąc 22 dni po końcu 
Ofensywy Niemiec przeciwko Francji.
Ofensywa Niemiec przeciwko Francji spotyka Istnienie 
Rządu Vichy.
Istnienie Rządu Vichy rozpoczęło się 1940.06.22. 

Wywnioskujemy z tego fakty:
Ofensywa Niemiec przeciwko Francji skończyła sie 
1940. 06. 22.
Bitwa o Anglię rozpoczęła się 1940.06.13.

« Jeżeli w trakcie wnioskowania dwie daty względne okażą się 
równe, to na tej podstawie obllczne Jest przesunięcie punktu 
odniesienia jednej względem punktu odniesienia drugiej, a 
następnie zmieniany Jest punkt odniesienia wszystkich dat z 
pierwszej klasy abstrakcji i przellczne są ich przesunięcia. W 
rezultacie łączone są dwie klasy abstrakcji.
Przykład:
Użytkownik wprowadził fakty:

Ofensywa Niemiec przeciwko Francji zakończyła się 8 mie
sięcy 17 dni po końcu Wojny Obronnej Polski.
Bitwa o Anglię rozpoczęła się 1 miesiąc 22 dni po począt
ku Istnienia Rządu Vichy.
Ofensywa Niemiec przeciwko Francji spotyka Istnienie 
Rządu Vichy.

Wywnioskujemy z tego fakty:
Rząd Vichy powstał 8 miesięcy 17 dni po końcu Wojny 
Obronnej Polski.
Bitwa o Anglię rozpoczęła się 9 miesięcy 39 dni po końcu 
Wojny Obronnej Polski.
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Oczywiście, aby było możliwe przeprowadzanie takich przekształ
ceń, system wyposażony Jest w operacje dodawania 1 odejmowania dat 
(w przypadku dat względnych ich przesunięć). Oczywiście do dat bez
względnych można dodawać tylko daty względne; operacja dodawania 
dwóch dat bezwzględnych nie ma sensu. Dodanie lub odjecie od daty 
bezwględnej daty względnej powoduje powstanie daty bezwzględnej, 
odejmowanie dat bezwglednych powoduje powstanie daty względnej, 
której punktem odniesienia Jest odjemnik.

3. 4. Im p I ementac.ia

Daty względne przechowywane są w trzech tablicach. W jednej 
przechowywane są przesunięcia, w drugiej punkty odniesienia, w
trzeciej indeksy zdarzeń, z którymi daty względne są związane.

Ponieważ daty względne 1 bezwgledne traktowane są przez moduł 
wnioskujący tak samo (Jako punkty) oraz daty względne mogą sie 
przekształcać w bezwgledne, daty są Jednolicie indeksowane 1 prze
chowywane w tych samych tablicach. Przesunięcia dat względnych i 
wartości dat bezwzględnych przechowywane są w jednej "tablicy, po
nieważ mają taką samą strukturę (chociaż inną interpretacje).

Punktem odniesienia dla dat bezwglednych jest liczba -l (która 
identyfikuje klasę dat bezwzględnych); liczba -I Jest również wsta
wiana do tablicy wiążącej z datami odpowiednie zdarzenia. Ponieważ 
zawartość tej tablicy nie ulega zmianie podczas wnioskowania, 
liczba -i identyfikuje daty wprowdzone od razu Jako bezwzględne.

W momencie wprowadzania faktu dotyczącego pewnej daty bezwgled- 
nej system oczywiście sprawdza, czy taka data istnieje. Jednakże
brane są pod uwagę Jedynie daty, które zostały wprowadzone do sys
temu Jako daty bezwgledne, a nie takie, które stały sie bezwzględne 
w wyniku wnioskowania. Spowodowane Jest to możliwością zmiany 
wniosku np. w wyniku usunięcia pewnego aksjomatu. Jeżeli z daną da
tą (bezwgledną) byłyby związane inne aksjomaty, interpretacja daty 
mogłaby ulec "rozdwojeniu", co oczywiście Jest niedopuszczalne.

Przykład:
Dla faktów:

Rząd Vichy powstał 8 miesięcy 17 dni po końcu Wojny Obronnej
Polski.
Wojna Obronna Polski zakończyła sie 1939.10.05.



15 -

w systemie przechowywane są daty: początek Istnienia Rządu Vichy 
(194-0.06.22), koniec Wojny Obronnej Polski (1939.10.05) i oddziel
nie 1939. 10. 05. Po dodaniu faktu:

Ofensywa Niemiec Przeciwko Francji zakończyła się 1940.06.22. 
dodawana Jest nowa data - 1940.06.22. Gdybyśmy tego nie uczynili, 
tzn. gdybyśmy mieli tylko dwie daty - początek Istnienia Rządu 
Vichy (1940.06.22), koniec Wojny Obronnej Polski ( /939. 10. 05) 
usuniecie faktu:

Wojna Obronna Polski zakończyła się 1939.10.05. 
spowodowałoby "rozdwojenie” znaczenia daty początek Istnienia fiządu 
Ylchy (1940.06.22) w zależności od faktu, w którym ta data Jest 
uwzględniana - naprawdę są to teraz dwie niezależne daty.

Aksjomaty dotyczące dat względnych muszą zawierać pewne dodatko
we informacje, których nie zawierały aksjomaty omówione w rozdz.
2. 3. Mianowicie musimy przechowywać przesunięcie między datami oraz 
relacje między datami a odpowiadającymi im zdarzeniami (w bieżącej 
wersji systemu rozpoczynane przez• , kończone przez-). Ponieważ 
istnienie list przesłanek wymaga, by aksjomaty były reprezentowane 
w sposób jednolity, te dodatkowe informacje przechowywane są w 
odzielnej tablicy.

