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ÈÁST A - MODELOVÁNÍ A UMÌLÁ INTELIGENCE
A.1 Z OBECNÉ TEORIE MODELOVÁNÍ
Modelování je proces tvorby modelù, v nìm se v konvenèních pøístupech vyuívá
matematicko-fyzikální analýza i experimenty. Model je definován jako zobrazení
existujících stránek reálného systému. Identifikace je pak proces ztotonìní modelu
s objektem.
Identifikace a modelování jsou procesy, které se navzájem prolínají. Na základì
apriorních informací o systému, determinovaném na zvolené rozliovací úrovni a smyslu
uití modelu pøímo na objektu zkoumání, odhadneme pomocí matematicko-fyzikální
analýzy strukturu modelu a vhodnì volenými experimenty pøímo na tomto systému pak
v druhém kroku odhadujeme metodami identifikace hodnoty jeho parametrù.
Cílem identifikace a modelování je vytvoøit takový model systému, jeho chování by
bylo v jistém smyslu - nejèastìji z hlediska minima kritéria ztráty - stejné jako u systému
za stejných provozních podmínek.
Zkoumaný systém nazýváme procesem a urèený systém nazýváme modelem.
Slovem objekt pak nazýváme onu hmotnou èást skuteènosti, na které definujeme systém.
Definovat systém na objektu z hlediska daného úèelu a vytvoøit vyhovující model
jsou základní úlohy identifikace a modelování.
Provedeme-li rozklad zkoumaného objektu na soubor sloek a1, a2, ..., ak vzájemnì
vázaných a reprezentujících objekt, pak soubor sloek
A = {a1, a2,..., ak}
nazýváme slokovou charakteristikou objektu [1].
Oznaèíme-li dále symboly ruv vzájemnou souvislost sloek au a av, tedy ruv = r(au,av),
jako napø. souvislost vstupních velièin sloky au a výstupních velièin sloky av, potom
soubor vech uvaovaných závislostí
RC = (ruv)

(1)

nazýváme relaèní charakteristikou objektu, a dále kadý soubor
SYS = {A, RC}
nazýváme systémem a pøísluný rozklad objektu pøedstavuje definování systému
na objektu.
Uvaujme popis systému pomocí mnoiny vztahù
RC = {RC1, RC2,..., RCk}
Vztah RC se urèuje induktivním zpùsobem, v pøípadì konvenèního modelování
výbìrem nìjakého veobecného vztahu a konkrétními hodnotami jeho neurèených
sloek, tedy
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RC = {F, b}
kde F je struktura a b je mnoina neurèených sloek (parametrù) vybraného vztahu.
V procesu identifikace pak vzhledem k definici systému na objektu rozeznáváme
dvì etapy:
1. Výbìr struktury systému F.
2. Porovnání chování systému se vztahy patøícími do mnoiny F s cílem nalezení
optimálních hodnot sloek vztahù (parametrù systému) b.
Druhou etapu (parametrickou identifikaci systému) je mono vykonávat systematicky,
avak za podmínky, e byla ukonèena etapa první, t.j. výbìr struktury (kterou vykonáváme
heuristicky).
V kadém okamiku t z mnoiny uvaovaných èasových okamikù T (t ÎT) pùsobí
na systém vstup x(t), na nìj systém reaguje výstupem y(t).
Z hlediska identifikace se jedná o stavbu takového funkcionálu, který pøiøazuje
pozorovaným vstupùm x(t) hodnoty pozorovaných výstupù y(t)
y(t) = F(x(t)).
Ve skuteènosti zde jetì existují nepozorované vstupy v(t), které je tøeba vzít v úvahu.
Úkolem identifikace je tedy vytvoøení funkcionálu modelu FM na základì pozorování
vstupù x a výstupù y tak, aby FM bylo blízké k F ve smyslu zvoleného kritéria.
V procesu identifikace se pøi tvorbì operátoru modelu mùeme opírat jak o informaci
apriorní, tak o informaci aposteriorní. Apriorní máme k dispozici jetì pøed zaèátkem
pozorování a aposteriorní nám pøináí vhodnì volený experiment.
Míra shody mezi reálným procesem a modelem je nejèastìji definována tak, e
kritériem kvality bývá míra shody operátorù modelu FM a operátorem procesu F, urèovaná
pomocí funkce ztrát
J(y0,y*) = (y0- y*)T(y0- y*) = eTe.
Taková kvadratická ztrátová funkce je funkcí skalární, která je funkcionálem výstupu
procesu y0 a výstupu z modelu y*. Odchylka e je mírou neshody mezi chováním procesu
a modelu.
Optimálním výsledkem identifikace pak bude urèení takového operátoru modelu F,
pro který bude platit, e ztrátová funkce dosahuje minima
J(y0,y*)min.
Koneèným výsledkem identifikace by mìl být takový operátor modelu F, který dává
informaci o struktuøe zkoumaného systému a o hodnotách parametrù matematického
modelu.
Apriorní informace o zkoumaném procesu (jsou-li k dispozici) umoòují vytvoøit
výchozí struktury a proces identifikace pak spoèívá v urèení parametrù pøedpokládané
struktury. Nejsou-li k dispozici apriorní znalosti o struktuøe objektu, je tøeba výchozí
struktury rovnì identifikovat.
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Experimentálním zpùsobem identifikace je øeení úlohy definice modelu procesu na
základì souboru jeho vstupních a jim odpovídajících výstupních dat (datovì orientované
modely).
Je-li mono akceptovat pøedpoklad èasové nepromìnlivosti dynamických vlastností
soustavy, je mono pouít identifikaci jednorázovou. Není-li tento pøedpoklad splnìn, je
tøeba pouít metod identifikace prùbìné, kdy parametry (pøípadnì i struktura) matematického modelu jsou vyhodnocovány prùbìnì v reálném èase.

