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1. Wprowadzenie

W ostatnich latach duże zainteresowanie zyskują architektury systemów oparte na po-

litykach/regułach (ang. policy/rule-based systems) [1]. Zawdzięczają to głównie filozo-

fii separowania wiedzy biznesowej od logiki operacyjnej systemów (wpisanej w kod),

co stanowi jeden z większych przełomów inżynierii oprogramowania ostatnich czasów.

Skala zainteresowania odbija się w wysokiej liczbie rozwijanych technologii (platform

np.: Oracle Business Rules [2], Drools [3], Jess [4], jak i specyfikacji np.: RuleML [5],

RIF [6]), a także samej częstości pojawiania się ich.

Ta ewolucja opiera się jednak nie tylko na wspomnianej separacji wiedzy, ale również na

towarzyszącym rozwoju repozytoriów reguł, które zwiększają czytelność wiedzy, jak rów-

nież na coraz lepszych interfejsach graficznych do zarządzania tą wiedzą, które zmniej-

szają dystans dzielący zwykłych użytkowników (np.: ekspertów dziedzinowych) od spe-

cjalistów IT.

Rozwój modułów wspierających zarządzanie wiedzą, a w szczególności systemów za-

rządzania regułami (ang. Business Rule Management Systems, BRMS ) jest logiczną

konsekwencją rosnącej popularności rozwiązań opartych na politykach. Tutaj postęp

nie jest już tak dynamiczny – nie wszystkie platformy posiadają własne rozwiązania, a

poziom zaawansowania jest silnie zróżnicowany. W obliczu rosnącego stopnia skompli-

kowania konstrukcji polityk, zarządzanie ich tworzeniem oraz metody ich prezentacji,

jak również nadzór nad spójnością wiedzy stały się nowymi wyzwaniami dla implemen-

tacji logiki biznesowej. Poniższa praca prezentuje nowe rozwiązania wspierające proces

tworzenia polityk.

1.1. Motywacja i sformułowanie tezy rozprawy

Użyteczność systemu opartego na wiedzy odzwierciedla użyteczność jego mechanizmów

zarządzania wiedzą. Wszechstronny system BRMS powinien prowadzić użytkownika po-

przez wszystkie fazy życia polityki [7]. Głównym punktem zainteresowania autora jest

podejście skupione na użytkowniku (ang. user-centric), które może ułatwić zarządzanie

dużą ilością reguł. Nacisk położony jest na tworzenie, organizację i transformację reguł.

Stopień rozwoju systemów zarządzania regułami nie nadąża za rozwojem technologii

regułowych, a podejścia nie są ujednolicone. Przykładowo, ILOG JRules używa tworzo-

nych zewnętrznie dokumentów MSWord, Drools Guvnor posiada edytory specjalizowane

do różnych typów reguł, zaś Visual Rules dostarcza interfejsu do grafowego modelowania

decyzji.

Z drugiej strony, rozpowszechniona jest swoista dychotomia wśród typów użytkowników

tychże systemów – ‘nie-eksperci ’ i ‘eksperci ’ lub inaczej ‘użytkownicy biznesowi ’ i ‘tech-

nicy ’. Pierwsi potrafią tworzyć logikę biznesową, zaś drudzy rzutować ją na parametry

konfiguracyjne, argumenty usług itp. Pierwsi wolą język zbliżony do naturalnego lub

diagramy, drudzy nie mają problemu z bardziej abstrakcyjnymi notacjami.

Dychotomia ta odbija się również w rozpoznawanych rodzajach poziomów abstrakcji po-

lityk. Pojęcie to uznane zostało formalnie w RFC 3198 “Terminology for Policy-Based
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Management” [8], mówiącym, że “polityka może być reprezentowana na różnych pozio-

mach – od celów biznesowych, aż po parametry konfiguracyjne urządzeń”. Standardowo

definiowane są jednak tylko dwa poziomy abstrakcji polityk: wyższy biznesowy (ang.

higher level, HL) oraz niższy techniczny (ang. lower level, LL).

Prowadząc przegląd bieżących rozwiązań autor nie znalazł platformy, która wspierałaby

zarządzanie wieloma poziomami abstrakcji i wykorzystywała je do manipulowania poli-

tykami. Również nie jest wspierana obsługa zależności między regułami. Oznacza to, że

wciąż pozostaje przestrzeń na rozszerzanie funkcjonalności systemów BRMS i ulepszanie

mechanizmów wspierających tworzenie, jak i strukturyzowanie polityk. Badania istnie-

jących prac we wspomnianym obszarze doprowadziło do sformułowania następującej

tezy:

Stworzenie elastycznego interfejsu użytkownika, który wspiera różne po-

ziomy abstrakcji reguł, umożliwia rozszerzenie domeny użycia systemów

zarządzania regułami

(ang. Creation of a flexible user interface that provides various abstraction levels for

rules makes it possible to augment a usage domain of a rule management system)

Rozszerzenie domeny użycia rozumiane jest jako znaczące zwiększenie standardowej

funkcjonalności istniejących systemów zarządzania regułami. Ulepszenie to opiera się

na dodaniu mechanizmów obsługi wielu poziomów abstrakcji, a co za tym idzie, przed-

stawieniu nowych metod opracowywania polityk.

Elastyczność interfejsu odnosi się do jego otwartego charakteru, niezależnego od dzie-

dziny tworzonych polityk. Praca prezentuje specyfikację takiego narzędzia oraz jego pro-

totypową implementację, która ostatecznie weryfikuje postawioną tezę.

Praca nie zamierza stworzyć całego systemu zarządzania regułami, lecz zbudować i oce-

nić narzędzie wspierające wspomniane powyżej nowe możliwości. Autor nie twierdzi, że

rozwiązanie jest ostateczną odpowiedzią na potrzeby metod opracowywania polityk, ani,

że jest odpowiednie dla tworzenia dowolnej polityki. Raczej stara się zbadać nowe ścieżki

rozwoju dla przyszłych systemów zarządzania politykami.

1.2. Główne osiągnięcia pracy

Do głównych osiągnięć pracy można zaliczyć:

• obszerna analiza podejścia opartego o polityki w projektowaniu systemów kompu-

terowych z naciskiem na badania w zakresie relacji reguł i translacji polityk;

• wprowadzenie modelu reprezentacji reguł i wzorców reguł opartego o tokeny, nie-

zależnego od oryginalnego zapisu reguł; takie podejście pozostawia zagadnienia

semantyki poza zakresem opracowania;

• sformułowanie koncepcji wertykalnej translacji reguł, opartej o wiedzę, która po-

zwala na tłumaczenie reguł wyższego poziomu abstrakcji na reguły niższych pozio-

mów z uwzględnieniem zdefiniowanego kontekstu translacji (np.: panujące warunki

globalne, już zdefiniowany zestaw reguł itp.);
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• dostarczenie metod weryfikacji reguł bazujących na wiedzy mechanizmu tłumaczą-

cego (w tym sprawdzanie spójności wiedzy, wykrywanie sprzeczności reguł itp.);

• zdefiniowanie potrzebnego wsparcia eksperta dziedzinowego, tzn. specyfikacja wie-

dzy dziedzinowej wykorzystywanej przez mechanizm tłumaczący, zawierająca za-

równo jak również rodzajów danych, które napędzają proces translacji; metodolo-

gia zbierania wiedzy eksperckiej leży poza zakresem opracowania;

• implementacja prototypu narzędzia, które wspiera tworzenie, przeglądanie, tłuma-

czenie i wizualizację zależności reguł;

• prezentacja zastosowania metodologii opartej o wiele poziomów abstrakcji polityk

i weryfikacja jej użycia w rzeczywistym przypadku (system monitorowania obwa-

łowań rzecznych);

2. Prace związane z obszarem badań

Analiza prac wyszła od podstawowych zagadnień związanych z wiedzą, jej klasyfikacją

i reprezentacją, w szczególności w postaci polityk. Nacisk położony jest na przełomowy

charakter separacji wiedzy od logiki operacyjnej systemów. Głowna część badań skie-

rowana była jednak na kluczowe aspekty związane ze strukturyzacją wiedzy, a w tym

– na przyczyny transformacji polityk. W końcu dotknięte jest również wielopoziomowe

i hierarchiczne podejście do struktury polityk oraz wykorzystanie koncepcji poziomów

abstrakcji. W poniższym opracowaniu zreferowane zostaną elementy związane z mecha-

nizmami przedstawionymi w dalszych rozdziałach.