3. 5. Problem przesłanek

Dla każdej relacji między dwoma datami (przechowywanej w tablicy 
wniosków) obliczonej w wyniku przynależności tych dat do tej samej 
klasy abstrakcji musi Istnieć lista przesłanek prowadzących do tego 
wniosku.
Tworzenie takich list przesłanek Jest jednak dużo bardziej skompli
kowane niż w przypadku zwykłego wnioskowania (patrz rozdz. 2.3), 
ponieważ trudniej Jest ustalić bezpośrednie przesłanki danego 
wniosku. ,

Niewątpliwie bezpośrednią przesłankę stanowi fakt, w wyniku któ
rego dane dwie daty znalazły się w jednej klasie abstrakcji (nowy 
fakt, jeSll stało się to w wyniku Jego wprowadzenia lub wniosek 
równości dwóch dat z łączonych klas abstrakcji, i Których pochodzą 
porównywane daty). Nie może to Jednak być przesłanka Jedyna.

Rozważmy Jeszcze raz przykład:
Ofensywa Niemiec przeciwko Francji zakończyła się 8 miesięcy 
17 dni po końcu Wojny Obronnej Polski.



Bitwa o Anglię rozpoczęła się i miesiąc 22 dni po końcu 
Ofensywy Niemiec przeciwko Francji.

Wniosek: N
Bitwa o Anglie rozpoczęła się 9 miesięcy 39 dni po końcu Wojny 
Obronnej Polski.

powinien mleć Jako przesłanki oba powyższe aksjomaty. Niestety, 
przy przyjętym przez nas założeniu zostałby uwzględniony Jedynie 
drugi z nich.

Aby temu zaradzić, Jako bezpośrednie przesłanki traktowane są 
również zależności miedzy rozważanymi datami a ich dotychczasowymi 
punktami odniesienia.

Takie rozwiązanie nie Jest również wystarczające.

Przykład:
Rząd Vichy powstał 8 miesięcy 17 dni po końcu Wojny Obronnej 
Polski.
Wojna Obronna Polski zakończyła sie 1939.10.05.
Ofensywa Niemiec przeciwko Francji spotyka Istnienie Rządu 
Vichy.

Dodajmy do tego zestawu fakt:
Ofensywa Niemiec Przeciwko Francji odbyła sie po 1940.08.13. 

Jest to oczywiście fakt sprzeczny z pozostałymi.
Mianowicie z faktów:

Ofensywa Niemiec przeciwko Francji spotyka Istnienie Rządu 
Vichy.
Ofensywa Niemiec Przeciwko Francji odbyła sie po 1940.08.13. 

Wywnioskujemy:
Istnienie Rządu Vichy po 1940.08.13. 

a następnie:
Początek Istnienia Rządu Vichy po 1940.08.13.

Przesłankami obu tych faktów są oczywiście wymienione dwa aksjo
maty.
Natomiast z faktów:

Rząd Vichy powstał 8 miesięcy 17 dni po końcu Wojny Obronnej 
Polskl.
Wojna Obronna Polski zakończyła się 1939.10.05.

Wywnioskujemy:
Rząd Vichy powstał 1940.06.22.
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Ponieważ daty bezwględne nie mają punktów odniesienia (nie istnieje 
data o indeksie -i), porównanie dat t94-0.06.i3 i 1940.06.22 nie ma 
żadnych przesłanek (pozornie słusznie, ponieważ Jest to "prawda 
absolutna"), Ale, ponieważ data 1940.06.22 to początek Istnienia 
Rządu Vichy, otrzymana relacja miedzy rozważanymi datami Jest rela
cją pustą. Zostanie wiec stwierdzona sprzeczność, a lista przesła
nek będzie zawierać aksjomaty:

Ofensywa Niemiec przeciwko Francji spotyka Istnienie Rządu 
Vichy.
Ofensywa Niemiec Przeciwko Francji odbyła sie po 1940.06. i 3. 

a fakty te nie są, rzecz Jasna, sprzeczne. V

W wersji systemu nie posiadającej dat względnych takie niepra 
widłowoścl nie występowały, ponieważ rozpatrywane były wyłącznie 
daty bezwględne, które były niezmienne 1 zawsze porównywalne.

W wersji systemu wzbogaconej o daty względne funkcja porównująca 
daty musi być zdolna do wskazania przesłanek dla wyprowadzan: go 
wniosku niezależnie od tego, czy porównywane są daty względne czy 
bezwzględne. Dlatego informacje wiążące daną datę z jej punktem 
odniesienia przechowywane są w odzielnej tablicy i nazywane przes
łankami dat.
Daty wprowadzane do systemu od razu Jako bezwględne mają pustą lis
tę przestanek.
Dla pozostałych dat na liście przestanek umieszczane są początkowo 
fakty, w których daty te zostały wprowadzone po raz pierwszy (więc 
uzyskały punkt odniesienia) oraz dziedziczone są przestanki punk.tow 
odniesienia. Następnie przy każdej zmianie punktu odniesienia do 
listy przestanek dochodzą przestanki faktu, który te zmianę spowo
dował, oraz przestanki nowego punktu odniesienia.

W omawianym przykładzie data początek Istnienia Rządu Vichy 
posiadała na początku przesłankę:

Rząd vichy powstał 8 miesięcy 17 dni po końcu Wojny Obronnej 
Polski.

zaś zmiana punktu odniesienia (na -i) spowodowana została faktem:
Wojna Obronna Polski zakończyła się 1939.10.05.

Tak wlec relacja pusta między datami początek Istnienia Rządu Vichy 
11940.06.22) oraz 1940. 06. 13 będzie miała przestanki:

Rząd Vichy powstał 6 miesięcy 17 dni po końcu Wojny Obronnej 
Polski.
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Wojna Obronna Polski zakończyła się 1939.10.05.
Ofensywa Niemiec przeciwko Francji spotyka Istnienie Rządu
Vlchy.
Ofensywa Niemiec Przeciwko Francji odbyła się po 1940.06.13. 

które są rzeczywiście wzajemnie sprzeczne.

