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Propozycja komponentu wyszukiwania
systemu CBR dla PSP
opartego o ontologiê dziedzinow¹
W artykule przedstawiono propozycjê projektow¹
komponentu wyszukiwania systemu wnioskowania na podstawie przypadków zdarzeñ (ang. case
based reasoning). Komponent ten bazuje na opracowanej ontologii dziedzinowej wspieraj¹cej proces
wyszukiwania przypadków zdarzeñ. Opracowana
ontologia jest wynikiem m.in. przeprowadzonej
przez autora analizy dokumentacji opisuj¹cych
akcje ratowniczo-gaœnicze.
This paper describes the problems of designing the
search module of case based reasoning system. The
author proposes on ontology layer to support the
searching process of case in this module. This ontology layer is a result of the conducted, by the
author’s analysis of the documentation describing
the fire rescue operations.
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1. Wstêp
W Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej istnieje system ewidencjonowania zdarzeñ
EWIDSTAT, który s³u¿y do przeprowadzenia analiz w oparciu o informacje
zgromadzone w systemie EWID99 od 1993 r. do chwili obecnej (aktualnie System
Wspomagania Decyzji – ST) [1–3]. Platforma ta stanowi logiczn¹ rozbudowê systemu EWID99 i pozwala u¿ytkownikom na przeprowadzenie analiz statystycznych i tabel zestawieniowych, które zosta³y opracowane w oparciu o wytyczne
Komendy G³ównej PSP i zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji [4]. Poniewa¿ baza danych systemu zawiera informacje
przydatne z punktu widzenia Kieruj¹cego Dzia³aniami Ratowniczymi (KDR),
powsta³a idea zaadoptowania go jako bazy wiedzy rozproszonego, katalogowego systemu wnioskowania na podstawie przypadków zdarzeñ (ang. case based reasoning system – CBR) [5, 6].
Systemy CBR realizuj¹, za pomoc¹ platform informacyjnych, metodê decydowania na podstawie rozpoznania (ang. recognition primed decision – RPD), która
jest domen¹ badañ psychologicznych nad modelowaniem sposobu podejmowania szybkich decyzji przez cz³owieka w z³o¿onych sytuacjach decyzyjnych.
Metoda RPD polega na rozpoznaniu danej sytuacji, znalezieniu w pamiêci podobnego przypadku, przystosowania jego rozwi¹zania do warunków bie¿¹cych
oraz zastosowania jej. W przypadku niepowodzenia przyjêtego dzia³ania zbadanie jego przyczyn, zdobycie nowej wiedzy, modyfikacja metody i jej powtórne
zastosowanie [5]. W odró¿nieniu od RPD, systemy CBR zamiast ludzi we wnioskowaniu wykorzystuj¹ maszyny i systemy informacyjne. System CBR sk³ada siê
z takich elementów, jak [7]:
• baza danych, w której przechowywane s¹ przypadki zdarzeñ oraz metody ich
rozwi¹zywania,
• narzêdzia i rozwi¹zania do poszukiwania, modyfikacji (adaptacji), oceny i korygowania oraz zapisywania przypadków w bazie danych.
Cykl wnioskowania, który realizuje system CBR jest nastêpuj¹cy [5]: zdarzenie, które nale¿y rozwi¹zaæ, parametryzowane jest przez zbiór atrybutów.
W przypadku poszukiwania sprawnych hydrantów po drodze do miejsca zdarzenia, np. po¿aru lasu, mog¹ to byæ: nazwa ulicy oraz sprawnoœæ okreœlaj¹ca, czy
hydrant dzia³a, czy te¿ nie etc. Atrybuty te porównywane s¹ z opisem zdarzeñ
przechowywanych w bazie. Nastêpnie system wyszukuje najbardziej podobne
przypadki zdarzeñ w postaci np. opisów miejsc tankowania wody ze sprawnych
hydrantów. Ze znalezionych przypadków ekstrahowane jest rozwi¹zanie w postaci nazwy ulicy, na której znajduje siê sprawny hydrant. Na podstawie otrzymanego przypadku mo¿na opracowaæ nowe rozwi¹zanie, np. opisaæ to,
¿e hydrant nie dzia³a. W razie takiej sytuacji, poprzez odpowiednie algorytmy
adaptacji, wyznacza siê rozwi¹zanie dla zaistnia³ego zdarzenia – np. wyszukanie
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rozwi¹zania tego, jak dokonaæ odblokowania hydrantu lub odnalezienie w pobli¿u innego. Nastêpnie rozwi¹zanie wdra¿a siê i odczytuje wyniki jego zastosowania. W przypadku niepowodzenia bada siê jego przyczyny i modyfikuje
rozwi¹zanie. Dzia³anie powtarza siê a¿ do osi¹gniêcia zamierzonego celu. Wyznaczone skuteczne rozwi¹zanie zapisywane jest w bazie wraz z opisem zdarzenia.
CBR mog¹ s³u¿yæ w PSP jako systemy wspomagania decyzji SWD dla KDR.
Powsta³o kilka propozycji prototypów rozwi¹zañ w postaci platform informacyjnych realizuj¹cych wnioskowanie oparte o CBR, m.in. hybrydowy system
wspomagania decyzji I i II generacji (ang. hybrid decision support system) czy te¿
rozproszone us³ugi katalogowe dla s³u¿b ratowniczo-gaœniczych PSP [5, 6,
8–11]. Analizy przeprowadzone w trakcie ich opracowywania oraz wyniki analiz dostêpnej dokumentacji z systemu EWIDSTAT wykaza³y, ¿e baza tego systemu nie mo¿e byæ bezpoœrednio zaadaptowana i traktowana jako baza
przypadków systemu CBR [12]. W szczególnoœci czêœæ nieustrukturalizowana
(zmapowane pole Dane opisowe do informacji ze zdarzenia papierowego formularza Informacji ze zdarzenia [4] do systemu ewidencji) nie nadaje siê do tego celu,
poniewa¿ podczas jej przeszukiwania KDR mo¿e otrzymywaæ nieoczekiwane
rezultaty [12]. Objawia siê to na przyk³ad tym, ¿e zamiast listy hydrantów przy
ulicy Powstañców KDR otrzyma listê raportów, które opisuj¹ nie tylko hydranty,
ale równie¿ wszelkie inne dzia³ania ratowniczo-gaœnicze odbywaj¹ce siê przy
tej ulicy, i¿ dzieje siê tak, poniewa¿ czêœæ nieustrukturalizowana wyra¿ona jest
niejednoznacznym jêzykiem naturalnym. Niemniej sekcja ta jest wa¿na, gdy¿
to w niej znajduje siê wiêkszoœæ cennych informacji dla KDR, m.in. o sposobach
i wskazówkach zwalczania powsta³ego zagro¿enia czy te¿ u¿ytego do tego celu
sprzêtu. Badania przeprowadzone przez autora wykaza³y, ¿e na 12 753 przebadanych segmentów (zdañ) z raportów np. 37% opisuje, w jaki sposób rozwi¹zano powsta³e zagro¿enie, natomiast 17% z nich zawiera informacje
o u¿ywanym sprzêcie. Z tych wzglêdów dokumentacja ta powinna stanowiæ
podstawê przysz³ego systemu CBR. W celu próby jej adaptacji autor artyku³u
opracowa³ proces do strukturalizacji danych tekstowych i ekstrakcji z nich informacji [13]. Dziêki przeprowadzonym analizom i strukturalizacji sekcji Dane opisowe do informacji ze zdarzenia powsta³o te¿ kilka odpowiednich prostych ontologii dziedzinowych oraz propozycji w oparciu o nie systemu wyszukiwania
informacji w systemie CBR [14, 15].
Ontologia definiowana jest jako dziedzina filozofii zajmuj¹ca siê natur¹ bytu,
mniej ogólnie bada strukturê rzeczywistoœci, docieka natury wszystkiego co istnieje lub mo¿e zaistnieæ, zarówno w sferze realnej (przedmioty, zdarzenia, fakty),
jak i abstrakcyjnej (pojêcia, kategorie, terminy). Analizuje w³aœciwoœci tych elementów i zwi¹zki miêdzy nimi, a tak¿e sugeruje, jak je grupowaæ, tworzyæ hierarchie oraz dzieliæ wed³ug podobieñstw i ró¿nic [7, 16, 17]. W artykule przedstawiono i opisano mo¿liwoœæ zastosowania ontologii dziedzinowej dla PSP po-