2.1. Zagadnienia transformacji polityk i reguł

W procesie zarządzania politykami systemów może wystąpić szereg sytuacji wymusza-

jących zmiany postaci polityk czy też reguł. W związku z tym, idealny system BRMS

powinien dostarczać narzędzi do przekształcania polityk. Poniższy rozdział próbuje usze-

regować przyczyny takich przekształceń.

Przykładowo przedsiębiorstwo, które wybrało platformę technologiczną dla polityk i z

sukcesem zaimplementowało swój system, może stanąć przed koniecznością aktualizacji

lub zmiany technologii, czy też integracji z oddziałem używającym innych rozwiązań.

Analogicznie, w systemach rozproszonych problem nie istnieje do momentu, gdy jest on

homogeniczny. W przypadku użycia różnych platform regułowych sytuacja zaczyna się

komplikować na poziomie współpracy i zarządzania komponentami używającymi polityk.

Wyróżnione zostały dwie grupy przyczyn dla prowadzenia przekształceń reguł, wynika-

jące głównie z potrzeb współpracy lub unifikacji wiedzy. Pierwsza grupa to przyczyny

poziomu polityk, a wśród nich dopracowywanie (ang. refinement) polityk, współpraca

(ang. interoperability), wymiana (ang. interchange), czy też integracja polityk. Druga

grupa reprezentuje zagadnienia poziomu reguł takie, jak różnorodność zastosowań, mo-

deli, notacji, poziomów abstrakcji reguł.
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2.1.1. Przyczyny transformacji – poziom polityk

Przyczyny sklasyfikowane do tej grupy wskazują na potrzeby przekształcenia całych

zestawów reguł, wynikające z konieczności uszczegółowiania czy restrukturyzacji polityk,

integracji czy współpracy systemów. Poruszane są tu zagadnienia ‘po co?’ trzeba polityki

tłumaczyć.

Dopracowywanie polityk (ang. refinement) to proces tworzenia możliwych do użycia

polityk niższego poziomu na podstawie wytycznych wyższego poziomu [9]. Wczesne prace

wskazały wytyczne takiego procesu (c.f. [10]), a w ostatnich latach nastąpiło ponowne

zainteresowanie (c.f. [11], [9], [12]), które skierowane jest na metody dekompozycji celu

czy specyfikacja przekształceń wykorzystująca mapowania. Pierwsza konkretna praca

proponowała inżynierię wymagań skierowaną na cel (ang. Goal-oriented Requirements

Engineering, GORE ) w dziedzinie zarządzania sieciami komputerowymi i systemami

[11]. Loyola et al. prezentuje całą platformę będącą efektem metodologicznego podejścia

[9].

Współpraca i wymiana polityk odnosi się do umiejętności współpracy różnorodnych

systemów czy organizacji dzięki możliwościom współdzielenia danych i komunikacji, co

w płaszczyźnie polityk oznacza możliwość wymiany i ponowne użycie polityk przez różne

systemy czy komponenty. Rosenberg and Dustdar [13] zaprezentowali koncepcję Service-

Oriented Business Rule Broker, który eksponował zebraną wiedzę zdalnym komponen-

tom z użyciem serwisów sieciowych (ang. web service), a później również na szynie Enter-

prise Service Bus (ESB) dzięki serwisowi Business Rule Broker [14]. Mayer [15] pokazuje

rozszerzenie podstawowego modelu IETF o interfejs wymiany polityk Policy Exchange

Interface. W końcu de Leusse i Kwolek proponują platformę integracji wielu silników

reguł wykorzystującą unikalną metodę tłumaczenia reguł (Drools, Jess) [16] [17].

Integracja polityk pozwala na łączenie bazowych polityk w jedną zunifikowaną całość

w celu otrzymania globalnego spojrzenia na całościowe zarządzanie politykami. Jest to

proces poniekąd odwrotny do rafinacji polityk [18] [19].

2.1.2. Przyczyny transformacji – poziom reguł

Przyczyny sklasyfikowane do tej grupy związane są z przekształceniem pojedynczych

reguł, wynikające bezpośrednio z różnorodności reprezentacji reguł – modeli informa-

cji, kategoryzacji reguł, obszarów zainteresowań, czy w końcu notacji. Poruszane są tu

zagadnienia ‘co?’ trzeba tłumaczyć i z jakimi problemami przekształcenia muszą sie

mierzyć.

Agrawal et al. [7] specyfikuje 3 modele informacyjne reguł: Warunek-Akcja (np.:

WHEN condition C is true THEN execute action A), Zdarzenie-Warunek-Akcja (np.:

UPON occurrence of event E, IF condition C is true THEN execute action A) i Tryb-

Podmiot-Akcja-Cel (np.: Subject S is authorized to action A, Subject S is obliged to

perform action A). Z kolei praca Wagnera nt. modelowania reguł [20] prezentuje równo-

ległą kategoryzację reguł i wyróżnia reguły integracji (ang. integrity), pochodzenia

(ang. derivation), reakcji (ang. reaction), produkcji (ang. production) i przekształceń

(ang. transformation).
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Sposób wyrażania reguł zależy od obszaru zainteresowania. Przykładowo, inaczej

skonstruowane będą reguły bezpieczeństwa i ruchu w sieci (np.: eXtensible Access Con-

trol Markup Language, XACML [21]) a inaczej reguły opisujące strukturę i działa-

nie jednostek biznesowych (np.: Semantics of Business Vocabulary and Business Rules,

SVBR [22]).

W końcu oczywista jest również sama różnorodność notacji reguł. Zaczynając od języka

naturalnego, czy standaryzowanego (np.: Simplified Technical English, STE [23]), przez

różnego zastosowania języki akademickie (np.: RIF, PDL), aż po notacje ściśle związane

z poszczególnymi rozwiązaniami technologicznymi (np.: DroolML, JessML).

Nie jest celem tego opracowania opisanie ogromu rodzin notacji, lecz jedynie zasygnali-

zowanie z jednej strony wielości potrzeb przekształcania polityk, a z drugiej – ogromnej

ilości możliwości wyrażenia reguł. Pociąga to za sobą wielość problemów z tłumaczeniem

ich, czyniąc niektóre przekształcenia wręcz niemożliwymi, ze względu na niepokrywanie

się dziedzin ekspresji poszczególnych notacji (np.: trudno wyrazić deontyczną ‘możli-

wość’ czy ‘nakaz’ w modelu warunek-akcja).

2.2. Poziomy abstrakcji

Czego nie przedstawia powyższa sekcja to fakt, że jedna polityka może być postrze-

gana w różny sposób przez różnych członków organizacji czy użytkowników systemu.

Do zagadnienia tego nawiązuje wspomniane już pojęcie poziomów abstrakcji poli-

tyk wprowadzone w RFC 3198 “Terminology for Policy-Based Management” (2001).

W definicji tej zawarte zostało też określenie tłumaczenia reguł nie tylko między róż-

nymi notacjami, lecz również między rzeczonymi poziomami abstrakcji. Co ważne, ko-

lejny dokument RFC 3460 “Policy Core Information Model (PCIM) Extensions” (2003),

wprowadza poziomy abstrakcji jako rozszerzenie modelu PCIM i uznaje, że “istnieją re-

lacje między poziomami specyfikacji polityk (. . . ) niezbędne w rozwijaniu i wprowadzaniu

systemów opartych na politykach”.

W literaturze odnaleźć można również inną definicję poziomów abstrakcji polityk [20]

odnoszących się do reprezentacji ogólnej i zależnej od platformy. Nie jest to jednak

taksonomia, do której odnosi się poniższa praca.

Chociaż a priori w systemie może istnieć wiele poziomów abstrakcji polityk, w literatu-

rze standardowo wspominane są jedynie dwa z nich (wspomniane już we wstępie tego

opracowania): warstwa biznesowa, referowana często jako warstwa wyższa (HL) oraz

warstwa techniczna – warstwa niższa (LL) [24] [25] [26]. Dychotomię tą podtrzymują

również prace OMG nt. standardów reguł biznesowych [27] [28]. Obecne rozwiązania

technologiczne również nie oferują obsługi wielu poziomów abstrakcji polityk, co dawa-

łoby możliwość stopniowania czytelności czy rozumienia polityki przez użytkowników.

2.3. Zależności reguł i tłumaczenie reguł

Formalna definicja translacji reguł znajduje się we wspomnianym już dokumencie RFC

3198 “Terminology for Policy-Based Managemen” (2001). Co ważne, translacja reguł jest
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tu definiowana jako “zmiana reprezentacji i/lub poziomu abstrakcji”. Niemniej jednak,

do przeprowadzenia takiego tłumaczenia potrzebne są zewnętrzne informacje, wynika-

jące ze znajomości źródłowej i docelowej dziedziny, jak również relacji pomiędzy tymi

dziedzinami. Aby system mógł przeprowadzić przekształcenie, musi posiadać mecha-

nizm, jak np.: translator między notacjami, zestaw powiązań między regułami, czy też

politykę translacji. W rzeczywistości tak dostarczona wiedza może być postrzegana jako

meta-wiedza, jako że reprezentuje “wiedzę o wiedzy”.