A.2 MODELY KONVENÈNÍ
Matematický model je vyjádøením problému pomocí fyzikálního a matematického
formálního aparátu. Takto lze vyjadøovat sloité vztahy symbolicky a zachovat pøi tom
jednoduchost a racinálnost. Matematický model je pøedstavován soustavou matematických vztahù, jednoznaènì popisujících zkoumaný jev nebo proces.
Formální aparát je tvoøen obvykle rovnicemi algebraickými, obyèejnými nebo parciálními diferenciálními, soustavami takových rovnic, dále rùznými vztahy z teorie
klasických mnoin, algebry, teorie pravdìpodobnosti, matematické statistiky a matematické logiky. Tyto rovnice a vztahy se stávají matematickým modelem tehdy, jsou-li
jednoznaènì pøiøazeny k urèitému procesu nebo jevu.
Matematický model mùe vzniknout jako výsledek pøímého zkoumání a pozorování
jako datovì orientovaný model fenomenologický, vyjadøující analyticky nebo numericky
výsledky empirického zkoumání. Jinou cestou konstrukce konvenèního matematického
modelu je dedukce, kdy model vzniká jako dílèí pøípad obecnìjího popisu. Tato cesta
vede k modelùm asymptotickým, vyjadøujícím jednoznaèný matematický zákon chování
systému nebo procesu, pøièem zákon je chápán jako dílèí pøípad obecné vìdní teorie
(Laplaceova rovnice je nejjednoduím pøípadem obecné teorie fyzikálního pole).