84

Marcin Miroñczuk, Tadeusz Maciak

wsta³ej w wyniku analizy i strukturalizacji dostêpnych opisów akcji
ratowniczo-gaœniczych z pola Dane opisowe do informacji ze zdarzenia oraz po³¹czenia kilku innych propozycji [14]. Ontologia ta zosta³a zaadaptowana na rzecz
komponentu wyszukiwania systemu CBR, który zosta³ omówiony w punkcie 2
artyku³u. W podpunkcie 2.1 omówiono warstwê ontologii oraz rejestrów, natomiast w podpunkcie 2.2 przedstawiono sposób jej wykorzystania w wyszukiwaniu informacji poprzez formu³owanie zapytañ do odpowiednich rejestrów (tak¿e
rozproszonych) i dobierania z nich odpowiedzi.

2. System CBR – projekt komponentu wyszukiwania
W niniejszym punkcie przedstawiono projekt komponentu wyszukiwania
systemu CBR dla PSP. Komponent ten adaptuje warstwê ontologii, która wspomaga proces wyszukiwania oraz dotarcia do odpowiednich informacji niezbêdnych dla KDR podczas prowadzonej przez niego akcji ratowniczo-gaœniczej.
Informacja ta zosta³a zebrana w rejestrach w postaci operacyjnych baz danych
[4]. Ontologia ta jest tak¿e map¹ lokalizacji zasobów informacyjnych i ich opisem,
które mog¹ powstaæ i dzia³aæ w obrêbie PSP. W ³atwy sposób mo¿e byæ adoptowana do systemu rozproszonego w celu po³¹czenia ró¿nych Ÿróde³ informacji
i zintegrowania ich w jeden logiczny system. Dla KDR system bêdzie widoczny
jako jedna heterogoniczna baza danych. Tymczasem potrzebne mu informacje
mog¹ byæ rozproszone po ró¿nych bazach danych [5, 18–22]. Dane o odpowiednich zasobach, prawach dostêpu oraz rodzaju przechowywanej w nich informacji etc., kodowane s¹ w odpowiednich ga³êziach ontologii. Z warstwy ontologii
oraz ustalonych na jej podstawie rejestrów korzysta system formu³owania zapytania i odbierania informacji, który jest poœrednikiem miêdzy KDR, a rejestrami,
w których zebrana zosta³a informacja niezbêdna do wspierania dzia³añ ratowniczo-gaœniczych. Projekt proponowanego przez autora komponentu wyszukiwania systemu CBR przedstawiono na rys. 1.
Projektowany komponent wyszukiwania informacji systemu CBR, który zobrazowano na rys. 1, sk³ada siê z trzech g³ównych warstw:
a) rejestrów,
b) ontologii,
c) systemu formu³owania zapytania i odbierania informacji.
Omówienie wymienionych warstw, które wchodz¹ w sk³ad modu³u wyszukiwania systemu CBR dla PSP, rozpoczête zosta³o od najni¿szej warstwy, czyli
rejestrów oraz ontologii (podpunkt 2.1). Nastêpnie przedstawiono warstwê formu³owania zapytania i odbierania informacji (podpunkt 2.2).
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Rys. 1. Komponent wyszukiwania informacji systemu CBR
wspierany ontologi¹ dziedzinow¹
îród³o: opracowanie w³asne.