Istnieje co prawda możliwość, że lista przesłanek danego faktu 
zawiera aksjomaty, bez których można by dany wniosek wyprowadzić. 
Możliwość taka istnieje również i w innych przypadkach (patrz 
[Hajnicz 67]). Dużo bardziej istotne Jest to, że listy przesłanek 
zawierają wszystkie rzeczywiste przesłanki wniosku.

4. CZAS TRWANIA ZDARZEŃ

Może sic zdarzyć, że nie posiadamy dokładnej informacji o okre
sie wystąpienia zdarzenia (czyli np. o datach bezwzględnych Jego 
początku i końca), natomiast znamy czas Jego trwania.

Próbując dodać do systemu tak widziany czas trwania zdarzeń, 
można posługiwać sle datami względnymi. Tworzymy wówczas dwie daty 
względne determinujące początek i koniec tego zdarzenia, Początek 
zdarzenia Jest punktem odniesienia dla obu tych dat, zaS koniec 
zdarzenia posiada przesuniecie względem początku zdarzenia równy 
czasowi trwania zdarzenia.

Omawiając w rozdz. 3 daty względne uwzględniliśmy tylko dokład
nie znane odległości między konkretnymi punktami, bez możliwości 
podawania dolnych 1 górnych ograniczeń tych odległości. Jednakże 
taki aparat umożliwia Już podawanie dolnych 1 górnych ograniczeń 
czasu trwania zdarzeń. Aby przedstawić górne ograniczenie posługu
jemy się początkiem zdarzenia oraz datą względną następującą £0 

zdarzeniu. Aby przedstawić dolne ograniczenie posługujemy się 
początkiem zdarzenia oraz datą względną występującą w trakcie zda
rzenia.
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Przykład:
Użytkownik może wprowadzić informacje:

Bitwa o Anglie trwała 2 miesiące 18 dni.
Bitwa o Anglie trwała ponad 2 miesiące.
Bitwa o Anglie trwała poniżej 3 miesięcy.

(patrz rys. 5)

Bitwa o Anglie
I----------------------
» •
V y - - - - - - - - - - - - - - - -

2 miesiące 18 dni
T

2 miesiące
' »-----

3 miesiące

rys. 5 Czas trwania Bitwy o Anglie

Informacja dotycząca dokładnego czasu trwania zdarzenia może być 
wprowadzona do systemu tylko raz (podobnie Jak w przypadku innych 
faktów); próba ponownego wprowadzenia takiej informacji Jest błęd
na. Natomiast w przypadku ograniczeń czasu trwania zdarzeń sytuacja 
Jest inna. Mianowicie podanie słabszego ograniczenia nie wprowadza 
żadnej nowej informacji, natomiast podanie silniejszego ogranicze
nia wprowadza nową Informacje, ale nie Jest ona sprzeczna z po
przednią informacją.

Przykład:
W systemie znajduje sle fakt:

Bitwa o Anglie trwała poniżej 3 miesięcy.
Wprowadzenie faktu:

. Bitwa o Anglie trwała poniżej 4- miesięcy, 
nie zmienia stanu informacji w systemie, natomiast wprowadzenie 
faktu:

Bitwa o Anglie trwała poniżej 2 miesięcy 20 dni. 
wprawdzie zmienia stan Informacji w systemie, natomiast nie Jest to 
fakt sprzeczny z Już istniejącym, tylko zwiększenie dokładności 
posiadanej wiedzy.

Wprowadzenie do systemu informacji o ograniczeniu czasu trwania 
zdarzeń odbywa sie w sposób opisany powyżej. Natomiast ekstrakcja 
takiej Informacji odbywa sle przez porównywanie odległości pomiędzy 
wszystkimi datami znajdującymi sle w odpowiednich relacjach z danym
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zdarzeniem (Jeżeli odległość między tymi datami da się obliczyć). 
Tutaj właśnie znajduje zastosowanie odejmowanie dat bezwzględnych 
(patrz rozdz. 3. 3).

W przypadku ograniczenia górnego rozważamy pary dat:
* pierwsza data •poprzedza zdarzenie, druga data »kończy 

zdarzenie
* Pierwsza data •poprzedza zdarzenie, druga data •po zdarzeniu
« pierwsza data •rozpoczyna zdarzenie, druga data »po zdarzeniu 

(patrz rys. 6 po lewej)

zdarzenie 
I------------------ 1 I-

* • *
' , •
• »

Y

• •

rys. 6 Ograniczenia czasu trwania zdarzenia

w przypadku ograniczenia dolnego rozważamy pary dat:
* pierwsza data •rozpoczyna zdarzenie, druga data •r trakcie

zdarzenia
« pierwsza data •w trakcie zdarzenia 1 druga data •w trakcie

zdarzenia
« pierwsza data •* trakcie zdarzenia, druga data •kończy
zdarzenie 

(patrz rys. 6 po prawej)

Rezultat przeprowadzonego wyszukiwania stanowi najmniejsze ograni
czenie dolne oraz największe ograniczenie górne.

Implementacja czasu trwania zdarzeń nie wymaga żadnych dodatko
wych mechanizmów, poza dopuszczeniem relacji •przed 1 •w trakcie 
między datą względną i powiązanym z nią zdarzeniem.

zdarzenie
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S. OPERACJE NA DATACH FORMATU [RR)RR. MM. DD

Dokonywanie wszelkich operacji na datach formatu [RRJRR.MM. DD 
Jest bardzo utrudnione. Wynika to z faktu, że miesiące mają 
nierówną liczbę dni - od 28 do 31. Jedynie porównywanie dat bez
względnych Jest operacją całkowicie Jednoznaczną i Jako takie nie 
sprawia nam żadnego kłopotu.

Ponieważ Jest to format daty powszechnie używany, kwestia ta nie 
może zostać pominięta. W rozdziale tym opiszemy dosyć dokładnie ten 
problem i wskażemy przyjęte rozwiązania.