A.3 MEZE APLIKACE KONVENÈNÍCH MODELÙ
Konvenèní matematicko-statistické analytické modely pøedstavují modely, pro jejich sestavení je k dispozici (apriornì nebo aposteriornì) pøesná a úplná informace.
Pod pøesnou a úplnou informací si zpravidla pøedstavujeme takovou informaci, která
se dá reprezentovat èi modelovat tak, e jak struktura tak i vechny parametry jsou
jednoznaènì urèeny [2]. Modely, vykazující takovou formální dokonalost, nejsou zpravidla adekvátní skuteènosti, která je vágní a sloitá.
Pøedstava, e dostateènì sloitý konvenèní model mùe reprezentovat realitu
s libovolnou pøesností èi adekvátností, není zøejmì správná. Formálnì sloité
matematické modely vyadují informace, které jsou nároèné jak zpùsobem svého
objektivního získávání, tak i nároky na svoji kvalitu. Tato skuteènost je zvlátì závaná
u modelù, urèených pro práci v informaèních nebo øídicích systémech reálného èasu.
Potøebná rozsáhlá a nároèná mìøení jsou v tìkých provozních podmínkách buï zcela
nemoná, nadmìrnì nároèná na údrbu, nebo pøi zajitìní potøebné robustnosti je kvalita
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jejich informace tak nízká, e jsou nepouitelná. Na tuto skuteènost poprvé upozornil L.
A. Zadeh [2], kdy v r. 1973 formuloval princip inkompatibility slovy:
Tak, jak roste sloitost nìjakého systému, klesá nae schopnost èinit precizní a pøitom jetì
pouitelná tvrzení o jeho chování, dokud není
dosaeno prahu, za ním se stávají preciznost
a pouitelnost (nebo relevantnost) témìø vzájemnì se vyluèujícími charakteristikami.
Studovaná èást reálného svìta vykazuje zpravidla mnoho nejasného a vágního.
Klasické metody pro formalizaci nepøesnosti pøedpokládají stochastický charakter ne
zcela pøesnì determinovaných jevù. Takový stochastický pøístup ke zpracování neruèitosti pomocí aparátu pravdìpodobnosti a matematické statistiky vyaduje, aby pøísluné
jevy byly dobøe definovanými prvky mnoiny a mìly právì tak dobøe definovaný význam výpovìdí o nich. Dále je nutno dodret øadu pøedpokladù o datech [3] a mít
k dispozici dostateèný poèet pozorování.
Inenýrské projekty øízení sloitých technologických procesù ukázaly, e klasická
matematická statistika se svým principiálním pojetím a øadou omezení není prostøedkem
k formalizaci a efektivnímu vyuití takového typu neurèitosti, který nazýváme vágností
(pojmovou neurèitostí), jen je pøi jazykovém popisu sloitých systémù relevantní. V tomto
smìru dochází k jakési krizi klasické numerické matematiky. Øeením této situace se
zabývají následující kapitoly.