2.3.1. Przejawy relacji między regułami

Już w pracy [29], dotyczącej zarządzania systemem rozproszonym, postulowane była

waga hierarchicznych zależności między politykami. Rozwinięty został cały zestaw metod

definiowania takich relacji, odnoszących się do ich różnych aspektów (np.: odpowiedniość

elementów reguł, odpowiedniość reguł, zależności między regułami w zbiorach reguł,

opisy tych zależności itp.).

W ramach badań literaturowych wyróżnionych zostało kilka koncepcji. Podstawianie

reguł to najprostsza metoda polegająca na podmianie ustalonych fraz na inne ( [3].

Z kolei wymienialność reguł (ang. interchangeability) jest rozwinięciem tego podej-

ścia, którego celem jest umożliwienie wymiany polityk między heterogenicznymi bytami

z wykorzystaniem notacji pośrednich (np.: Rule Markup Language, RuleML [5], Rule

Interchange Format, RIF [6]).

Mechanizmy rafinowania reguł (ang. refinement) [9] [11] i współpraca reguł [26]

koncentrują się na relacjach reguł należących do różnych poziomów abstrakcji. Hie-

rarchizacja reguł [29] i metapolityki [30] odnoszą się do środków umożliwiających

wskazywania relacji w zbiorach reguł.

2.3.2. Tłumaczenia poziome i pionowe

Wśród dostrzeżonych relacji między regułami wyróżnić możemy dwie klasy – zależności

reguł w ramach tego samego poziomu abstrakcji oraz zależności reguł pomiędzy pozio-

mami abstrakcji. Rozróżnienie to odzwierciedla wspomnianą definicję translacji polityki

wskazującą na zmianę notacji i zmianę poziomu abstrakcji. W tym kontekście autor

wyróżnia dwie klasy tłumaczeń polityk: poziome i pionowe.

Tłumaczenie poziome rozpatruje mechanizmy zmiany notacji reguł, bez ingerencji w

ich sens, co oznacza zmianę w składni, lecz nie w akcjach czy warunkach ich wykonania.

Celem jest umożliwienie wymienialności polityk między różnymi technologiami [17] [19].

Tłumaczenie pionowe odnosi się do przenoszenia reguł pomiędzy poziomami abs-

trakcji, co oznacza zachowanie ogólnego sensu reguły, ale zmienić może realny sposób jej

realizacji. Użyte mogą zostać więc różne akcje i warunki, a nawet odpowiedniość może

dotyczyć różnej ilości reguł. Celem jest umożliwienie współpracy bytów operujących na

różnych poziomach abstrakcji. Jak wspomniano, do tej pory prace koncentrowały się na

rzutowaniu reguł między dwoma warstwami - biznesową i techniczną.
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2.4. Wnioski

Krytyczna analiza obecnego stanu prac nad wykorzystaniem polityk doprowadziła do

specyfikacji ograniczeń skupionych w kilku obszarach:

• istnienie relacji reguł jest niedoceniane,

• znana jest koncepcja poziomów abstrakcji, lecz nie jest szeroko używana w BRMS,

• nie ma mechanizmów wizualizacji baz wiedzy (polityk) pozwalających na ocenę

tej wiedzy,

• potrzebne są metody translacji polityk – zarówno horyzontalne, jak i wertykalne,

• problemem są usystematyzowane metody specyfikowania nie tylko polityk, ale rów-

nież wiedzy o tych politykach – ich strukturze, powiązaniach itp.

Ograniczenia te są punktem wyjścia do poniższej dysertacji. Badania prowadzone w

tych obszarach nie są wprowadzone w życie, stąd też propozycja poszerzenia możliwości

zarządzania i strukturyzacji polityk poprzez użycia do konstrukcji wiedzy metodologii

opartej o wiele poziomów abstrakcji polityk wspartej mechanizmem pionowej translacji

reguł.

3. Koncepcja i model tłumaczenia między-pozimowego

Podejście wielopoziomowe do konstrukcji polityk pozwala na zróżnicowany wgląd w

strukturę polityki i dlatego czyni utrzymanie tej wiedzy bardziej elastycznym i dosto-

sowanym do potrzeb różnych użytkowników. Ideę pokazuje Rysunek 1. Jedna polityka

może być postrzegana w różny sposób przez różnych użytkowników, którzy kształtują ją

na różnych poziomach. Na rysunku symbolicznie zaznaczono zbiory reguł oraz zależno-

ści między nimi. Mechanizm pionowego tłumaczenia reguł wspiera utrzymanie spójności

polityki.

POZIOM ABSTRAKCJI 1

POZIOM ABSTRAKCJI 2

POZIOM ABSTRAKCJI 3

P
O
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I
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Y
K

A WIDOK 1 

POLITYKI

WIDOK 2 

POLITYKI

WIDOK 3 

POLITYKI P
IO

N
O

W
E

 T
Ł

U
M

A
C

Z
E

N
IE

Rysunek 1: Koncepcja wielopoziomowego wglądu w strukturę polityki oraz pionowego
tłumaczenia reguł

Podejście wspierane jest przez ogólną metodę modelowania reguł, która wykorzystuje

sparametryzowane wzorce, będące podstawą do sformalizowania mechanizmu pionowego
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tłumaczenia reguł pomiędzy różnymi poziomami abstrakcji. Sposób modelowania reguł

z założenia ma być niezależny od notacji reguł i dziedziny zastosowania (ang. domain-

agnostic).

Innym założeniem jest też kontekstowość tłumaczenia (ang. context-based translation),

co oznacza, że dla różnych panujących warunków możliwe są różne efekty tłumaczeń.

Podejście takie znacząco odbiega od standardowego statycznego mapowania reguł, gdzie

przekształcane są pojedyncze reguły na ich pochodne, na podstawie ich zawartości (Ry-

sunek 2).

Wzorzec α

Wzorzec β1 Wzorzec β2 Wzorzec β3

Wzorzec α

Wzorzec β1 Wzorzec β2 Wzorzec β3

P
O

ZI
O

M
 1

P
O

ZI
O

M
 2

KONTEKST
WIEDZA 

DZIEDZINOWA

MAPOWANIE 
REGUŁ

Rysunek 2: Statyczne mapowanie reguł vs. proponowana translacja oparta na wiedzy

Najważniejszym założeniem jest jednak oparcie mechanizmu tłumaczącego na dodatko-

wej wiedzy eksperckiej (ang. knowledge-based translation). Założone jest, że taka dzie-

dzinowa wiedza o polityce (czyli de facto meta-wiedza) jest stworzona przez eksperta

dziedzinowego i wprowadzona do systemu. Praca identyfikuje elementy potrzebne do

specyfikacji takiej wiedzy eksperckiej, choć nie podaje metodologii jej tworzenia (porów-

naj: [31]).

REPREZENTACJA 
WIEDZY

EKSPERT 
DZIEDZINOWY

TWÓRCA 
STRATEGII

ZARZĄDZANIE 
WIEDZĄ

ROZWIJANIE 
STRATEGII

POLITYKA NA WIELU 
POZIOMACH ABSTRAKCJI

Rysunek 3: Obszar zainteresowania tworzonego rozwiązania i przewidziani aktorzy

Wspomniane powyżej założenie jest bardzo silne, gdyż identyfikuje obecność w systemie

co najmniej dwóch aktorów. Obok standardowego użytkownika czyli twórcy strategii,

wystąpić musi również ekspert dziedzinowy, który sprecyzuje i dostarczy do systemu

dwa rodzaje informacji:
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• zestaw wzorców reguł, będących podstawą do tworzenia polityki,

• między-poziomową meta-wiedzę, stanowiącą podstawę do pionowego tłumaczenia

polityki.

Relację między aktorami i zakres zainteresowania tej pracy jest zaznaczony na Rysunku

3 (elementy w kolorze niebieskim).

3.1. Podstawowe pojęcia

Tworzony model formalny operuje na kilku pojęciach bazowych.

Reguła ri rozumiana jest tradycyjnie, jako złożenie warunku Ci i akcji Ai, przy czym

warunek może posiadać zestaw warunków składowych ci, a akcja zawierać kilka akcji

składowych ai.