5.1. Porównywanie przesunięć

Jak Już zostało powiedziane w rozdz. 3.2, aby przesunięcia mogły 
być porównywane, muszą być sprowadzone do postaci quasl-daty lub 
Jednostki najdrobniejszej (w tym przypadku liczba dni). Rok posiada 
zawsze 12 miesięcy, natomiast liczba dni w miesiącu Jest różna. Z 
tego względu 40 dni może to być 1 miesiąc 12 dni 1 1 miesiąc 9 dni 
w zależności od tego, Jaki to Jest miesiąc. Ponieważ miesiące nas
tępują po sobie w ściśle określonej kolejności, każda liczba mie
sięcy odpowiada pewnemu zestawowi dopuszczalnych liczb dni. Podamy 
te wartości przy założeniu, że rok może być przestępny lub nie, 
oznaczjąc Je przez m* dla k kolejnych miesięcy.

m, - i 26, 29, 30, 31 ) ID7 l 2 12, 21 3, 214, 215 )
DQ2 ~ ( 59, 60, 61, 62 1 m# - ( 242, 243, 244, 245 1

m 3 - i 69, 90, 91. 92 i IDę { 273, 274, 275, 276 1

1H4 - t 120, 121, 122, 123 ) ®10 - ( 303, 304, 305, 306 1

i«5 - { 1 50, 151, 152, 153 ) m, i - I 334, 335, 336, 337 1

H>6 * 1 161, 162, 163, 164 1 mi 2 - ( 365, 366 ]

Podamy teraz ogólny wzór na liczbę dni w kolejnych latach. Przez 
rn będziemy oznaczać zbiór zawierający wszystkie możliwe liczby dni 
w ciągu n lat.

r0 = { 0 1
rt = l 365, 366 )
r2 = { 730, 731 )
r3 = { 1095, 1096 )
r4 : t 1460, 1461 )

W ciągu 1, 2, 3 lub 4 lat co najwyżej Jeden rok może być przestęp
ny.
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rn = C Un-4»/4j » 1461 ) ♦ r4 + r t n _4 )m o d4 =
= ( ltn-4>/4j « 1461 ) + r4 + rnmo<i4

dla 4 < n < 100

Przykład:
r5 : t L ( 5 - 4 ( / 4 J • 1461 ) ♦ r4 + r5(no<i4 =

z ( 0 J + | 1460, 1461 ) + { 365, 366 I =
r ( 1825, 1626, 1827 )

rl00 : l L(100-4(/4j « 1461 I + r4 + rioomodł =
: ( 24 « 1461 ) ♦ ( 1460, 1461 ) ♦ r0 =
s ( 36524, 36525 )

Istnieją lata podzlelne przez 100, które nie są przestępne. Są to 
lata podzlelne przez 400.

rn = { L(n-100»/I00j « 36524 1 ♦ r t0 0 ♦ r(n-100)modl00 =
= 1 L(n- 1 0 0)/1OOj • 36524 ) + r10o + rnmodl00

dla 100 < n < 400

Przykład:
r105 : l L(105-100)/ 1OOj « 36524 1 + T j oo + r105modl00 :

= I 0 | + | 36524, 36525 ) ♦ ( 1625, 1626, 1627 ) s
r { 36349, 36350, 36351, 36352 )

r 400 : l 46097 )
W ciągu 400-tu łat występują po 24 lata przestępne~w trzech stule
ciach oraz 25 lat przestępnych w Jednym stuleciu.

r n r ( UH/400J « 196097 ) «•

d la  n > 400

Ponieważ istnieją 2 lub 4 możliwości dla liczby dni w kolejnych
miesiącach (m^) oraz od 1 do 4 możliwości dla liczby dni w kolej
nych latach <r„> oraz w obu przypadkach liczby ten stanowią kolejne 
liczby naturalne, dla danego przesunięcia istnieje od 2 do 7 moż
liwości sprowadzania go zarówno do postaci quasi-daty, Jak 1 do 
liczby dni.

Aby uniknąć takiego niejednoznacznego sprowadzania, należałoby 
wprowadzać daty od razu w jednej z tych postaci. Niestety dodawanie 
przesunięć nie zachowuje postaci quasl-daty (patrz rozdz. 5.2). 
Natomiast wymaganie od użytkownika, aby wprowadzał wszystkie prze
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sunięcia w dniach Jest bardzo silne. Trudno wymagać obliczania, ile 
to np. Jest 2 lata 15 miesięcyI

Dlatego w naszym systemie dopuszczalne Jest wprowadzanie przesu
nięć w dowolnej postaci. System porównuje takie przesunięcia doko
nując pewnych przybliżeń.

Niech D = < r, m, d > będzie dowolnym przesunięciem. Przez 
D' : < r', m', d' > będziemy określali quasi-date otrzymaną z D
przy założeniu konkretnego punktu odniesienia, przez d" liczbę dni 
otrzymaną z D' przy tym samym punkcie odniesienia.

TW. Niech Dl 1 D2 bedą to dwa przesunięcia. Jeżeli rl S r2 1
ml < m2 i dl < d2 oraz przynajmniej Jedna z tych relacji jest 
ostra to dla dowolnego punktu odniesienia Dl' < D2' i
dl' < d2 ".

Niestety, twierdzenie to nie Jest prawdziwe w przypadku czasu 
trwania zdarzeń (porównywane czasy trwania zdarzeń nie muszą mleć 
tego samego punktu odniesienia).

Przykład:
Niech Dl : < 0, 1, 4-0 >, a D2 = < 0, 1, 41 >. Oczywiście Dl < D2.
Natomiast istnieje możliwość sprowadzenia Dl' s < O, 2, 12 > 1»
D2' s < 0, 2, 10 > (Wlec Dl' > D2') oraz di" : Tl 1 d2" = 69 (wlec
również dl" > d2").

Niezależnie od tego będziemy stosować metodę proponowaną przez 
powyższe twierdzenie, ponieważ Jest to zgodne z intuicją. Miesiąc 
40 dni Jest równe miesiąc 40 dni i mniej niż miesiąc 41 dni.