A.4 PROBLEMATIKA MODELOVÁNÍ SLOITÝCH SOUSTAV
Jistý rozpor mezi aplikovanou matematikou a reálným svìtem konstatoval L. A. Zadeh
[2], kdy napsal: Klasická matematika je pøíli precizní pøi popisu systémù, kde je zahrnut
lidský element.
V kap. A.1 jsme definovali slokovou charakteristiku objektu vztahem (1)
RC = {ruv}
kde
ruv = r(au, av)
pøedstavuje souvislosti vstupních a výstupních velièin sloek zkoumaného objektu.
Konvenèní modely vycházejí z pøedpokladu, e relaèní charakteristika objektu je
definována ostøe, preciznì a odchylky mezi odhadovanými a pozorovanými hodnotami
závisle promìnné jsou tudí výsledkem chyb pozorování. Pùvod odchylek mezi
pozorovanými a estimovnými hodnotami závisle promìnné velièiny mohou vak být
nezanedbatelnou mìrou zpùsobeny patnou definovaností systémové struktury. Pøíèiny
tìchto odchylek mùeme hledat i v ne zcela ostrém charakteru systémových parametrù.
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V této souvislosti vyvstává relevantní problém metod formalizace a efektivního
zpracování neurèitých informací. Ukazuje se, e právì schopnost lidského mozku
konstruovat a vyuívat jednoduché algoritmy pro vyvozování závìrù v podmínkách
neurèitosti je hlavní pøíèinou kvality lidského uvaování.
Efektivní zpracování neurèitosti je v souèasné dobì ji dobøe rozpracováno [4]. Jsou
definovány tøi typy neurèitosti: fuzzitivnost (vágnost), nespecifiènost (patné vymezení)
a spor (konflikt), které jsou vyetøovány v rámci pìti teorií, v nich je vybudován aparát
pro jejich kvantifikaci (teorie klasických mnoin, teorie fuzzy mnoin, teorie
pravdìpodobnosti, teorie monosti a Dempster-Shaferova teorie). Pøehled uvádí PØÍL.1.
Problematika poznávání obecných zákonitostí kognitivních procesù prostøednictvím
modelování a simulací a snaha vytvoøit metody a jim odpovídající systémy pro øeení
sloitých úloh takovými zpùsoby, které bychom povaovali pøi øeení stejných úloh èlovìkem jako projevy jeho intelektu, je jednou z definicí pøedmìtu zájmu vìdního oboru
umìlá inteligence [5]. Za jedny z jejích dosavadních výsledkù mùeme povaovat nekonvenèní techniky modelování, simulací a øízení takových procesù, jejich popis je
vágní a pro jejich formalizaci nelze dobøe pouít klasickou metodu popisu neurèitosti - matematickou statistiku.
V øadì inenýrských aplikací, které vyuívají statistických metod pro vyjádøení míry
neurèitosti jevù, naráíme na problém malých rozsahù výbìrových souborù. Poèty
vykonaných experimentù bývají èasto nedostateèné. Doplòková pozorování pøitom èasto
nejsou z technických nebo ekonomických dùvodù dostupná.
Rozpor mezi informaèní nároèností statistiky a omezenými informaèními zdroji není
jediný, na nìj se pøi pouití klasických formálních prostøedkù na zpracování informací
naráí. Dalí problém mùe vyplývat ze sloitosti studovaných soustav a dìjù, které
v nich probíhají. Nemáme-li k dispozici dostateèný poèet pozorování za reprodukovatelných podmínek, nelze variabilitu pøírodních dìjù eliminovat tím, e vyhovíme
poadavkùm reprodukovatelnosti stanovením pøíli obecných podmínek. Získáme tím
výsledky, jejich rozptyl èi konfidenèní intervaly jsou natolik iroké, e výsledky znehodnotí [3].
Potíe pøetrvávají tehdy, pokud se snaíme pracovat pouze s objektivnì zjitìnými
informacemi. Problémy øeí metody, které pøipoutìjí vyuití subjektivnì zabarvených
informací. Toho, e subjektivita je nedílnou souèástí naeho poznání, si byl vìdom ji
Bernoulli [6].
To jsou objektivní dùvody, proè se ve zvýené míøe v øadì aplikací uplatòují metody
umìlé inteligence. Od ní se oèekává, e nabídne východisko z problémù, které vznikly
snahou o objektivizaci jak v pøírodovìdeckých, tak i inenýrských disciplínách.