2.1. System CBR – warstwa ontologii oraz rejestrów komponentu
wyszukiwania
Aktualnie w PSP, jak wspomniano na wstêpie, istnieje system ewidencji zdarzeñ EWID. KDR po ka¿dej akcji ratowniczo-gaœniczej sporz¹dza w nim dokumentacjê ze zdarzenia w postaci formularza Informacji ze zdarzenia – zgodnie
z form¹ regulowan¹ przez rozporz¹dzenie [4]. System ten mo¿na podzieliæ na
czêœæ ustrukturalizowan¹ i nieustrukturalizowan¹. Czêœæ ustrukturalizowana
(oznaczona jako CU na rys. 1) przechowuje informacjê w postaci atrybut-wartoœæ, np. data i czas interwencji = 20-10-2011 19:20. Czêœæ nieustrukturalizowana
(oznaczona na rys. 1 jako CN) w postaci pola nr 33 pt. Dane opisowe do informacji
ze zdarzenia przechowuje informacje wyra¿one za pomoc¹ jêzyka naturalnego
(tekstu). W sekcji tej znajduje siê wiele cennych informacji dotycz¹cych m.in.
tego, jak neutralizowano powsta³e zagro¿enie podczas akcji ratowniczo-gaœniczej, z jakich punktów czerpania wody korzystano i czy by³y one sprawne etc.
Wykorzystanie jej bezpoœrednio w systemie CBR do wspierania dzia³añ KDR
jest jednak mocno ograniczone. W wyniku bezpoœredniego jej zastosowania,
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tj. przeszukiwania pe³notekstowego podczas akcji ratowniczo-gaœniczej przez
KDR, mo¿e on dostaæ, jak to podkreœlono we wstêpie, niespodziewane i nieoczekiwane wyniki [12]. Spowodowane jest to przez niejednoznacznoœci wynikaj¹ce z reprezentacji informacji – tekst wyra¿ony jêzykiem naturalnym oraz
przez to, ¿e w sekcji tej nie zosta³y odwzorowane odpowiednie podpunkty
z wersji papierowej formularza Informacji ze zdarzenia, m.in. opis dzia³añ, uszkodzony sprzêt etc. [4]. W pierwszej kolejnoœci nale¿a³o wiêc przeprowadziæ proces strukturalizacji dostêpnej dokumentacji elektronicznej, tj. jej czêœci
nieustrukturalizowanej. Podczas jego konstruowania oraz na podstawie analizy iloœciowo-jakoœciowej tej czêœci, w której mog¹ braæ udzia³ zewnêtrzni eksperci, np. KDR, do³¹czaj¹cych istniej¹ce ju¿ ontologie (rys. 1), powsta³a wstêpna
ogólna ontologia dziedziny pt. Interwencja. Skonstruowana wstêpna ontologia
by³a realizacj¹ analizy sekcji Dane opisowe do informacji ze zdarzenia. Przyk³adow¹
skonstruowan¹ ontologiê przedstawiono na rys. 2.
Ontologia, któr¹ przedstawiono na rys. 2, stanowi opis podstawowych, wyselekcjonowanych pojêæ oraz relacji, które miêdzy nimi zachodz¹. Elementy te zosta³y okreœlone na podstawie analizy jakoœciowej dostêpnych raportów, jak i ich
zawartoœci w postaci opisów akcji ratowniczo-gaœniczych dostêpnych w sekcji
Dane opisowe do informacji ze zdarzenia. W szczególnoœci dotyczy to ga³êzi ontologii
pt. Wewnêtrzne rejestry informacyjne, która powsta³a z obserwacji faktu, ¿e w PSP
obok systemu ewidencji zdarzeñ EWID mog¹ funkcjonowaæ inne operacyjne
bazy danych, wspieraj¹ce KDR w dzia³aniach ratowniczo-gaœniczych [4]. W celu
zwiêkszenia czytelnoœci ontologii, któr¹ przedstawiono na rys. 2, zastosowano
notacjê w postaci „::”. Oznacza ona dziedziczenie wartoœci odpowiednich jej
wêz³ów. Na przyk³ad zapis Interwencja::Lokalizacja w wêŸle Rejestr punktów czerpania wody – Hydranty oznacza, ¿e wêze³ potomny tego wêz³a zawiera wszystkie
pojêcia (wêz³y) z wêz³a Lokalizacja.
Na podstawie analiz iloœciowych wykorzystuj¹cych metody i techniki sztucznej inteligencji poddano strukturalizacji dostêpn¹ dokumentacj¹. Najpierw wydzielono podstawowe elementy semantyczne raportów, segmenty przydzielone
do klas semantycznych, a nastêpnie, za pomoc¹ odpowiednich narzêdzi, dokonano strukturalizacji wybranego kontekstu [13]. W celu zademonstrowania
pierwszego etapu strukturalizacji, ekstrakcji informacji semantycznej na temat
znaczenia segmentów (zdañ) buduj¹cych opisy zdarzeñ, za³o¿ono, ¿e dostêpny
jest raport w nastêpuj¹cej postaci:
„Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, i¿ na balkonie 3 kondygnacji otwartym ogniem pal¹ siê szafki, koszyki wiklinowe, szmaty oraz okna i przylegaj¹ca elewacja.
Dzia³ania polega³y na podaniu dwóch pr¹dów wody w natarciu: 1 z ziemi na balkon, 2 –
prowadzony klatk¹ schodow¹ do mieszkania. Zniszczeniu uleg³y drzwi wejœciowe podczas
wywa¿ania. Pomieszczenie oddymiono, miejsce zdarzenia przekazano w³aœcicielowi ----Samochód zatankowano przy ul ³abiszyñskiej nr 1673 – sprawny.”

îród³o: opracowanie w³asne, na podstawie [23, 24].