Jeżeli nie uda nam się porównać składników przesunięć bezpośred
nio, będziemy porównywać ich górne 1 dolne ograniczenia. Nie stosu-I
Jemy Jednak opisanej powyżej skomplikowanej metody przeliczania 
przesunięć na quasl-daty i liczbę dni, tylko stosujemy pewne przy
bliżenia. Przesunięcia "sprowadzamy" do liczby dni, ponieważ prze
sunięcia wprowadzone od razu w tej postaci są dokładne i nie chcemy 
tracić tej Informacji. Jednocześnie dowolne przesunięcie może mieć 
składniki różnych znaków, więc znalezienie ograniczeń dolnych 1 

górnych w postaci quasi-dat Jest dużo bardziej skomplikowane.

DEF. Ograniczenie górne przesunięcia D (piszemy U(D)) Jest to licz
ba dni obliczona przy założeniu, że lata przestępne występują 
zawsze co 4 lata. Liczbę dni w miesiącach (Jest ich nie więcej
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niż 12, dowolną liczbę miesięcy można sprowadzić do takiej 
przez zwiększanie liczby łat) pobieramy z przedstawionej po
wyżej tablicy (oczywiście wybieramy możliwość odpowiadającą 
największej liczbie dni).

\
DBF. Ograniczenie dolne przesunięcia D (piszemy L(D)) Jest to licz

ba dni obliczona przy założeniu, że nie ma lat przestępnych.
Liczbę dni w miesiącach pobieramy z tej samej tablicy, oczy
wiście tym razem pobierając najmniejszą liczbę dni.

TW. Jeżeli L (Dl| < U(D2) to dla dowolnych Dl', D2' Di' < D2'

Oczywiście istnieją takie przesunięcia, których w ogóle nie Jes
teśmy w stanie porównać (np. 2 miesiące iO dni 1 1 miesiąc 40 dni).

5. 2. Dodawanie dat

Kolejny problem związany Jest z dodawaniem i odejmowaniem dat, 
koniecznym przy łączeniu klas abstrakcji dat i obliczaniu czasu 
trwania zdarzeń. Jeżeli mamy do czynienia z przesunięciami dwóch 
dat względnych w ogóle nie wiemy, Jak dodawać.

Przykład:
6 mies. 17 dni ♦ i mies. 22 dni = 9 mles. 39 dni

Ponieważ nic więcej na ten temat wiedzieć nie możemy, uniemożliwia 
to nam przechowywanie przesunięć w postaci quasi-dat. Przesunięcia 
wprowadzone w tej postaci mogą zostać przez operację dodawania i 
odejmowania zaburzone.

W przypadku odejmowania dwóch dat bezwględnych Jesteśmy w stanie 
obliczyć dokładną liczbę dni. *
Przykład:
Weźmy daty 1966.12. 18 i 1987.03.16.
Ponieważ wiemy, ile dni ma grudzień, styczeń i łuty (w roku nle- 
przestępnych) różnica ta wyniesie:

1967.03.16 - 1966.12.16 = ( 31 - 16) + 31 + 26 ♦ 16 = 66 dni 
Natomiast uzyskanie quasl-daty Jest Już zależne od metody liczenia:

1967.03.16 - 1966.12.16 r 1967. 02. 4-4 - 1966.12.16 =
: 2 miesiące 26 dni
1967.03.16 - 1966.12.16 : 1967.03.16 - 1967.01.00 + 13 dni =
2 miesiące 29 dni
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Tworzone w trakcie przeliczeń niepoprawne daty obrazują Jedynie 
metodę liczenia.

Równie problematyczne Jest dodawanie przesunięcia do daty bez
względnej, co też Jest zależne od metody obliczania.

Przykład:
Niech będzie dana data o punkcie odniesienia 65. 11.15 i przesunie
cie 3 miesiące 20 dni.

* dodajemy najpierw miesiące, a potem dni:
85. 11. 15 + 3 mieś. 20 dni = 86.02.15 ♦ 20 dni = 86.02.28
+ 7 dni : 8 6. 03. 07 

■ dodajemy najpierw dni, a potem miesiące:
85. U. 15 + 3  mles. 20 dni = 85. U. 30 + 3 ml es. 5 dni :
85.12.05 + 3 mles. = 86.03.05.

Co gorsza, Jeżeli następnie odejmiemy otrzymane przesuniecie tą
metodą, nie otrzymamy takiego samego wyniku.

« najpierw miesiące, a potem dni:
86.03.07 - 3 miesiące 20 dni : 85.12.07 - 20 dni =
85. U. 30 - 13 dni : 85. 11. 17
86.03.05 - 3 miesiące 20 dni = 85.12.05 - 20 dni s
85. 1 1. 30 - 15 dni : 85. U. 15

« najpierw dni, a potem miesiące:
86. 03. 07 - 3 miesiące 20 dni = 86. 02. 28 - 3 mleslece
13 dni : 86.02.I5 - 3 miesiące = 85.11.15
86.03.05-3 miesiące 20 dni = 8 6 . 0 2 . 2 8 - 3  mleslece
15 dni s 86.02. 13 - 3 miesiące = 85. 11. 13

Jak widać, aby otrzymać po dodaniu przesunięcia i następnie od
jęciu go date wyjściową należy dokonać operacji odejmowania odwrot
ną metodą niż dodawania. Niestety, ponieważ w wyniku dokonywania 
różnych operacji na przesunięciach nie tylko bywają one dodatnie 1 

ujemne, ale mogą one czasami posiadać składniki różnych znaków, nie 
Jesteśmy w stanie stwierdzić, kiedy mamy do czynlenlenia z do
dawaniem, a kiedy z odejmowaniem.

