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Można wyróżnić trzy metody tworzenia modeli matematycznych rzeczywistości1: 

• Modelowanie tzw. białej skrzynki – zakładamy, że rzeczywistość jest opisywana za 

pomocą zasad i praw fizyki; 

• Modelowanie tzw. czarnej skrzynki (identyfikacja systemów)- nie znamy zasad 

rządzących rzeczywistością i cała nasza wiedza pochodzi od empirycznych danych 

pomiarowych; 

• Modelowanie szarej skrzynki- model matematyczny jest budowany zarówno za pomocą 

zasad i praw fizyki, jak i przy użyciu danych pomiarowych. 

W tym ostatnim podejściu zazwyczaj struktura modelu pochodzi ze znajomości praw i 

zasad rządzących modelowaną rzeczywistością. Model taki ma wiele nieznanych parametrów, 

natomiast wartości tych parametrów estymujemy na podstawie danych pomiarowych. 

Często rzeczywisty świat jest zbyt skomplikowany, aby można go było opisać 

precyzyjnymi regułami. Doskonałymi przykładami są systemy biologiczne, ekonomiczne i 

społeczne. W tych przypadkach nasza wiedza pochodzi najczęściej od eksperta ludzkiego. 

Eksperci nie szukają odpowiednich zasad matematyki i fizyki, ale pomimo to są w stanie 

opisywać złożone systemy, na przykład ekonomiczne, medyczne i biologiczne. W tym 

przypadku wiedza zawiera się w zbiorze stwierdzeń sformułowanych w nieprecyzyjnych 

kategoriach języka naturalnego. Dziedzina, która idealnie opisuje niepewność i 

nieprecyzyjność wiedzy eksperta ludzkiego jest logika rozmyta. Podstawową kategorią w 

logice rozmytej jest system rozmyty. Aby wyjaśnić istotę zbioru rozmytego trzeba podać 

najpierw jego definicję2: 

Zbiorem rozmytym A  w pewnej, niepustej przestrzeni X , co zapisujemy jako XA  , 

nazywamy zbiór następujących par: 

 

  XxxxA A  );(,(  ,   (2.1) 

 

gdzie: 

 

 ]1,0[: XA     (2.2) 

                                                 
1 Łęski J.:  Systemy neuronowo-rozmyte 
2 http://www.mimuw.edu.pl/~son/sysdec/materials/Sterowanie%20rozmyte.pdf 
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jest funkcją przynależności zbioru rozmytego A . Funkcja ta każdemu elementowi 

Xx przypisuje jego stopień przynależności do zbioru rozmytego A . 

Podstawowym problemem przy budowie systemu rozmytego jest uzyskanie zbioru reguł 

warunkowych jeżeli – to. Stosowane są dwa podejścia: użycie wiedzy podanej przez eksperta 

lub automatyczne wydobywanie reguł na podstawie danych pomiarowych. Obecnie do 

wydobycia reguł jeżeli – to używa się sztucznych sieci neuronowych. Najogólniej, sztuczna 

sieć neuronowa3 jest układem składającym się z wielu komórek liczących połączonych ze 

sobą. Ma trzy unikatowe cechy: 

 

1. jest adaptacyjna: dostosowuje się do zewnętrznych sygnałów, 

2. ma możliwość zmiany połączeń komórek (konfiguracji), 

3. jest krzepka: odporna na uszkodzenia, nawet wtedy, gdy część komórek źle liczy lub 

jest uszkodzona. 

Na rysunku 2.1 zostały przedstawione schematy i analogia pomiędzy neuronem 

biologicznym a neuronem sztucznym, natomiast w kolejnych tabelach opisano różnice w 

budowie i działaniu komputera i sieci neuronowej oraz zastosowania sieci neuronowych. 

Zdolność uczenia się sztucznych sieci neuronowych oraz ich zdolność uogólniania 

wiedzy może być zastosowana do automatycznego uzyskiwania rozmytych reguł 

warunkowych. Połączenie systemów rozmytych ze sztucznymi sieciami neuronowymi jest 

nazywane systemami neuronowo- rozmytymi4 (ang. Neuro- fuzzy systems). Systemy tego typu 

mogą stosować w zdobywaniu wiedzy (bazy reguł) zarówno wiedzę eksperta, jak i dane 

pomiarowe. Mówiąc inaczej, wiedza eksperta zawarta w sformułowaniach języka naturalnego 

może być włączona do systemu. Wiedza ta może posłużyć do do inicjowania parametrów 

systemu neuronowo- rozmytego, uczonego następnie za pomocą danych pomiarowych (są to 

najczęściej dane numeryczne). Innym podejściem jest uzyskanie części reguł na podstawie 

wiedzy eksperta, a następnie automatyczne wydobywanie reguł dodatkowych na podstawie 

danych pomiarowych.  

 

 

                                                 
3 Helt P., Parol M., Piotrowsi P.: Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 
4 Łęski J.:  Systemy neuronowo-rozmyte 
 