R 3 ri =
(
{c1, c2, . . . , cn}, {a1, a2, . . . , am}

)
= (Ci, Ai)

Wzorzec reguły ti przedstawia regułę z użyciem zbioru Pi wyróżnionych przez eksperta

regulowanych parametrów pji (np.: wartości progowych, rodzajów akcji, parametrów akcji

itp). Podstawą każdego wzorca jest statyczny szkielet wzorca Si.

T 3 ti =
(
{pi1, pi2, . . . , pin}, Si

)
= (Pi, Si)

Instancje reguł rji tworzone są w ramach kształtowania danej polityki przez twórcę

strategii na podstawie wzorców reguł poprzez nadanie konkretnych wartości poszcze-

gólnym parametrom danego wzorca. Zakres parametrów może być dowolny lub predefi-

niowany. Można też wyróżnić wartości domyślne. Podejście takie oznacza, że instancja

reguły rozumiana jest jako złożenie wzorca reguły ti oraz wektora wartości parametrów

reguły wji zwanego kontekstem reguły .

rji = instantiate
(
ti, w

j
i

)

Natomiast sama funkcja instancjonowania reguł instantiate rozumiana jest jako:

instantiate : T ×W → R

gdzie R jest zbiorem możliwych do stworzenia instancji reguł, zaś W oznacza zbiór

wszystkich możliwych kontekstów reguły:

W =
n⋃
i=1

Wi
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3.2. Elementy tłumaczenia między poziomami abstrakcji

Standardowe podejście do mapowania reguł (mappingβα) oparte jest o odpowiedniość

wzorców reguł (convertion modelβα), jak poniżej:

convertion modelβα : Tα → T β

mappingβα : Rα → Rβ

Proponowane przez autora podejście jest odmienne. Różnica zasygnalizowana była już

na Rysunku 2. W kontekście istnienia wielu warstw abstrakcji polityki, zdefiniowana

w poprzedniej sekcji funkcja instancjonowania reguł, uwzględniająca warstwę, której

dotyczy, wyglądać będzie następująco (dla warstwy α):

instantiate : Tα ×Wα → Rα

Ideę instancjonowania reguł poprzez wiele poziomów abstrakcji pokazuje Rysunek 4.

Reguła A

Reguła A1 Reguła A2 Reguła A3

Reguła B

Reguła B1 Reguła B3

Reguła C

Reguła C1 Reguła C2

WZORCE REGUŁ INSTANCJE REGUŁ

META-WIEDZA
DZIEDZINOWA

Wzorzec t

Wzorzec t1 Wzorzec t2 Wzorzec t3

Rysunek 4: Tworzenie instancji reguł na wielu poziomach abstrakcji

Ideę funkcji tłumaczącej reguły pomiędzy poziomami abstrakcji przedstawia poniższa

definicja. Jest to rzutowanie zbioru reguł poziomu α na zbiór reguł poziomu β.

β
αtranslate

′
Ctx : Rα → Rβ

Na potrzeby niniejsze pracy będzie użyta jednak nieznacznie inna definicja. Przede

wszystkim uwzględnić należy fakt, że mamy do czynienia z multi-funkcją. Ponadto ze

względu na fakt, że instancje reguł modelowane są jako złożenia wzorca reguły i kon-

tekstu reguły, funkcja tłumacząca translate definiowana jest jako:

β
αtranslateCtxα :

(
Tα ×Wα

)n
→
(
T β ×W β

)m
Multifunkcja translate rzutuje n-elementowy zbiór par (tαi , wji

α
) (reprezentujący instan-

cje reguł poziomu α) na m-elementowy zbiór par (tβk , wlk
β
) (reprezentujący instancje

reguł poziomu β).

Odwzorowanie to opiera się w rzeczywistości na wiedzy dostarczonej do systemu przez

eksperta dziedzinowego. Specyfikuje ono bardzo ważny fakt. Otóż przekształceniu ule-

gają zarówno wzorce reguł, jak i konteksty reguł (czyli wektory wartości parametrów).

Do powyższego przekształcenia dodać należy jeszcze założenie dotyczące uwzględnienia

kontekstu tłumaczenia. Całościowe spojrzenie na mechanizm oddaje Rysunek 5.
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Rysunek 5: Proponowany mechanizm tłumaczenie reguł

Na zakończenie tych rozważań zwrócić należy jeszcze uwagę na ważnym element, którym

jest zakres elementów wpływających na wyniki procesu tłumaczenia reguł. W ramch prac

autor specyfikuje trzy takie grupy:

1. Czynniki wewnątrz-regułowe, tzn. różne konteksty reguł użyte dla tego samego

wzorca

2. Czynniki między-regułowe, tzn. różne zbiory reguł wejściowych

3. Czynniki zewnętrzne, tzn. różne warunki panujące w momencie tłumaczenia

Przedstawiona powyżej koncepcja oraz model formalny stanowią punkt wyjścia dla za-

projektowania mechanizmu zarządzania polityką poprzez wiele poziomów abstrakcji. Po-

dejście takie oparte jest o dwa mechanizmy: instancjonowanie reguł bazujące na wzor-

cach reguł oraz pionowe tłumaczenie reguł wykorzystujące między-warstwową wiedzę

ekspercką. W kolejnym rozdziale zaprezentowane są przyjęte rozwiązania.

4. Mechanizmy tłumaczenia opartego na wiedzy

W rozdziale tym przedstawione są mechanizmy zaprojektowane w celu realizacji koncep-

cji pionowego tłumaczenia reguł opartego o wiedzy: sposób notacji reguł i ich wzorców,

aparat tłumaczenia reguł oraz sposób notacji wiedzy potrzebnej do prowadzenia tłuma-

czeń.

4.1. Reprezentacja reguł i ich wzorców

Według przedstawionych założeń wymagany mechanizm reprezentacji reguł i ich wzor-

ców powinien być niezależny od notacji reguł, umożliwiać przedstawienie części stałych
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reguły, jak i zmiennych pól parametrów, definiować relacje pomiędzy regułami i ele-

mentami reguł oraz mieć na względzie zagadnienia związanie z graficzną reprezentacją

reguł.

Wobec takich wymagań przyjęte zostało rozwiązanie wykorzystujące tokeny. W wyniku

badań wyróżniony został zestaw tokenów, który przedstawiony jest w Tabeli 1. Roz-

wiązanie spełnia przyjęte założenia oraz dodatkowo pozwala na dalsze rozwijanie jego

funkcjonalności, jak pokazane zostanie poniżej.

RODZAJ TOKENU CHARAKTERYSTYKA TOKENU
TEXT Podstawowa, statyczna część ciała reguły (np.: “text-

slgdy pacjent zażyje lek:”)
VALUE Reprezentacja parametru, którego wartość może być

podana przez użytkownika w czasie instancjonowania
reguły. Może być użyta jako czynnik decyzyjny przy
tworzeniu reguł pochodnych albo do obliczania warto-
ści pól innych reguł pochodnych.

CHOICE Lista wyboru wartości z narzuconego zbioru. Jej wyko-
rzystanie jest identyczne jak typu VALUE, poza moż-
liwością wprowadzania dowolnej wartości pola. Przy-
datne przykładowo przy wyborze rodzaju podejmowa-
nej akcji.

VARIABLE (opcja) Element, który odnosi się do innego elementu (innej)
reguły (tokeny VALUE, CHOICE lub EXPRESSION)
i używa jego wartości. Pozwala na ujednolicanie nie-
których wartości w całym zbiorze tworzonych reguł.

EXPRESSION (opcja) Pozwala na zdeklarowanie zestawu tokenów ewalu-
owalnych w jedną wartość, do której odnieść mogą się
inne elementy (innych) reguł (tokeny VARIABLE).

Tablica 1: Przyjęty zestaw rodzajów tokenów

Podstawowe typy tokenów to TEXT, VALUE i CHOICE. Pierwszy z nich odwzorowuje

stałe części reguły (szkielet), zaś pozostałe umożliwiają definiowanie pól parametrów

do dowolnego wypełnienia (VALUE) lub do wyboru z określonego zestawu możliwości.

Przykładowa reguła zapisana z użyciem takich tokenów pokazana jest na Rysunku 6.