A.5 VYUITÍ ZNALOSTÍ V PROCESU MODELOVÁNÍ
V souladu s rozvojem aplikací metod umìlé inteligence vzniká trend pøechodu
od zpracování údajù ke zpracování znalostí [7]. Lidské znalosti mùeme rozdìlit do
dvou kategorií:
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a) V první jsou tzv. znalosti hluboké, jejich zdrojem je vlastní poznání pøírodních
dìjù ve formì pøírodních zákonù. Jsou to znalosti objektivní, dostupné více èi
ménì iroké odborné veøejnosti. Jsou produktem analytických, abstraktních
a teoretických postupù zkoumání jevù reality. Hluboké znalosti jsou vyjadøovány
formou analytických matematických vztahù.
b) Druhou kategorii znalostí oznaèujeme jako znalosti mìlké, povrchové (nikoli vak
povrchní !). Jsou to poznatky, jejich zdrojem je dlouhodobá zkuenost, praxe
a vlastní experimentování. Jsou to subjektivní znalosti, které kvalifikují úroveò
experta. Mìlké znalosti jsou vyjádøitelné formou predikátových kalkulù,
heuristických pravidel, rámcù èi kvalitativních vztahù.
V procesu modelování hraje rovnì významnou roli dìlení znalostí na znalosti
apriorní, známé ji ve fázi tvorby modelu a znalosti aposteriorní, získávané a v etapì
jeho identifikace a vyuívání.
Vyuití hlubokých znalostí je typické pro metody konstrukce konvenèních,
matematických statisticko-analytických modelù. Tyto modely, formalizované soustavami
algebraických èi diferenciálních rovnic, odráejí díky aplikaci objektivních znalostí
a metod obvykle irí tøídy problémù a mají ponejvíce obecnou platnost. Uplatnìní
subjektivních znalostí v takových modelech není typické.
Sníená úèinnost takových modelù v pøípadech popisu sloitých, patnì objektivnì
popsatelných a obtínì mìøitelných soustav, vedla E. Feigenbauma [8] k vyslovení této
téze:
Pøíslibem úspìného øeení problémù jsou
specifické, na danou problémovou oblast
zamìøené znalosti (metody), kterými je tøeba
nahradit slabé metody veobecné.
Cesta uplatnìní specifických (subjektivních, heuristických) znalostí vede k metodám
tvorby nekonvenèních nenumerických modelù, které vyuívají vícehodnotové logiky
a rùzné formální aparáty jak pro reprezentaci neurèitých pojmù, tak i pro aproximativní
(pøibliné) vyvozování.
Mìlké znalosti vyjadøují pouze fenomenologické vztahy mezi entitami a nepodchycují
tedy podstatu tìchto vztahù. Nedostateènost mìlkých znalostí vede k odkazùm na
metaznalosti - znalosti o znalostech. Pouití mìlkých znalostí vede mnohdy ke
zjednoduení principù a mechanizmù metod vyvozování.
Pøesto, e øada takto koncipovaných pøístupù dosáhla komerèního úspìchu, v mnohých pøípadech se projevila významnost limit jejich funkèních schopností.
V první øadì zde stojí skuteènost, e konstrukce a kvalita takového modelu je plnì
závislá na existenci kvalitního experta v dané problémové oblasti. Dále pak celou øadu
problémù pøináí role znalostního inenýra, jeho úkolem je vedení dialogu s expertem, èerpání jeho znalostí, volba vhodné metody jejich formalizace a zpùsobu
aproximativního vyvozování. Vyvození, která takové systémy poskytují, mají vyhranìnì lokální charakter.
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Obecnì je mono øíci, e systémy, zaloené výhradnì na mìlkých znalostech, trpí
ohranièenými monostmi efektivního strukturování jimi realizovaných rozhodovacích
procesù a zjednoduenými principy odvozovacích a vysvìtlovacích mechanizmù.
Snaha o pøimìøené uplatnìní hlubokých znalostí v nekonvenèních modelech z oblasti umìlé inteligence vedla k pøístupùm, které umoòují integraci objektivních
a subjektivních informací. Jejich výraznou charakteristikou je uplatnìní globálních pohledù pøi rozhodování, plynoucích právì z uplatnìní objektivních informací.
Jestlie typickým pøedstavitelem heuristického modelu jsou fuzzy modely, pak reprezentantem modelù, v nich je mono vedle mìlkých znalostí efektivnì uplatnit
i znalosti hluboké, jsou modely kvalitativní resp. semikvalitativní. Jejich význam podtrhuje skuteènost, e mohou dobøe zahrnout i èasové charakteristiky sledovaných dìjù,
a jsou tedy schopny modelovat soustavy dynamické.
Hluboké znalosti jsou rovnì nazývány znalostmi kvantitativními, mìlké znalosti pak
znalostmi kvalitativními. Monost jejich integrace má zvlátì velký význam v oblasti
diagnostiky technologických procesù s ohledem na monost predikce jejich poruchových stavù (bezpeènostní inenýrství).