Dlatego ustalenie a priori Jaką kolejność przyjmujemy dla ope
racji dodawania (odejmowanie traktując Jako dodawanie przeciwnego 
przesunięcia) nie rozwiązuje problemu.
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Nie istnieje dobra metoda dokonania operacji dodawania. Dobitnie 
świadczy o tym następujący przykład: Jaką datę mamy miesiąc po
31 stycznia - 26 lutego czy 3 marca? Oba rozwiązania są złe, Jako 
te miesiąc po 26 stycznia mamy 26 lutego oraz miesiąc po i lutego 
mamy / marca (i to niezależnie od metody liczenia!). Nie Jest to 
zresztą przypadek kuriozalny - to samo będzie z datą miesiąc po 
31 marca. Człowiek zawyczaj traktuje przesunięcie i miesiąc w spo
sób przybliżony (właśnie z dokładnością tych 2-3 dni); gdyby Jednak 
miał podać odpowiedź Jednoznacznie dokładną, wybrałby raczej (w na
szym przykładzie) 26 lutego, tzn. odwzorowanie kohca miesiąca na 
koniec miesiąca. Najkorzystniejszym rowiązaniem tego problemu było
by Jednak wprowadzenie dat rozmytych.

C. POJECIE CHWILI BIEŻĄCEJ (TERAZ)

Intuicyjnie pojęcie chwili bieżącej Jest oczywiste i nie wymaga 
żadnego dalszego precyzowania. Teraz Jest to moment, który trwa 
właśnie, 1 przechodzi w przeszłość, zaś przyszłość staje się teraź
niejszością. Ale sformułowanie to, określające ciągłą zmianę momen
tu bieżącego (patrz. [Denblgh, 75]). Jest niezgrabne 1 niejasne. 
A Jednak konieczne Jest posługiwanie ślę tym nieprecyzyjnym poję
ciem, gdyż występuje ono często w Języku naturalnym.

Allen (1905) traktuje teraz Jako przedział. W tej pracy przed
stawione będą rozważania na temat teraz widzianego Jako data, dok
ładniej Jako data względna stanowiąca punkt odniesienia. Wówczas 
np. sformułowanie:

3 dni temu 
.Jest to dbta względna

teraz - 3 dni.

Pojęcie teraz może być wprowadzone do systemu na wiele różnych 
sposobów.

Po pierwsze można posługiwać się zegarem komputera i pobierać z 
niego datę. Większość systemów operacyjnych dysponuje taką informa
cją. Wówczas teraz Jest Jedynie słowem kluczowym, w rzeczywistości 
posługujemy się datą bezwględną obliczoną na podstawie bieżącego 
teraz i przedstawionego przesunięcia. Nie Jest to Jednak najlepsze
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rozwiązanie. Przede wszystkim format dat używany przy danym zasto
sowaniu nie zawsze Jest zgodny z informacją, którą można uzyskać z 
zegara komputera (choć formaty przedstawione w rozdz. 2 . 2 pasują). 
Poza tym czas wiedzy w systemie nie musi pokrywać się z czasem rze
czywistym, a więc również teraz systemu nie musi to być rzeczywiste 
teraz. Jest to zupełnie Jak z czasem teraźniejszym w powieści, 
który nie Jest czasem teraźniejszym czytelnika.

Drugim rozwiązaniem Jest wprowadzenie eksplicite do systemu pun
ktu odniesienia teraz. Można by wówczas wprowadzać różne infor
macje względem teraz Jak również ustalać teraz Jako pewną datę bez
względną.

Przykład:
Użytkownik wprowadził fakty:

3 dni temu skończył się karnawał, 
teraz rozpoczynają się wakacje zimowe, 
teraz Jest *8.02. 10.

Wywnioskowane zostaną fakty:
karnawał skończył się 88.02.07.
wakacje zimowe rozpoczynają się AS.02.10.

Jednakże, ponieważ teraz Jest tu pewnym ustalonym punktem odnie
sienia, nie można następnie podać informacji: 

teraz Jest 88. 02. 15. 
bez anulowania poprzedniej. A przecież możllwoSĆ zmiany teraz Jest 
Istotą tego pojęcia!

Najlepszym rozwiązaniem byłoby umożliwienie użytkownikowi zmiany 
teraz. OczywiScie byłyby to zmiany skokowe, nie tak Jak w rzeczy
wistości, w której to teraz zmienia się w sposób ciągły. Wprowadze
nie takiego teraz powoduje powstanie pytań o charakterze nieomalże 
f1lozoflcznym.

Przede wszystkim należy odróżnić dwa czasy: czas wiedzy w syste
mie i czas konwersacji użytkownika z systemem. Nie tylko, Jak Juź 
zostało wspomniane powyżej, czasy te mają różne teraz. Są to czasy 
zupełnie niezależne, i ich "strzałki czasu" (patrz [Denblgh, 75] ) 
są również niezależne. Wprowadzanie i usuwanie faktów odbywa się 
systemie w dowolnej kolejności, niezależnie od chronologii zdarzeń« 
których fakty te dotyczą. Czy własnoSć ta ma być zachowana równiej:
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w przypadku teraz? Czy należy zatem dopuścić do wprowadzenia naj
pierw informacji:

teraz Jest 1907.12.20. 
a następnie informacji • ,

teraz Jest 1907. 12. 10.
Na to pytanie nie można udzielić chyba jednoznacznej odpowiedzi. W 
naszym systemie dopuszczalne Jest cofanie teraz wstecz, Jako konse
kwencja niezależności czasu wiedzy i czasu konwersacji.

Ponadto wszystkie obiekty istniejące dotychczas w systemie -
zdarzenia 1 daty - były stałymi. Natomiast tak rozumiane teraz nie 
Jest to stała lecz zmienna. Pociąga to za sobą wiele poważnych kon
sekwencji.