TEXT 

When a patient takes:  PARACETAMOL 500 

CHOICE 

more than 

TEXT 

5 

VAR 

times per day then 

TEXT 

Rysunek 6: Reguła przedstawiona jako lista tokenów

Tokeny VARIABLE i EXPRESSION są opcjonalne i obrazują możliwości rozwoju za-

proponowanego mechanizmu o nową funkcjonalność. Tokeny te pozwalają na notowa-

nie zależności pomiędzy wartościami pól różnych reguł (np.: wspólna wartość progowa

przyjęta w całym zestawie reguł) oraz na grupowanie zestawu tokenów w postaci jednej

wyliczanej wartości.
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4.2. Mechanizm pionowego tłumaczenia reguł opartego o wiedzę

Jak przedstawiono w rozdziale opisującym koncepcję systemu, podstawowym wymaga-

niem wobec mechanizmu przeprowadzającego pionowe tłumaczenie reguł (czyli przeno-

szenie ich pomiędzy poziomami abstrakcji) jest uwzględnianie kontekstu tłumaczenia, co

może dawać różne wyniki tłumaczeń dla różnych warunków panujących w momencie tłu-

maczenia. Jak zaznaczono, podejście takie odchodzi od standardowego mapowania reguł

na rzecz nowej metody zapisania zależności reguł w postaci wiedzy na temat zależności

między poziomami abstrakcji polityki, dostarczonej przez eksperta dziedzinowego.

Ogólny zarys mechanizmu realizującego takie założenia oraz wykorzystującego notację

tokenową, jest przedstawiony na Rysunku 7. Poszczególne etapy działania mechanizmu

są opisane w Tabeli 2.

t
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WZORCE REGUŁ

t3t2t1

INSTANCJE  REGUŁ
4

5

6
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12
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Rysunek 7: Schamat działania procesu pionowego tłumaczenia reguł

Innowacyjność przedstawionego rozwiązania polega na niespotkanym dotąd wykorzy-

staniu w roli translatora samego silnika regułowego. Wiedza tego silnika regułowego,

czyli polityka tłumacząca określona przez eksperta dziedzinowego, jest de facto meta-

wiedzą, gdyż opisuje wiedzę na temat tłumaczonych reguł. W konsekwencji, reguły tej

meta-wiedzy są meta-regułami.
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FAZA PRZYGOTOWANIA
(ekspert dziedzinowy)

1. Ekspert dziedzinowy tworzy wzorce reguł i de-
finiuje zależności reguł. Są one zapisane jako li-
sty tokenów.

2. Ekspert dziedzinowy specyfikuje zasady tworze-
nia reguł niższego poziomu abstrakcji na pod-
stawie reguł wyższego poziomu. Wiedza ta zapi-
sana jest jako zestaw meta-reguł.

3. Meta-reguły tłumaczące wprowadzone są do sil-
nika regułowego, który przeprowadza pionowe
tłumaczenie polityki.

FAZA DZIAŁANIA
(twórca strategii)

4. Twórca strategii formułuje instancje reguł naj-
wyższego poziomu, bazując na zestawie dostę-
nych wzorców reguł (punkt 1) poprzez specyfi-
kację wartości poszczególnych parametrów.

5. Obiekty reprezentujące instancjonowane reguły
są wprowadzane do pamięci roboczej (ang. wor-
king memory) silnika tłumaczącego jako fakty
(a dokładnie meta-fakty).

6. Bazując na zdeklarowanych meta-regułach tłu-
maczących (punkt 2) silnik tłumaczący generuje
meta-fakty reprezentujące reguły niższych po-
ziomów abstrakcji.

Tablica 2: Fazy działania mechanizmu pionowego tłumaczenia reguł opartego na wiedzy

Rysunki 8 i 9 pokazują z większą szczegółowością działanie mechanizmu. Na pierwszym

z nich pokazany jest rozdział obszarów odpowiedzialności (działający system oparty

o politykę, twórca strategii, ekspert dziedzinowy) oraz rozróżnienie elementów: faktów

systemu, polityki systemu (zestaw tłumaczonych reguł), wzorców reguł, tłumaczących

meta-reguł oraz kontekstu tłumaczenia.
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Rysunek 8: Obszary odpowiedzialności za tłumaczoną i tłumaczącą politykę

14



P
O

ZI
O

M
 1

P
O

ZI
O

M
 2

METAFAKTY 2

MF21 MF22 MF23

FAKTY 2 REGUŁY 2

R22R21 R23

WNIOSKOWANIE 
(TŁUMACZENIE)

F23

F21

F24

F22

F25

FAKTY 1 REGUŁY 1

R12R11 R13F13

F11

F14

F12

F15

METAFAKTY 1

MF11 MF12 MF13

T11 T12

PAMIĘĆ ROBOCZA PAMIĘĆ REGUŁ

T21 T22

METAREGUŁY

MR4MR3

MR2MR1

SI
LN

IK
 

TŁ
U

M
A

C
ZĄ

C
Y

WZORCE 1

WZORCE 2

KONTEKST 
TRANSLACJI

FAKTY KONTEKSTU

CF1 CF2 CF3

Rysunek 9: Przebieg procesu translacji (z wyższego do niższego poziomu)

Drugi z rysunków pokazuje przebieg procesu tłumaczenia. Reguły R1i na poziomie 1 są

wejściem procesu translacji, zaś reguły R2i są wyjściem. Są one instancjami odpowienio

wzorców T1i oraz T2i. W silniku tłumaczący reprezentowane są one przez meta-fakty

– odpowiednio MF1i oraz MF2i. Wiedza tłumacząca reprezentowana jest przez meta-

reguły MR1i. Pokazane są również fakty CFi reprezentujące kontekst tłumaczenia.

4.3. Reprezentacja meta-wiedzy tłumaczącej

Jak i zwykła reguła, tłumacząca meta-reguła powinna odzwierciedlać warunki do spraw-

dzenia i akcje do wykonania w czasie tworzenia pochodnych reguł (czyli meta-faktów).

Zgodnie z założeniami opisanymi wcześniej, warunki meta-reguł mogą bazować zarówno

na relacjach reguł, jak i kontekście tłumaczenia. W części operacyjnej uwzględnione mu-

szą być akcje związane z mapowaniem wzorców, jak i z przeliczaniem wartości w nich

użytych (jak było to pokazane w koncepcji mechanizmu wyjaśnionej w Rozdziale 3).

Symboliczny zapis takiej meta-reguły przedstawia Listing 1.
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WHEN

w kontekście translacji Ctx

na poziomie abstrakcji α

istnieje reguła X1 typu T1

z kontekstem reguły W1 = (x1, x2, x3, ...)

(...)

{sprawdź więcej warunków}
THEN

na poziomie abstrakcji β

oblicz kontekst reguły W2 = (y1, y2, y3, . . .) w oparciu o W1 oraz Ctx

stwórz regułę Y2 typu T2 z kontekstem reguły W2

(...)

{oblicz kolejne konteksty reguł}
{stwórz kolejne reguły}

Listing 1: Ogólna konstrukcja meta-reguły

Warunki meta-reguły testują istnienie faktu reprezentującego regułę X1 typu T1 na

poziomie α. W zdefiniowanych przypadkach, czyli dla konkretnych wartości kontekstu

reguły W1 lub kontekstu tłumaczenia Ctx, tworzony jest inny fakt czyli meta-reguła Y2
poziomu β, bazująca na wzorcu T2. Kontekst W2 tej stworzonej reguły (czyli wartości jej

parametrów) jest obliczany na podstawie dostępnych danych – kontekstu tłumaczenia

Ctx czy też kontekstu W1 źródłowej reguły. W ten sposób może być stworzonych również

więcej reguł pochodnych Y3, Y4 itd.

Podejście takie umożliwia wysoce elastyczny sposób definiowania pionowego tłumacze-

nia reguł i spełnia wszystkie wymagania przedstawione we wcześniejszych rozdziałach.

Co więcej, pozwala na dodatkowe mechanizmy tłumaczeń, które bardziej szczegółowo

omówione będą w rozdziale oceniającym rozwiązanie i stworzony prototyp testowy.

5. Implementacja systemu

Na potrzeby przetestowania mechanizmów przedstawionych w poprzednich rozdziałach,

wykonane zostało prototypowe narzędzie, pozwalające na instancjonowanie reguł wyż-

szego poziomu i ich pionowe tłumaczenie na reguły niższego poziomu. Dla wygodnego

wglądu w strukturę tak tworzonej polityki, narzędzie zaopatrzone zostało w mechanizmy

wizualizacji zależności reguł oraz przeglądania polityki na poszczególnych poziomach

abstrakcji.