Rys. 2. Przyk³adowa czêœæ utworzonej ontologii dziedzinowej pt. Interwencja powsta³ej w wyniku analizy formularza Informacji ze
zdarzenia oraz strukturalizacji sekcji. Dane opisowe do informacji ze zdarzenia
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Na podstawie analizy jakoœciowej raportów autor ustali³, ¿e mo¿na w nich
wyró¿niæ piêæ typów klas, do których mog¹ nale¿eæ znajduj¹ce siê w nich segmenty. Tymi klasami by³y klasa operacje, sprzêt, szkody, meteo i ogólna [12, 14]. Informacja o klasach zosta³a zawarta w ontologii w ga³êzi InterwencjaÚWewnêtrzne
rejestry informacyjneÚSystem ewidencji zdarzeñÚCzêœæ nieustrukturalizowana. Po
procesie segmentacji raportu oraz zaklasyfikowania jego poszczególnych segmentów do ww. klas otrzymywany jest pó³ustrukturalizowany u¿yteczny przypadek zdarzenia [13]. Przyk³ad takiego przypadku przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Przyk³adowy pó³ustrukturalizowany raport z zaklasyfikowanymi
segmentami do odpowiednich klas
Segment

Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono,
i¿ na balkonie 3. kondygnacji otwartym ogniem pal¹ siê szafki,
koszyki wiklinowe, szmaty oraz okna i przylegaj¹ca elewacja.

Klasa semantyczna

opis

Dzia³ania polega³y na podaniu dwóch pr¹dów wody w natarciu: operacje
1 z ziemi na balkon, 2 – prowadzony klatk¹ schodow¹ do
mieszkania.
Zniszczeniu uleg³y drzwi wejœciowe (podczas wywa¿ania).
Pomieszczenie oddymiono, miejsce zdarzenia przekazano
w³aœcicielowi. -----

zniszczenia

Pomieszczenie oddymiono, miejsce zdarzenia przekazano
w³aœcicielowi. -----

operacje

Samochód zatankowano przy ul ³abiszyñskiej nr 1673 – sprawny sprzêt
îród³o: opracowanie w³asne.

Drugi etap przetwarzania dokumentacji, po sklasyfikowaniu segmentów do
poszczególnych klas, polega³ na dalszym modelowaniu informacji, poprzez strukturalizowanie wybranej klasy semantycznej. W celu prezentacji tego etapu autor
wybra³ klasê sprzêt i opisy odnosz¹ce siê do hydrantów. Na podstawie dalszych
analiz autor ustali³ dla tych opisów ustrukturalizowany model, do którego w dalszej kolejnoœci ekstrahowana by³a informacja na temat Hydrantów [25]. System
ten by³ realizacj¹, w postaci rejestru, wybranej ga³êzi ontologii (InterwencjaÚWewnêtrzne rejestry informacyjneÚOperacyjne bazy danychÚRejestr na temat punktów
czerpania wody – Hydrantów). Model ten, interfejs rejestru, wyra¿ony w notacji
obiektowej w postaci klas przedstawiono na rys. 3.
Rysunek 3 przedstawia finaln¹ wersjê interfejsu modelu reprezentuj¹cego
koncept Punkt czerpania wody – Hydrant. Interfejs ten sk³ada siê z dwóch klas Lokalizacja oraz Hydrant. Klasa Lokalizacja sk³ada siê z piêciu atrybutów:
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– wspolrzednaSzerokoscGeograficzna – przechowuje informacje o szerokoœci geograficznej, na której znajduje siê hydrant,
– wspolrzednaDlugoscGeograficzna – przechowuje informacje o d³ugoœci geograficznej, na której znajduje siê hydrant,
– nazwaUlicy – przechowuje informacje o nazwie ulicy przy jakiej znajduje siê
hydrant (nazwa ulicy mo¿e pochodziæ z konceptu ulica),
– nazwaObiektu – przechowuje informacje o obiektach znajduj¹cych siê przy danej
ulicy (nazwy obiektów mog¹ pochodziæ z konceptu lokalizacja z nazw¹ obiektu),
– wyrazeniaLokalizacji – przechowuje informacje o dodatkowych wyra¿eniach
zwi¹zanych z lokalizacj¹ wystêpuj¹cych m.in. w koncepcie lokalizacja opisana
przez dodatkowy zbiór wyra¿eñ.