Podstawowym pytaniem Jest czy teraz ma być w każdej chwili przy
pisane do pewnej daty bezwglednej. Jeżeli tak, to sytuacja Jest 
prosta: teraz służy wyłącznie do komunikacji z użytkownikiem, (Jak
w omówionym powyżej przypadku teraz pobieranego z zegara kompu
tera); wewnątrz systemu informacje formułowane względem teraz 
widziane są wyłącznie Jako daty bezwgledne. Takie rozwiązanie Jest 
proste i nie wnosi nic nowego. Dopiero przy założeniu, że teraz 
Jest autentycznym punktem odniesienia, które może, ale nie musi, 
być równe pewnej dacie bezwglednej, pojawiają sle kłopoty.

Sformułujemy teraz definicje pomocniczego pojęcia, które ułatwi 
omówienie niektórych zagadnień.

DEP. Zmienna teraz Jest to zmienna wskazująca na date bezwzględną 
lub na date względną będącą punktem odniesienia ( teraz Jest 
datą wskazywaną przez zmienną teraz). Tak wiec wartością
zmiennej teraz Jest indeks daty (patrz rozdz. 2).

Dla porządku wymieńmy Jeszcze wszystkie operacje, które można 
wykonywać z teraz:

1. Ustalenie teraz Jako pewnej daty bezwzględnej,

2. Przemieszczenie teraz o pewne przesunięcie,
3. Zmiana teraz w dowolny, nieokreślony sposób.

Dla bezpieczeństwa można umówić sie, że ustalenie teraz może 
nastąpić Jedynie wówczas, gdy teraz nie Jest Jeszcze związane z 
żadną datą bezwzględną, tzn. powtórne ustalenie teraz nie oznacza 
automatycznej zmiany teraz, lecz Jest błędem. Wyklucza to wystąpię-
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nie niebezpiecznej pomyłki. Oczywiście można poprawić blednie wpro
wadzoną informacje usuwając Ją i wprowadzając poprawną.

Przemieszczenia teraz o pewne przesuniecie można dokonywać w tył 
i w przód niezależnie od tego, czy teraz było ustalone, czy nie.

Nieokreślona zmiana teraz w momencie, gdy dotychczasowe teraz 
było ustalone, Jest prosta. Zmienna teraz ma zawierać indeks nowej 
daty względnej będącej swoim punktem odniesienia. Ale Jak zmieniać 
teraz, gdy Jest to punkt odniesienia?

Podstawową cechą systemu, która nie może ulec zmianie, Jest 
zachowanie tożsamości wprowadzonej doń informacji. Zmiana teraz nie 
może zaburzyć tej tożsamości. Użytkownik może sobie zażyczyć poda
nia wprowadzonych przez niego aksjomatów (faktów), i ich znaczenie 
nie może ulec zmianie.

Przykład:
Rozważmy zestaw aksjomatów:

Obiad skończył się 2 godziny temu.
Teraz Jest 16:20:00.
Zmiana teraz.

W systemie istnieje fakt
Obiad skończył się o 14:20:00. 

którego znaczenie Jest takie samo, Jak dotychczas.
Podobnie Jest z zestawem aksjomatów:

Obiad skończył się 2 godziny temu.
Teraz Jest 3 godziny 10 minut później.

1 przekształconym faktem:
Obiad skończył się 5 godzin 10 minut temu.

Natomiast w przypadku próby nieokreślonej zmiany teraz, które Jest 
punktem odniesienia, sprawa sie komplikuje. Mianowicie stara war
tość teraz staje się w tym momencie punktem odniesienia pozbawionym 
interpretacji, więc wszelkie zawierające go aksjomaty tracą sens, 
znaczenie. \

Przykład:
Rozważmy podobny zestaw aksjomatów:

Obiad skończył się 2 godziny temu.
Zmiana teraz.

Jak mamy w tym momencie określić czas obiadu?
Obiad skończył sie 2 godziny przed starym teraz.
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Jedynym możliwym rozwiązaniem wydaje się przechowywanie listy 
wszystkich zmian teraz dokonywanych w trakcie życia określonego 
zestawu danych. Jeżeli nie będzie istniała możliwość innego okreś
lenia punktu odniesienia, który kiedyś był momentem teraz, . to 
będzie on określany Jako stare_teraz_i, stare_teraz_2 ltd.

Rozwiązanie to nie Jest dobre. Po pierwsze stare_teraz Jest 
określeniem sztucznym, które nie niesie ze sobą żadnej istotnej 
informacji; Jest to etykieta równie dobra Jak "x32". Natychmiast 
pojawia się też problem, czy użytkownik ma prawo posługiwać się 
tymi etykietami czy nie. Również przechowywanie wszystkich wartości 
przyjmowanych przez zmienną Jest pomysłem_ sztucznym.

Dlatego w naszym systemie nie istnieją takie etykiety. Jedno
cześnie zakazana Jest nieokreślona zmiana teraz, które nie Jest 
ustalone Jako pewna data bezwzględna. Zdania dotyczące teraz trak
towane są Jak polecenia zmiany stanu systemu, nie zaś Jak aksjoma
ty, np. nie można ich usuwać.

Sumując:

■ polecenie ustalenia teraz powoduje zmianę wszystkich dat 
względnych z Jego klasy abstrakcji na daty bezwględne, zupeł
nie analogicznie Jak to opisano w rozdz. 3. 3. Ustalona może 
być również pewna data liczona względem teraz, na przykład: 

wczoraj był 1947. 12. 19.
Ustalenie teraz będącego datą bezwględną Jako innej daty bez
względnej Jest błędem. Można natomiast poprawić ustalenie 
bieżącej wartości teraz; z tego względu pamiętane Jest, które 
daty (Już bezwzględne) były wzgl.ędem niego liczone.

» Przemieszczenie teraz o pewne przsunlfde powoduje przypisanie 
zmiennej teraz nowego indeksu (nie musi to być nowa data, Jeś
li data o tyle właśnie odległa od teraz była Już wprowadzona). 
Jeżeli teraz było punktem odniesienia, wszystkie daty względne 
z Jego klasy abstrakcji muszą mleć zmienione punkty odniesie
nia na nowe teraz i przeliczone przesunięcia (podobnie, Jak 
przy zmianie punktu odniesienia opisanej w rozdz. 3.3).