5.1. Architektura narzędzia

Narzędzie zaimplementowane zostało zgodnie z czytelnym modelem opartym o sche-

mat MVC (ang. Model-View-Controller). Zaprojektowane zostało jako bogata aplikacja

sieciowa (ang. Rich Internet Application, RIA), by uczynić je łatwym w dostępie, atrak-

cyjne dla użytkowników oraz elastyczne w projektowaniu.
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Rysunek 10: Elementy funkcjonalne narzędzia

Główne elementy funkcjonalne narzędzia przedstawione są na Rysunku 10. Są to:

• Rule Manager i Templates Repository – moduły, które zarządzają wzorcami

reguł i zestawem instancji reguł stworzonych przez użytkownika,

• Translation Manager i Meta-Knowledge Repository – moduły, które zarzą-

dzają regułowym silnikiem tłumaczącym bazującym na mieta-wiedzy dostarczonej

przez eksperta dziedzinowego,

• Translation Engine – silnik regułowy przeprowadzający pionowe tłumaczenie

reguł oparte na wiedzy (ang. vertical knowledge-based rule translation),

• Rich Interface i GUI Handler – moduły udostępniające funkcjonalność marzę-

dzia kreatorom strategii i zarządzają komunikacją między interfejsem użytkownika

i zaimplementowanymi mechanizmami,

• Export Module i Rule Repositories – moduły, które mogą wyeksportować

rezultaty tłumaczenia do systemów docelowych (np.: bazy danej przechowującej

wiedzę).

Podstawową interakcję między tymi modułami, czyli instancjonowanie reguł i ich tłu-

maczenie, ilustruje Rysunek 11.
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UIHandler RuleManager TranslationManager TranslationEngine

create rule()

instantiate rule()

translate rule()

insert context()

wrap rule()

insert rule to translation()

return translate output()

extract rules()

update rules()

inform user()

Rysunek 11: Diagram interakcji modułów narzędzia

Po zainstancjonowaniu reguły przez twórcę strategii z użyciem interfejsu użytkownika,

przed wprowadzeniem jej do silnika tłumaczącego TranslationEngine, jest ona zapisy-

wana jako obiekt meta-fakt i dopiero wtedy wprowadzana do pamięci roboczej (ang.

Working Memory) silnika, która utrzymuję stanową sesję (ang. stateful knowledge ses-

sion). Proces wnioskowania używa też wcześniej wprowadzonych faktów reprezentują-

cych konteks tłumaczenia. Po wnioskowaniu, rezultaty są ekstrahowane i przekazane do

menadżera reguł (RuleManager)i dalej do interfejsu użytkownika.

5.2. Aspekty technologiczne

Narzędzie zaimplementowane zostało jako serwlet Java osadzony w kontenerze Apache

Tomcat 7. Dla stworzenia poszczególnych elementów narzędzia użyto wspomagających

technologii:

• Drools 5 Expert (wersja 5.5) [3],

• Apache Flex [32] (wcześniej Adobe),

• Adobe Blaze Data Services [33].

Relacje między użytymi mechanizmami schematycznie przedstawiono na Rysunku 12.
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Rysunek 12: Integracja użytych technologii

Silnik regułowy wybrany do implementacji prototypu jest jednym z najbardziej po-

pularnych otwartych rozwiązań współpracujących z platformą Java (ang. open-source

Java-compliant). Innym czynnikiem obok jego popularności, wydajności i użyteczności,

był fakt, że jest on częścią większej platformy biznesowej, pozwalającej na ewentualny

dalszy rozwój narzędzia. Efektem użycia Drools Expert jest zapisywanie meta-wiedzy

tłumaczącej w notacji Drools czyli formie reguł DRL.

Do stworzenia interfejsu użytkownika spośród głównych technologii RIA takich, jak Mi-

crosoft Silverlight, AJAX (Asynchronous JavaScript and XML), czy HTML5 wybrany

został Apache Flex bazujący na Adobe FLash. Czynnikiem decyzyjnym były tu poniekąd

dotychczasowe zainteresowania autora tą technologią.

6. Demonstracje translatora reguł

Ewaluacja rozwiązania obejmuje dwa zagadnienia. Po pierwsze przedstawione jest zasto-

sowanie stworzonej metodologii zarządzania polityką poprzez wiele warstw abstrakcji w

realnym studium przypadku – systemie monitorowania wałami przeciwpowodziowymi.

Po drugie sprawdzona jest funkcjonalność zaimplementowanego prototypu translatora

reguł i w serii demonstracji pokazane są jego możliwości. W ramach przedstawionych

demonstracji pokazane zostały również działania wykonywane przez twórcę strategii i

przez eksperta dziedzinowego. W szczególności pokazana została reprezentacja meta-

wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia tłumaczeń.

6.1. Problematyka

Przedmiotem testów będą polityki tworzone dla przykładowego systemu, który używany

jest do śledzenia stanu obwałowań rzecznych, zarówno w celach ułatwienia ich konser-

wacji, jak i ich kontroli w sytuacjach kryzysowych. Proces monitorowania wykorzystuje
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zestaw dedykowanych sensorów rozmieszczonych w wałach wzdłuż biegu rzeki (Rysunek

13). Idea systemu odnosi się do koncepcji współczesnych sieci sensorowych [34] [35].

SENSORNURT RZECZNY

ODCINEK 1

ODCINEK 2

Rysunek 13: Zmienność warunków panujących na różnych odcinkach rzeki

Sensory mogą zbierać pomiary różnych parametrów (np.: poziom wody, wilgotność wa-

łów, temperatura, ciśnienie itp.). Na rzece wyróżnić można odcinki o zbliżonych cechach

tzn. o podobnym nurcie rzeki, typie wałów, kształcie koryta, zaludnieniem okolicy itp.,

jak pokazano na Rysunku 13. Na odcinkach tych spodziewane jest różne zachowanie

systemu dla podobnych poziomów zagrożeń. Przykładowo, w sytuacji zagrożenia bardzo

wysokim poziomem wody, w mieście należałoby odłosić ewakuację, zaś w rejonach nie-

zamieszkałych można rozważyć wysadzenie wałów. Ponadto sam alarm bardzo wysokiej

wody może być zdefiniowany zupełnie inaczej dla różnych odcinków rzeki.

Takie zróżnicowanie powoduje, że zarządzanie polityką utrzymania wałów nie jest try-

wialne. Każdy odcinek powinien być traktowany relatywnie do panujących na nim wa-

runków (Rysunek 14). Z drugiej strony przydatna jest możliwość globalnego kształtowa-

nia tej polityki, co czyni problem jeszcze bardziej złożonym, ze względu na konieczność

utrzymania spójności i wykrywania konfliktów.

ODCINEK 1 RZEKI
· Nurt rzeki: 

wolny,

· Kształt koryta: 

prosty,

· Typ obwałowania: 

ziemny,

· Rozłożenie sensorów: 

rzadkie,

· Obszar: 

niezamieszkany

ODCINEK 2 RZEKI
· Nurt rzeki: 

szybki,

· Kształt koryta: 

meandryczny,

· Typ obwałowania: 

betonowy 

wzmocniony,

· Rozłożenie 

sensorów: 

gęste,

· Obszar: 

centrum miasta

GLOBALNA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA RZECZNEGO

Rysunek 14: Charakterystyka odcinków rzeki

Dla rozwiązania tego problemu zaproponowano użycie strukturyzowania polityki na

wielu poziomach abstrakcji z uwzględnieniem kontekstu tłumaczenia. W odróżnieniu

od standardowego dwu-poziomowego podejścia wyróżnione zostało cztery przykładowe

poziomy abstrakcji (Rysunek 15):
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Strategia globalna reprezentuje centralny punkt do kształtowania całościowej poli-

tyki; operuje na parametrach o wysokim poziomie abstrakcji (np.: stopień zagro-

żenia, stan wałów), które ewaluowane są na niższych poziomach; celem tej warstwy

jest utrzymanie jednej, spójnej, zwartej polityki dla całego systemu rzecznego;

Strategia regionalna utrzymuje zachowanie systemu dla poszczególnych odcinków

rzeki, które są opisywalne poprzez jednolity zestaw cech charakterystycznych (zwany

“kontekstem” na Rysunku 14 i 15); polityki na tym poziomie abstrakcji używają

konkretnych wielkości fizycznych, choć nie definiują sposobu ich obliczenia;

Odczyty sensorów dotyczą rzeczywistych parametrów monitorowanych przez sensory,

które służą do wyrażenia wielkości fizycznych poziomu 2 (sposób obliczania tych

wielkości może być inny dla różnych odcinków rzeki);

Utrzymanie sensorów odnosi się do zarządzania stanem sensorów i dotyczy w naj-

prostszym ujęciu np.: metod zarządzania energią sensora i urządzeń przesyłowych,

logistyką wyłączeń i konserwacji itp.