Rys. 3. Finalna wersja utworzonego interfejsu modelu konceptu:
Punkt czerpania wody – Hydrant
îród³o: opracowanie w³asne.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e atrybuty wspolrzednaSzerokoscGeograficzna oraz wspolrzednaDlugoscGeograficzna nie pochodz¹ bezpoœrednio z analizowanych tekstów.
Poœrednio jednak mo¿na je uzyskaæ z procesu translacji nazwy ulicy, atrybutu nazwaUlicy na wspó³rzêdne geograficzne. Proces taki umo¿liwiaj¹ interfejsy programowania aplikacji (ang. application programming interface – API) dostarczane
przez niektóre firmy zajmuj¹ce siê mapami cyfrowymi [26]. Nale¿y tak¿e zwróciæ
uwagê, ¿e po³o¿enie hydrantu pomimo translacji bêdzie wzglêdne, tj. bêdzie odnosi³o siê do jakiegoœ obiektu w przestrzeni, np. numeru bloku, przy którym
umiejscowiony jest dany hydrant, a nie do po³o¿enia bezpoœredniego samego hydrantu. Niemniej sytuacja taka nie powinna pogarszaæ zlokalizowania hydrantu
na miejscu lub w pobli¿u interwencji.
Utworzona podczas modelowania klasa Hydrant zawiera natomiast siedem
atrybutów:
• identyfikator – przechowuje informacje na temat numerycznego identyfikatora
hydrantu,
• czyOznakowany – przechowuje informacje o tym, czy hydrant jest oznakowany, a wiêc czy ma identyfikator,
• rodzajHydrantu – przechowuje informacje o rodzaju hydrantu,
• czySprawny – przechowuje informacje o sprawnoœci hydrantu, a wiêc, czy mo¿liwe jest z niego korzystanie,
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• przyczynaNiesprawnosci – przechowuje informacje o przyczynach, z powodu
których nie mo¿na by³o skorzystaæ z hydrantu,
• opisHydrantu przechowuje informacje o opisach hydrantu,
• lokalizacja – stanowi uchwyt do klasy Lokalizacja, która zosta³a omówiona
wczeœniej.
Utworzony model opisany powy¿szym interfejsem mo¿e byæ utrwalany
w dowolnej bazie danych. W celu utrzymania spójnoœci z wczeœniejszymi propozycjami i badaniami innych autorów nad ich wykorzystaniem w PSP [5, 18–21,
27] preferowanym rozwi¹zaniem jest katalogowa baza danych. Niemniej dla rozwa¿añ autora sposób utrwalania, czyli w jaki sposób dane bêd¹ utrwalane i gdzie
nie odgrywa znacz¹cej roli.
Dodatkowo autor zaprojektowa³ rozwi¹zanie w postaci systemu ekstrakcji informacji SEI do automatycznego uzupe³niania rejestru odpowiedni¹ informacj¹
[13, 25]. Na rys. 1 proces ten zosta³ oznaczony jako ekstrakcja informacji. Podczas
jego realizacji z dokumentacji tekstowej wydobywana jest odpowiednia informacja i zapisywana w ustrukturalizowanym, utworzonym i opisanym powy¿ej rejestrze. Przyk³adowo niech bêdzie dostêpny segment pochodz¹cy z klasy sprzêt
opisuj¹cy obiekt (hydrant) w nastêpuj¹cej postaci:
Sprawny hydrant nr 34922 ul. Szaserów 99
Z wy¿ej przytoczonego zdania mo¿na wyekstrahowaæ do rozpatrywanego
modelu nastêpuj¹ce dane (atrybut, wartoœæ, opis):
• atrybut u¿ywalnoœæ przyjmuje wartoœæ prawdy logicznej (ang. true), wyra¿enie sprawny w danym zdaniu sugeruje, ¿e hydrant dzia³a,
• atrybut numer identyfikacyjny przyjmuje wartoœæ 34922, który wystêpuje
w danym zdaniu,
• atrybut po³o¿enie wzglêdne mo¿e przyj¹æ wartoœæ strukturaln¹, z³o¿on¹ np.
z dwóch dodatkowych atrybutów w postaci nazwy ulicy o wartoœci Szaserów
i jej numeru 99. Obie wartoœci zosta³y tak¿e pozyskane z prezentowanego
zdania.
Jak zademonstrowano na powy¿szym przyk³adzie, ekstrakcja encji polega na
rozpoznawaniu i klasyfikowaniu wykrytych wyra¿eñ z tekstu, takich jak: nazwy
ulicy, identyfikatory, lokalizacja etc. do utworzonego modelu.