« nieokreślona zmiana teraz w przypadu, gdy bieżące teraz Jest 
datą bezwzględną, polega na ustawieniu zmiennej teraz na in
deks zupełnie nowej daty względnej, która ma być swoim punktem
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odniesienia. W przeciwnym przypadku nieokreślona zmiana teraz 
Jest niedopuszczalna.

W trakcie wnioskowania teraz, lub inna data względna z Jego kla
sy abstrakcji może się okazać równa innej dacie. Jeżeli Jest to 
data bezwględna, wszystkie daty z klasy abstrakcji teraz staja się 
oatarnl bezwględnyml. Jeżeli Jest to data względna, jej klasa abs
trakcji wchłaniana Jest przez klasę abstrakcji teraz. Zmiany te do
tyczą oczywiście Jedynie wniosków, aksjomaty pozostają takie same.

i. i. Implementacja

Daty liczone względem teraz stanowią specyficzną klasę dat 
względnych. W systemie istnieje zmienna zawierająca indeks bieżącej 
daty stanowiącej teraz (zmienna teraz). Jeżeli teraz nie Jest usta
lone Jako żadna data bezwzględna, punktem odniesienia wszystkich 
związanych z nim dat Jest teraz 1 Jego indeks (pamiętany na zmien
nej teraz) Jest wstawiany do tablicy punktów odniesienia.
Jeżeli teraz Jest ustalone Jako pewna data bezwględna, punktem 
odniesienia dat z Jego klasy abstrakcji staje się -1.

Ponieważ musimy pamiętać, które daty (np. bezwzględne) były 
wprowadzone względem teraz, daty te mają przechowywaną liczbę -2 w 
tablicy powiązań ze zdarzeniami.

Jak Już zostało powiedziane, w wyniku wnioskowania teraz może 
okazać się równe pewnej dacie bezwzględnej. Dla odróżnienia tego 
przypadku od ustalenia teraz Jako pewnej daty bezwględnej bezpoś
rednio przez użytkownika, data będąca wynikiem ustalenia trzymana 
Jest dodatkowo "na boku".

Ustalenie teraz Jako daty bezwględnej w momencie, gdy została 
wywnioskowana równość teraz pewnej dacie bezwzględenj Jest dopusz
czalne. Jeżeli daty te będą różne, pojawi się sprzeczność.

Ustalenie teraz Jako pewnej daty bezwględnej nie Jest łaktemt, 
więc nie może być umieszczane w listach przestanek. Ponieważ usta
lenie takie może stanowić przesłankę pewnych wniosków, traktowane 
Jest Jako "wirtualna" przesłanka wszystkich tych wniosków, które 
zawierają przesłanki związane z teraz. I tak na przykład w przypad
ku sprzeczności można również zażądać usunięcia ustalenia teraz. 
Dołączenie tej dodatkowej przesłanki może być czasem zbyteczne, ale 
Jest to trudne do stwierdzenia.
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Najbardziej skomplikowaną operacją Jest zmiana teraz. Interesuje 
nas oczywiście tylko przypadek, gdy teraz Jest ustalone. Wszystkie 
powiązane z nim daty stają się datami bezwględnymi w sposób osta
teczny, tzn. Jedynym sposobem odwołania sic do tych dat Jest poda
nie ich wartości. Odpowiednie elementy tablicy powiązań ze zdarze
niami ustawiane są na - i .

Daty powiązane z teraz, podobnie Jak daty względne, traktowane 
są odrębnie nawet wówczas, gdy są równe jakiejś innej dacie (ze 
względu na możliwość zmian wartości). Dlatego po dokonaniu operacji 
zmiany teraz w systemie mogą pojawić się dwie daty bezwzględne o 
tej samej wartości. Jest to oczywiście sytuacja niedopuszczalna, 
więc w momencie zmiany teraz dokonywana Jest specjalna kontrola i 
równe daty Dezwgiędne są łączone, tzn. Jedna Jest usuwana, a 
powiązane z nią fakty są od tego momentu kojarzone z drugą z nich. 
Zmiana teraz w sposób nieustalony Jest oczywiście operacją, której 
nie można cofnąć.
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7. PODSUMOWANI*

W pracy tej przedstawione zostały jwieela dat bezwględnych i 
względnych. Pojęcia te zostały omówione Kątem wprowadzenia ich 
do systemu wnioskowania o zaletoościmcb czasowych między
zdarzeniami opartego na rachunku przedziałów i punktów. Istotne 
Jest to, te cały mechanizm operowani* na datach względnych i
bezwzględnych Jest niezależny od spofotoo Implementacji modułu
wnioskującego, więc można go dołączyć Ao Każdego systemu opartego 
na wspomnianym powyżej rachunku. Do mo4ufti wnioskującego musi być 
dołączone Jedynie wywołanie funkcji przeliczającej przesunięcia dat 
względnych w przypadku, gdy wywnioskowana zostanie równość dat,
które dotychczas równe nie były.

Problematyka poruszona w niniejszej pracy nie Jest rzecz Jasna 
zamknięta. Potrzebne Jest między innymi uwzględnienie dolnych 1 
górnych ograniczeń odległości między punktami zdarzeń. Umożliwia to 
między innymi wykorzystywanie wniosków dotyczących następstwa dat 
(relacje •poprzedza• i •po») do zwiększenia ich porównywalności. 
Bez tego zbiór aksjomatów: A trwa 20 dni, B trwa 10 dni,

A w trakcie B nie prowadzi do sprzecznoic'l I

Kolejnym wyzwaniem Jest problem reprezentowania informacji typu 
około 12-tej czy po 1 0-tej, a więc wprowadzenia dat rozmytych,

/Wiele problemów dotyczących dat wymaga rozwiązania. Niniejsza 
praca Jest próbą rozwiązania kilku takich problemów.
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