POZIOM 1 POLITYKI

Strategia globalna

POZIOM 2 POLITYKI

Strategia regionalna 1

POZIOM 2 POLITYKI

Strategia regionalna 2

KONTEKST:
· Nurt rzeki: wolny,

· Kształt koryta: prosty,

· Typ wału: ziemny,

· Rozłożenie sensorów: rzadkie,

· Strefa: niezamieszkana

KONTEKST:
· Nurt rzeki: szybki,

· Kształt koryta: meandryczny,

· Typ wału: betonowy wzmocniony,

· Rozłożenie sensorów: gęste,

· Strefa: centrum miasta

POZIOM 3 POLITYKI

Odczyty sensorów 1

POZIOM 3 POLITYKI

Odczyty sensorów 2

KONTEKSTKONTEKST

Rysunek 15: Wielopoziomowe podejście do polityki zarządzania systemem obwałowań

Przy takim podejściu tworzenie całościowej polityki zarządzania systemem obwałowań

polega na stworzeniu jednej, głównej strategii na najwyższym poziome abstrakcji, który

przetłumaczony jest na bardziej szczegółowe podejścia regionalne z uwzględnieniem kon-

tekstu (warunków rzecznych panujących na poszczególnych odcinkach). Więcej szczegó-

łów i przykładów na temat realizacji tej metodologii (dlaczego i jak kształtowana jest

strategia) znaleźć można w sekcjach 6.1.3 i 6.1.4 pracy.

6.2. Prezentacja funkcjonalności narzędzia

W niniejszej sekcji przedstawiona zostanie ocena możliwości stworzonego narzędzia do

zarządzania strukturą polityk z pomocą wielu poziomów abstrakcji reguł, które wy-

korzystuje mechanizm pionowego tłumaczenia reguł opartego na wiedzy. W pierwszej

części przedstawiona zostanie struktura wiedzy przygotowywana przez eksperta dzie-

dzinowego, co odpowiada fazie przygotowania narzędzia opisanej w Tabeli 2 (punkty

1-3).
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W drugiej części pokazane zostaną demonstracje funkcjonalności narzędzia, co odpo-

wiada fazie działania narzędzia opisanej w Tabeli 2 (punkty 4-6). Nacisk położony zo-

stanie na możliwości wykraczające poza te oferowane przez aktualne systemy BRMS.

Dla jasności opisów, w części tej przedstawione zostaną również meta-reguły, które taką

funkcjonalność realizują.

6.2.1. Definicja struktury polityki

Struktura polityki precyzowana jest przez eksperta dziedzinowego. Poziomy abstrakcji

wyróżnione dla systemu zarządzania obwałowaniami przedstawione zostały w poprzed-

nim podrozdziale. Poniżej pokazano definicję elementów kontekstu tłumaczenia oraz

wzorców reguł wykorzystanych w doświadczeniach. Dla uproszczenia reguły notowane

są w standardowym zapisie “WHEN . . . THEN . . . ” i używają uproszczonego języka

angielskiego.

Poziom abstrakcji 1 operuje na pojęciach najbardziej ogólnych, takich, jak zagroże-

nie powodziowe, poziom alarmu, stan obwałowań itp. (FLOOD THREAD, ALARM

LEVEL, EMBANKMENT CONDITION) wyrażonych w skali 1-10. Przykłady

używanych wzorców reguł:

1. WHEN FLOOD THREAD exceeds X THEN set ALARM LEVEL Y

2. WHEN FLOOD THREAD grows X at time Y THEN increase

ALARM LEVEL by N

3. WHEN EMBANKMENT CONDITION falls below X THEN advise

MAINTANANCE CHECK TYPE N

W doświadczeniach używany jest najczęściej wzorzec 1.

Poziom abstrakcji 2 używany jest do wyrażenia strategii regionalnych i operuje na

wielkościach fizycznych takich, jak cechy wałów (wilgotność, ciśnienie, ocena stanu

– HUMIDITY, PRESSURE, CONDITION ESTIMATION), stan rzeki (poziom

wody ostrzegawczy, poziom wody alarmowy, prędkość nurtu – WARNING WATER

LEVEL, ALARM WATER LEVEL, CURRENT WATER SPEED), specyfikacja

poziomu alarmu (aktualny poziom alarmu, lista akcji – ALARM LEVEL, LE-

VEL ACTION LIST), prognoza pogody (przewidywane opady w ciągu 3 dni / 6

godzin – 3DAY RAIN, 6H RAIN) itp. Przykłady używanych wzorców (rozwijają-

cych wzorzec 1 poziomu 1):

1. WHEN CURRENT WATER LEVEL exceeds WATER LEVEL THRESHOLD

THEN set ALARM LEVEL Y

2. WHEN CURRENT WATER LEVEL exceeds WARNING WATER LEVEL

and RIVER.SPEED exceed SPEED THRESHOLD

THEN set ALARM LEVEL Y

3. WHEN CURRENT WATER LEVEL exceeds WARNING WATER LEVEL

and DIKE.HUMIDITY exceed HUMIDITY THRESHOLD

THEN set ALARM LEVEL Y
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4. WHEN CURRENT WATER LEVEL exceeds WARNING WATER LEVEL

and FORECAST.6H RAIN exceeds RAIN THRESHOLD

THEN set ALARM LEVEL Y

We wzorcach tych poszczególne wartości obliczane są w zależności od kontekstu

translacji.

Poziom abstrakcji 3 rozwija znaczenie wartości fizycznych z poziomu abstrakcji 2

w oparciu o rzeczywiste pomiary sensorów. Odczyty mogą być przeliczane na

wartość charakterystyczną w różny sposób (jako wartość, średnia, maksymalna

itp.), inaczej dla różnych warunków tłumaczenia (różnie w mieście lub obszarze

niezamieszkanym). Reguły operują na pojęciach takich, jak odczytane wartości

(SENSED VALUE) lub cechy sensora (MEASUREMENT FREQUENCY, RE-

PORTING PERIODS). Użyte wzorce reguł poziomu 3 dla prostoty rzutują wiel-

kości poziomu 2 na odczyty poziomu 3 (np.: RIVER.CURRENT WATER LEVEL

jest rzutowana na SENSED WATER LEVEL).

Kontekst translacji zawiera czynniki opisujące warunki panujące w poszczególnych

sekcjach rzeki. Odnosi się do wielkości takich, jak cechy regionu (obszar nieza-

mieszkany, przedmieścia, centrum miasta), cechy obwałowań (typ wału, wysokość,

posadowienie), średnie cechy odcinka rzeki (średni poziom wody, przeciętna pręd-

kość).

Powyższe informacje, po wyspecyfikowaniu przez eksperta dziedzinowego, powinny zo-

stać spisane są w pliku XML PolicyStructure.xml. Jest to pierwszy z dwóch plików po-

trzebnych do konfiguracji narzędzia. Jego przykład można znaleźć w Dodatku A pracy.

6.2.2. Demonstracje możliwości translatora

Użycie translatiora przez twórcę strategii składa się z dwóch faz. Pierwsza to instan-

cjonowanie reguł najwyższego poziomu abstrakcji na podstawie dostarczonych wzorców

(opisanych w poprzedniej sekcji). Po zatwierdzeniu tworzonych reguł, narzędzie przepro-

wadza ich pionowe tłumaczenie. Od tego momentu możliwe jest przeglądanie struktury

konstruowanej polityki poprzez wiele poziomów abstrakcji.

Prócz zwykłej listy reguł dostępna jest grafowa wizualizacja zależności między nimi.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć lub zmodyfikować każdą regułę (po modyfikacji

przeprowadzane jest nowe tłumaczenie). Rysunek 16 pokazuje interfejs do tworzenia

reguł. Faza tworzenia reguł będzie pomijana w opisie demonstracji możliwości narzędzia.
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Rysunek 16: Instancjonowanie 2 reguł w oparciu o wybrane wzorce

W czasie implementacji sprawdzonych było kilka sposobów wizualizacji wyników, na

Rysunku 17 pokazany jest wybrany sposób. Reguły poszczególnych poziomów abstrakcji

są grupowane i lokowane w różnej odległości od środka diagramu – im wyższy poziom

abstrakcji, tym bliżej środka.

Rysunek 17: Kołowa reprezentacja hierarchii reguł

Poniżej przedstawiona jest seria wybranych demonstracji, które mają na celu pokazanie

najważniejszych nowych możliwości, jakie daje przygotowane narzędzie. Przegląd rozpo-

czyna przeprowadzenie podstawowego mapowania reguł (pokaz 1), który z jednej strony
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ma wykazać łatwość realizacji takiego mapowania przez narzędzie, a z drugiej wyjaśnia

proste definiowanie schematów translacji czyli meta-reguł tłumaczących. Meta-wiedza

ta powinna zostać dostarczona do systemu razem z omówioną wcześniej strukturą po-

lityki. Jest ona notowana jako zbiór reguł Drools spisanych w notacji DRL w pliku

MetaKnowledge.drl. Jego przykład można znaleźć w Dodatku B pracy.