A.6 INFORMAÈNÍ ZTRÁTY PØI MODELOVÁNÍ
Kadé reálné zpracování reálných informací je nevratné a vede k informaèním
ztrátám. Z tohoto hlediska jsou výhodné takové metody modelování, které úpravy
vstupních informací nevyadují [9] nebo je minimalizují. Minimalizace úprav primárních
dat a s tím spojená minimalizace ztrát informace je dùleitá v takových oborech, jako je
biotechnologie, spolehlivost, bezpeènost atd., kde je velký nedostatek primárních
informací vùbec.
Oznaème mnoství informací v modelu Im jako informaèní obsah modelu. Model
musí splòovat nerovnost
Ip ³ I m

(2)

kde Ip je potøebné mnoství informací, reprezentující poadovanou pøesnost, obsaené
v primárních datech. Oznaèíme-li dI jako ztrátu informací pøi formálním zpracování, platí
Ip > Im + dI

(3)

Dalí úvahy zjednoduíme pøedpokladem, e primární data jsou identická s výsledky
experimentù. Tím eliminujeme subjektivnì zbarvené znalosti.
Jeliko existuje pøibliná funkèní závislost mezi poètem optimálnì rozmístìných
experimentù a jejich informaèním obsahem Ip, je mono informaèní obsah experimentù
povaovat za míru jejich poètu. Poèet experimentù je shora omezen naimi monostmi
(technickými, ekonomickými, èasovými apod.) na hodnotu IM:
IM > I p

(4)

Proto pro malý poèet experimentù, mìøený dostupným informaèním obsahem IM,
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nemùe platit nerovnost
IM > Im + dI
která ze vztahù (2) a (4) vyplývá.
Pokud z nìjakého dùvodu nelze sníit poadavek na výslednou pøesnost modelu, je
bìný postup v takovém pøípadì takový, e se pøedmìt studia poène modifikovat.
Pøistupuje se ke zjednoduením, napø. k eliminací vlivu nìkterých nezávisle promìnných
tím, e se povaují za konstanty, pøípadnì jsou zanedbány.
Taková zanedbání nejsou uèinìna na základì statistické analýzy, která by prokázala, e jsou statisticky nevýznamné. Takovou analýzu nelze provést pro nedostatek
pozorování. Jsou zanedbány na základì úvahy podloené zkueností, analogií nebo
spekulací.
Mnohem vhodnìjí by bylo, pokusit se sníit ztrátu informací dI pøi formálním
zpracování tím, e pouijeme vhodnìjí formální aparát.
Vhodnost formálního aparátu mùe být hodnocena ze dvou hledisek: je to jednak
skuteènì mení informaèní ztráta, nebo schopnost zpracovat takové primární znalosti,
které jsou pro klasický matematicko-statistický aparát nepøijatelné.
Oznaème mnoinu informací, nepøijatelných pro klasický model, jako NP. Musí platit
NP Î dI
Z tohoto hlediska se tedy NP nijak nepodílí na informaèním obsahu modelu Im.
Z hlediska potøebného mnoství informací Ip povaujeme klasické matematickostatistické modely za modely informaènì intenzivní. Naproti tomu do skupiny modelù
informaènì neintenzivních øadíme modely nenumerické, jak budou postupnì uvedeny
dále.
Zajímavým problémem je jistì otázka, v jakých pøípadech je vhodné pouít ten který
typ modelu. V kapitole L.4 je uveden pøístup, naznaèující postup, jím lze vhodný typ
modelu odhadnout na základì posouzení druhu a mnoství apriorních informací, které
jsou dostupné pro jeho konstrukci, poadované pøesnosti modelu a doby, která je pro
jeho vytvoøení k dispozici.

Kontrolní otázky k èásti A
1.
2.
3.
4.

Jaké jsou základní principy identifikace matematických modelù?
Èím jsou dány meze aplikace klasických matematických modelù?
V èem se odráí problematika modelování sloitých soustav?
Èím se zabývá vìdní obor Umìlá inteligence?
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