2.2. System CBR – warstwa formu³owania zapytania i odbierania
informacji komponentu wyszukiwania
Ostatni element do omówienia to warstwa formu³owania zapytania i odbierania
informacji systemu wyszukiwania, która jest poœrednikiem miêdzy KDR, ontologi¹ a rejestrami. System ten dzia³a dwustopniowo. Na podstawie zapytania i jego
analizy pod k¹tem wystêpuj¹cych w nim wyra¿eñ, przeszukiwana jest ontologia
w przypadku rejestrów nieustrukturalizowanych. W przypadku rejestrów ustruk-
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turalizowanych maj¹cych postaæ atrybut-wartoœæ istnieje mo¿liwoœæ tworzenia
odpowiednich graficznych interfejsów u¿ytkownika do komunikowania siê i pobierania z nich informacji [12]. Niemniej w przypadku braku takich interfejsów
istnieje dalsza mo¿liwoœæ komunikacji z nimi poprzez ni¿ej opisane zapytania
formu³owane w jêzyku naturalnym przez KDR.
Przed przyst¹pieniem do dalszej analizy tej warstwy nale¿y omówiæ jeden
z aspektów zbudowanej i omówionej w poprzednim podpunkcie ontologii Interwencja. Mianowicie wybrane wêz³y ontologii przechowuj¹ informacje na temat
rejestrów m.in. ich lokalizacji, zawartoœci czy te¿ uprawnieñ. Informacje te mog¹
byæ ewentualnie zapisane na oddzielnej warstwie. Opis taki, zakodowany bezpoœrednio w ontologii czy te¿ na oddzielnej warstwie informacji, np. bazie XML czy
katalogowej, wi¹¿e ontologie z rejestrami. Stanowi ich mapê, dziêki której mo¿na
odnaleŸæ potrzebne rejestry (zasoby), w których przechowywana jest odpowiednia informacja. Wybrane wêz³y ontologii lub warstwy poœredniej przechowuj¹
informacje na temat rejestrów w postaci klucz-wartoœæ. Klucze i wartoœci opisane,
s¹ nastêpuj¹cymi przyk³adowymi parametrami:
• model rejestru: [katalogowy, relacyjny, obiektowy, …]
• rodzaj rejestru: [mySql, postrgreSql, mongoDB, dbo4, …]
• u¿ytkownik rejestru (nazwa u¿ytkownika): [Anonim, …]
• has³o u¿ytkownika rejestru (has³o u¿ytkownika): [Anonim, …]
• adres rejestru (IP): [111.111.111.111, …]
• po³¹czenie do rejestru (uchwyt): [u¿ytkownik::has³o@adres_rejestru/baza_danych, u¿ytkownik::has³o@adres_rejestru/web_serwis, …]
• nazwa bazy danych: [ewid, punkty czerpania wody – Hydranty, …]
• nazwa tabeli: [tabela1, tabela2, …]
• nazwa atrybutów: [atrybut1, atrybut2, …]
• nazwa serwisu: [serwis hydrantów, …]
• metody serwisu: [metoda1, metoda2, ….]
Zgodnie z powy¿sz¹ list¹ atrybuty opisuj¹ takie aspekty rejestrów, jak ich model i rodzaj, sposób po³¹czenia i autoryzacji czy te¿ schematu i interfejsu, jaki udostêpniaj¹ do wyszukiwania w nich danych po ustanowieniu z nimi po³¹czenia.
Aktualnie zostanie zaprezentowane dzia³anie warstwy formu³owania zapytania
i odbierania informacji. Po wprowadzeniu przez KDR zapytania w jêzyku naturalnym sk³adaj¹cego siê z wyra¿eñ opisuj¹cych kontekst wyszukiwania Q, zostaje
ono dopasowane do nazw wêz³ów ontologii. Nastêpnie, na podstawie danych
pozyskanych z ontologii, przeszukiwane s¹ odpowiednie rejestry. W celu zademonstrowania procesu wyszukiwania rozwa¿ono dwa scenariusze. Pierwszy
prosty dotycz¹cy wyszukiwania w bazach ustrukturalizowanych, które obok
przedstawianego interfejsu tekstowego, s³u¿¹cego do komunikacji z rejestrami,
mog¹ zawieraæ interfejs graficzny (ang. graphical user interface – GUI). Drugi bardziej z³o¿ony pokazuj¹cy dzia³anie wyszukiwania w sekcjach nieustrukturalizowanych.
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Przyk³ad pierwszy dotyczy wyszukiwania informacji na temat sprawnych
hydrantów umiejscowionych przy ulicy Szaserów. Zapytanie z1 wyra¿one mo¿e
zostaæ za pomoc¹ jêzyka naturalnego w nastêpuj¹cej postaci:
z1: sprawne hydranty ulica Szaserów
Zapytanie z1 sk³ada siê z czterech wyra¿eñ W = {sprawne, hydranty, ulica, szaserów}. W pierwszej kolejnoœci wyra¿enia z W zostan¹ dopasowane do wêz³ów ontologii. Ustalony zostanie wêze³ g³ówny, na podstawie wyra¿enia hydrant
z zapytania z1, w postaci Punkty czerpania wody – Hydranty pochodz¹cy z ga³êzi InterwencjaÚWewnêtrzne rejestry informacyjneÚoperacyjne bazy danychÚPunkty czerpania wody – Hydranty ontologii opisanej w poprzednim punkcie 2.1. Nastêpnie
z tego wêz³a zostan¹ pobrane informacje na temat rejestru i opisuj¹cych go atrybutów, które s¹ w tym przypadku równowa¿ne z atrybutami, nazwami wêz³ów
potomnych dla tego wêz³a ontologii tj. lokalizacja, czyOznakowany, rodzajHydrantu,
czySprawny itd. W dalszej kolejnoœci nastêpuje dopasowanie pozosta³ych wyra¿eñ z zapytania z1 do pozyskanych atrybutów. Widaæ, ¿e na podstawie wyra¿eñ W mo¿na ustaliæ dwa atrybuty, jeden jawnie wyra¿ony w zapytaniu i drugi
niejawny. Jawnie wystêpuj¹cym atrybutem jest ulica (nazwaUlicy), zwi¹zana z lokalizacj¹. Drugi atrybut niejawny zwi¹zany jest ze sprawnoœci¹ hydrantu, tj. atrybutem czySprawny. Atrybut ten mo¿na ustaliæ na podstawie wystêpuj¹cego
w zapytaniu z1 wyra¿enia sprawny. Dodatkowo z aplikacji mo¿e pochodziæ drugi niejawny atrybut zwi¹zany z lokalizacj¹ okreœlaj¹cy miasto, z którego pochodzi zapytanie w celu ograniczenia kontekstu wyszukiwania Q, np. tylko do
miasta Warszawa. Po ustaleniu atrybutów nastêpuje przypisanie do nich wartoœci. I tak atrybut czySprawny przyjmie wartoœæ prawdy logicznej, wyra¿enie sprawny oznacza, ¿e hydrant by³ sprawny. Atrybut nazwaUlicy przyjmie natomiast
wartoœæ Szaserów. Kolejnym krokiem jest wys³anie zapytania w postaci sparametryzowanej za pomoc¹ ustalonych wczeœniej atrybutów i ich wartoœci poprzez
kwerendê strukturalnego jêzyka zapytañ (ang. structural query language – sql) lub
przy wykorzystaniu metody, z np. web serwisu do rejestru/rejestrów z którymi
ustanowiono po³¹czenie. Rejestr jest przeszukiwany i wyniki tego wyszukiwania
zwracane s¹ nastêpnie KDR. Prezentacja wyników zale¿y od rodzaju pozyskiwanej informacji, w omawianym przypadku prezentacja mo¿e byæ dokonana np. za
pomoc¹ tabeli, w której zebrane zostan¹ zarówno opisy, identyfikatory, jak i lokalizacje (d³ugoœæ i szerokoœæ geograficzna czy te¿ ulica z jej numerem) dzia³aj¹cych
hydrantów przy ulicy Szaserów w Warszawie. Ewentualnie w tym przypadku informacja mo¿e zostaæ zwizualizowana bezpoœrednio na mapie cyfrowej [12].
Drugi przyk³ad prezentuje mo¿liwoœci przeszukiwania rozproszonych przestrzennie rejestrów i ich sekcji nieustrukturalizowanych. Zgodnie z jedn¹ z propozycji opisuj¹cych zastosowanie rozproszonych baz danych dla PSP,
poszczególne opisy dzia³añ ratowniczo-gaœniczych, w zale¿noœci od rodzaju interwencji PSP, lokowane s¹ w ró¿nych rozproszonych bazach danych [22, 27].
Tak wiêc rodzaj interwencji PSP determinuje to, gdzie raporty zostan¹ zapisane.
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I tak po¿ary lasów mog¹ byæ zapisywane w Poznaniu i Krakowie, fa³szywe alarmy w Warszawie etc. Taka przyk³adowa strategia zapisu informacji mo¿e stanowiæ dobr¹ podstawê do zaprezentowania mo¿liwoœci utworzonej przez autora
ontologii oraz zaprojektowanego w oparciu o ni¹ prezentowanego systemu wyszukiwania. W celu omówienia tego przypadku pos³u¿ono siê przyk³adem wyszukiwania rozwi¹zañ w postaci podobnych przypadków zdarzeñ opisuj¹cych
operacje oraz u¿yty sprzêt do gaszenia po¿aru lasu. Zapytanie z2 sformu³owane
przed KDR ma nastêpuj¹c¹ postaæ:
z2: po¿ar lasu warunki meteo padaj¹cy deszcz wiatr po³udniowy
Proces przetwarzania zapytania z2 przebiega podobnie jak przetwarzanie zapytania z1. Na pocz¹tku, na podstawie zapytania z2 i znajduj¹cego siê w nim wyra¿enia po¿ar lasu, ustalony zostaje wêze³ g³ówny ontologii Lasów z ga³êzi
InterwencjaÚRodzaj interwencji PSPÚPo¿ar. Wêze³ ten przechowuje informacje
o dwóch rejestrach znajduj¹cych siê w Poznaniu oraz Krakowie zawieraj¹cych
dokumentacjê na temat po¿arów lasów. Nastêpnie z tymi rejestrami zostaje zestawione po³¹czenie. Na podstawie wyra¿enia po¿ar lasu oraz meteo zostaj¹ tak¿e
okreœlone rodzaje atrybutów opisuj¹cych sekcje dokumentacji pó³ustrukturalizowanej, które zostan¹ przeszukane. Sekcje te znajduj¹ siê w ga³êzi InterwencjaÚWewnêtrzne rejestry informacyjneÚSystem ewidencji zdarzeñÚCzêœæ nieustrukturalizowana i nosz¹ nazwê opis ogólny i opis warunków meteo. Atrybutom tym zostan¹ przypisane wartoœci, opis ogólny przyjmie wartoœæ po¿ar lasu natomiast opis
warunki meteo bêdzie mia³ wartoœæ padaj¹cy deszcz wiatr po³udniowy. Po przypisaniu atrybutom wartoœci zostan¹ przeszukane dwa rejestry przypadków zdarzeñ
w Poznaniu i Krakowie, które w swoich opisach, w polu opis ogólny, zawieraj¹
wyra¿enia po¿ar lasu oraz w polu opis warunków meteo wyra¿enia deszcz wiatr
po³udniowy. W wyniku przeszukania rejestru w Poznaniu zostanie sformu³owana
odpowiedŸ O’ natomiast w przypadku rejestru znajduj¹cego siê w Krakowie odpowiedŸ bêdzie O’’. Obie odpowiedzi bêd¹ zawieraæ opis sprzêtu oraz opis operacji
wykonanych przy podobnym zdarzeniu i warunkach meteorologicznych. OdpowiedŸ prezentowana KDR stanowi natomiast sumê poszczególnych odpowiedzi O = O’ + O’’. Z odebranych opisów podobnych przypadków zdarzeñ KDR
wybiera najlepiej pasuj¹cy i go adaptuje do zaistnia³ej sytuacji. Wyszukiwanie to
mo¿e byæ w razie potrzeby dodatkowo ograniczone, np. przez automatyczne
ograniczenie przez system i wybór tylko tych przypadków, które zawieraj¹ odpowiedni sprzêt, tj. osi¹galny dla KDR. System mo¿e sprawdziæ rejestr zwi¹zany
z ga³êzi¹ ontologii InterwencjaÚSi³y i œrodki, które s¹ dostêpne dla KDR i wybraæ
rozwi¹zania pokrywaj¹ce siê ze zwróconymi w odpowiedzi O. Tak wiêc z odpowiedzi mo¿na odrzuciæ opisy przypadków, które nie spe³niaj¹ pewnych warunków, np. dany sprzêt jest nieosi¹galny na miejscu zdarzenia.
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3. Wnioski
Przedstawiona w artykule czêœæ ontologii dla s³u¿b ratowniczych PSP rozszerza dyskusjê na temat mo¿liwoœci zastosowania tego rodzaju rozwi¹zañ w wybranej dziedzinie (interwencje PSP) i zaadaptowania ich w systemach
rozproszonych [15]. Zaprojektowana ontologia usprawnia proces przeszukiwania nieustrukturalizowanej, czêœciowo strukturalizowanej, jak i w pe³ni ustrukturalizowanej rozproszonej informacji. Informacja ta jest niezbêdna dla KDR
podczas prowadzonych przez niego dzia³añ w postaci np. opisów podjêtych
podobnych dzia³añ na miejscu zdarzenia czy te¿ rejestrów informacyjnych w postaci lokalizacji punktów czerpania wody – Hydrantów. System ten sprawdza siê wtedy, gdy dziedzina oraz zachodz¹ce w niej procesy nie podlegaj¹ pe³nej strukturalizacji w postaci atrybut-wartoœæ. Prezentowany system daje mo¿liwoœæ przeszukiwania za pomoc¹ interfejsu tekstowego, zatem zapytania do systemu formu³owane s¹ w jêzyku naturalnym. Takie podejœcie daje mo¿liwoœæ szybkiego
wprowadzania informacji na temat poszukiwanego rozwi¹zania przypadku.
W sytuacji próby tworzenia graficznego interfejsu u¿ytkownika zawieraj¹cego
pola do ograniczania wyszukiwania mo¿e dojœæ do sytuacji, ¿e stanie siê on nadmiarowy, nieskuteczny i nieu¿yteczny podczas akcji ratowniczo-gaœniczej.
Przyk³adowo w przypadku próby zmapowania wszystkich pól z formularza Informacji ze zdarzenia jako atrybutów ograniczaj¹cych wyszukiwanie przypadków
zdarzeñ mo¿e spaœæ u¿ytecznoœæ takiego rozwi¹zania. Mapowanie takie doprowadzi do rozbudowania i nadmiarowych funkcji. Wymieniona krata posiada
ponad 33 ró¿nego rodzaju pól. Próba wype³nienia takiego interfejsu podczas
akcji ratowniczo-gaœniczej przez KDR by³aby bezcelowa i nieakceptowalna.
Ewentualnym problemem w przypadku zastosowania interfejsu tekstowego i formu³owania zapytania w postaci jêzyka naturalnego mo¿e byæ zwi¹zany z odnalezieniem kontekstu wyszukiwania oraz przetwarzaniem samego zapytania. Sprawy te s¹ zwi¹zane z implementacj¹ analizatora sk³adniowego (parsera) zapytania, który jest zawarty w systemie formu³owania zapytania i odbierania informacji.
W zapytaniu nale¿y odpowiednio wykrywaæ atrybuty i dopasowywaæ je do
wêz³ów z ontologii oraz dowi¹zywaæ do nich wartoœci. Problemem mo¿e okazaæ
siê np. odmiana wyra¿eñ z zapytania i translacja ich na nazwy wêz³ów ontologii.
KDR mo¿e chcieæ np. wyszukaæ hydranty przy ulicy Mickiewicza. Widaæ, ¿e w ontologii nie ma wêz³a o nazwie hydranty czy ulicy a wiêc odpowiednie wêz³y nie
zostan¹ odnalezione. Problem ten jednak mo¿na rozwi¹zaæ za pomoc¹ wstêpnego
przetwarzania zapytania poprzez zastosowanie procesu lematyzacji i zabiegów
semantycznych, sprowadzaj¹cych wyra¿enia do pierwszej osoby liczby pojedynczej czy te¿ usuwania zbêdnych wyra¿eñ ze stop listy [28]. Po takich zabiegach
przyk³adowe zapytanie przyjmie nastêpuj¹c¹ postaæ: hydrant ulica Mickiewicza.
Po takim przetworzeniu zapytania nie bêdzie problemu z odnalezieniem odpowiednich wêz³ów ontologii i z powi¹zaniem atrybutów z ich wartoœciami.
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Przedstawione rozwi¹zanie rozszerza tak¿e omówienie aspektów zwi¹zanych z zastosowaniem i zarz¹dzaniem rozproszonymi bazami danych. Nie ogranicza siê ono tylko do rozwi¹zañ katalogowych, wprowadza tak¿e mo¿liwoœæ
korzystania z rejestrów które dostarczaj¹ odpowiednie interfejsy zewnêtrzne dostêpne poprzez np. web serwisy. Proponowane rozwi¹zanie nie jest zwi¹zane
bezpoœrednio ze stosowan¹ technologi¹ przechowywania i zarz¹dzania danymi
w wybranych wêz³ach [29, 30].
Opisana czêœæ wyszukiwania klasuje propozycjê systemu CBR opartego o ontologiê w rozwi¹zaniach mieszanych [31, 32], tj. w takich, w których nie wszystkie aspekty dziedziny da siê sparametryzowaæ, wyraziæ w sposób strukturalny
lub aktualnie nie s¹ one sparametryzowane przez zapis np. atrybut-wartoœæ buduj¹cych ramy, klasy etc. [7, 16, 33]. Czêœæ, a nawet wiêkszoœæ informacji, wiedzy
dostêpna jest nadal w postaci tekstowej w systemie ewidencji zdarzeñ. Prezentowana ontologia wi¹¿e obie te reprezentacje, które od strony u¿ytkownika KDR
widziane s¹ jako jeden logiczny, monolityczny system.
Na zakoñczenie przedstawiono propozycjê uzupe³niania i rozszerzania aktualnie skonstruowanej ontologii. Autor rozwa¿y³ i opracowa³ w swych dotychczasowych badaniach mo¿liwoœæ zastosowania formalnej analizy pojêæ (ang. formal
concept analysis – FCA), na podstawie której zaprojektowa³ prezentowane w artykule rozwi¹zania s³u¿¹ce do strukturalizacji dokumentacji [25]. Niemniej istnieje
tak¿e alternatywny sposób uzupe³niania ontologii, który mo¿e stanowiæ nowy
kierunek badañ. Propozycja rozbudowy ontologii systemu CBR dla PSP mia³aby
siê opieraæ na analizie czêstotliwoœci lub powi¹zania ze sob¹ wyra¿eñ wystêpuj¹cych w wyselekcjonowanych sekcjach. Analizy takie tworz¹ najczêœciej unigramy, bigramy, trigramy a ogólnie n-gramy lub grupuj¹ dokumenty ze
wzglêdu na podobieñstwo semantyczne za pomoc¹ np. ukrytej analizy semantycznej (ang. latent semantic analysis – LSA) [28, 34–36]. W taki sposób mog¹ zostaæ
wykryte np. czêste wyra¿enia w postaci helikopter, wóz bojowy, œmig³owiec, do karetki lub mog¹ one stanowiæ sk³adowe o du¿ej wadze rozró¿niaj¹ce grupê segmentów opisuj¹cych sprzêt od innych grup [37]. Obserwacje te mog¹ prowadziæ do
powstania nowej, rozbudowania aktualnej ga³êzi ontologii w postaci œrodki transportu lub uzupe³nienie jej o nowe nieznane atrybuty. W ten sposób mog¹ powstawaæ ró¿ne ga³êzie ontologii dziedzinowej lub nawet ich ca³e katalogi, które
bêdzie mo¿na adaptowaæ w zale¿noœci od rozwi¹zywanego zadania.
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Summary
Marcin MIROÑCZUK
Tadeusz MACIAK

Proposed Searches Component of the CBR
for the State Fire Service Based on the Domain Ontology
This paper describes problems of designing the search module of case based
reasoning system. In the first part of this article the author describes a review of solutions
available in fire service such as decision support system with implements reasoning
solution – case based reasoning CBR. Second part of this article describes a search
component of this CBR system. The author proposes on ontology layer to support the
searching process of case in this module. This ontology layer is a result of the conducted,
by the author’s analysis of the documentation describing the rescue actions. In the last
section the author summarizes proposed project of this component and presents, a new
developed way to construct, refactorize and extend the proposed ontology.