Pokazy 2 i 3 przedstawiają aspekty tłumaczenia opartego o kontekst – zarówno kontekst

reguł, jak i kontekst tłumaczenia. Pokaz 4 opisuje wysoce użyteczną funkcjonalność tłu-

maczenia opartego na wiedzy polegającą na możliwości weryfikacji struktury tworzonej

wiedzy, m.in. sprawdzanie spójności, wykrywanie sprzeczności, czy unifikacja reguł. Po-

kaz 5 demonstruje operację uaktualniania reguł i odnosi się do scenariusza zmiany reguł

omówionego w Rozdziale 4 pracy. Dla czytelności demonstracji w pierwszych czterech

pokazach użyto tylko dwóch poziomów abstrakcji, a tylko w trzeciej i piątej pokazano

również użycie trzeciego poziomu. Wszystkie pokazy opisane są z większym poziomem

szczegółowości w pracy.

Pokaz 1. Mapowanie reguł polega na pokazaniu regularnego, statycznego tłumacze-

nia reguł, które dla każdej reguły danego typu, w każdych okolicznościach daje

identyczny efekt. Tłumaczony jest zestaw czterech reguł poziomu 1 wiążących po-

ziom zagrożenia z poziomem alarmu (wzorzec 1), które rzutowane są na reguły

poziomu 2 odnoszące się do sprawdzania poziomu wody, prędkości nurtu i wilgot-

ności wału. Efekt tłumaczenia pokazuje Rysunek 18.

Rysunek 18: Statyczne mapowanie reguł

Przykład meta-reguły tłumaczącej (reguła “Rule mapping”) przedstawiona jest w

Dodatku B pracy. Realizuje ona fazy wymienione w rozdziale 4.3:

1. Liczy wartości parametrów reguł pochodnych na podstawie parametrów re-

guły głównej,

2. Zapisuje nowe wartości jako kontekst reguły w obiekcie Rule Context (tokeny

ALARM LEVEL i WATER LEVEL),
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3. Tworzy instancję reguły pochodnej Rule Instance (na podstawie wybranego

wzorca Rule Template i wykrytego kontekstu tłumaczenia Rule Context),

4. Rejestruje nową zależność reguł w Rule Manager.

Kolejne pokazy będą odnosić się do przedstawionego powyżej modelu działania

meta-reguły tłumaczącej.

Pokaz 2. Sprawdzanie kontekstu reguły rozszerza możliwości statycznego mapo-

wania reguł o reakcję na jej wartości. System dla niższego poziomu zagrożenia bę-

dzie tworzył tylko podstawowe sprawdzenia parametrów (wysokość lustra wody),

a wraz z rosnącym zagrożeniem monitorowanych będzie coraz więcej parametrów,

a więc wygenerowane zostanie większa ilość reguł pochodnych.

Rysunek 19: Tłumaczenie z uwzględnieniem parametrów instancji reguły

Efekt tłumaczenia pokazuje Rysunek 19. Przykład meta-reguły tłumaczącej (re-

guła “Rule parameter check”) przedstawiona jest w Dodatku B pracy.

Pokaz 3. Sprawdzanie kontekstu translacji wprowadza kolejne rozszerzenie moż-

liwości tłumaczenia reguł o reakcję na kontekst tłumaczenia. System dla różnych

sekcji rzeki będzie tworzył różne rodzaje reguł pochodnych. W poprzednim poka-

zie reguły generowane były dla obwałowań ziemnych. W odcinku rzeki, do którego

odnosi się ten przykład mamy obwałowania betonowe i niepotrzebne jest więc

sprawdzanie ich wilgotności. Dlatego reguły poziomu 2 dotyczące wilgotności nie

zostaną utworzone.
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Rysunek 20: Tłumaczenie z uwzględnieniem kontekstu tłumaczenia

Efekt tłumaczenia pokazuje Rysunek 20. Przykład meta-reguły tłumaczącej (re-

guła “Translation context check”) przedstawiona jest w Dodatku B pracy.

Pokaz 4. Weryfikacja struktury polityki jest możliwa dzięki dodaniu do meta-wiedzy

tłumaczącej meta-reguł nie tylko mapujących, lecz również weryfikujących. Mogą

one analizować wygenerowane reguły pod kątem ich spójności, sprzeczności, po-

wtarzalności, możliwości połączenia itp. Działania takie muszą być przewidziane

przez eksperta dziedzinowego (gdyż przykładowo łączenie lub usuwanie reguł w

pewnych przypadkach może mieć sens, a w innych nie).

Tutaj zaprezentowany zostanie przykład łączenie pokrywających się reguł. Inne

przykłady (usuwanie powtarzających się reguł, sprawdzanie sprzeczności) opisane

są dokładniej w pracy.

Przypuśćmy, że stworzone zostały dwie reguły:

1. WHEN water level exceeds level 900cm THEN run alarm action list 4

2. WHEN water level exceeds level 750cm THEN run alarm action list 4

Być może w przypadku wzrostu poziomu wody, po wywołaniu akcji alarmowych

z listy 4 przy poziomie wody 750cm, nie jest konieczne ich powtórne wywołanie

przy poziomie 900cm. Jeśli tak, to reguły te mogą zostać połączone (tzn. reguła 1

usunięta i zastąpiona regułą 2).
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Rysunek 21: Przykład łączenia reguł

Efekt tłumaczenia pokazuje Rysunek 21. Przykład meta-reguły tłumaczącej (re-

guła “Merge HIGH WATER rules”) przedstawiona jest w Dodatku B pracy.

Testy wykazały, że ważna jest jednak kolejność translacji i weryfikacji struk-

tury polityki. Po instancjonowaniu reguł poziomu 1 może być przeprowadzony

pierwsza weryfikacja i dopiero wtedy można przeprowadzić translację do poziomu

2. Po jej zakończeniu można sprawdzić reguły poziomu 2 i uruchomić tłumacze-

nie na poziom 3 itd. Kolejność tą w łatwy sposób można kontrolować sterując

ważnością meta-reguł w DRL (własność saliance).

Rysunek 22: Korelacja procesów tłumaczenia i weryfikacji struktury polityki

Problem ilustruje Rysunek 22. Podkreślone reguła 3 HIGH WATER poziomu 2

może być tłumaczona na reguły poziomu 3 dopiero po zakończeniu procesu łączenia

reguł.
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Pokaz 5. Uaktualnianie reguł polega na wprowadzeniu potrzebnych zmian do reguł

poziomu 1 i przeprowadzeniu nowego wnioskowania przez silnik tłumaczący. W

pracy w Rozdziale 4 została przeprowadzona dokładna analiza teoretyczna moż-

liwości stworzonego mechanizmu tłumaczenia w przypadku realizacji podmiany

reguły i ten pokaz właśnie weryfikuje ją.

Przypuśćmy, że stworzone zostały dwie reguły:

• WHEN flood thread exceeds level 7 THEN set alarm level 6

• WHEN flood thread exceeds level 5 THEN set alarm level 4

W pewnym momencie twórca strategii chce zwiększyć bezpieczeństwo i zmienić

regułę drugą na:

• WHEN flood thread exceeds level 5 THEN set alarm level 6

Efekt przeprowadzenia takiej podmiany zilustrowany jest na Rysunkach 23 oraz

24. Po aktualizacji reguły w efekcie weryfikacji polityki przeprowadzone zostało

łączenie reguł.

Rysunek 23: Rezultaty tłumaczenia
przed podmianą reguły

Rysunek 24: Rezultaty tłumaczenia po
podmianie reguły

6.3. Ocena wyników

W tej części pracy przedstawiono dwa zagadnienia. Po pierwsze, zilustrowane zostało

praktyczne zastosowanie metodologii przedstawienia struktury polityki na wielu pozio-

mach abstrakcji dla przypadku kształtowania strategii monitoringu obwałowań rzecz-

nych. Po drugie, zademonstrowane zostało użycie stworzonego narzędzia z naciskiem na

prezentację jego wybranych specyficznych możliwości.

Stworzona platforma pozwala na efektywne tworzenie instancji reguł na podstawie zde-

finiowanych wzorców (oraz ich uaktualnianie i kasowanie), a także ich tłumaczenie i

weryfikację z użyciem mechanizmu pionowego tłumaczenia opartego o wiedzę, zdefi-

niowanego w Rozdziale 4. Użytkownik ma dostęp do wizualizacji struktury wiedzy czyli
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powiązań reguł pomiędzy poziomami abstrakcji, które używane były do prezentacji efek-

tów tłumaczeń w poszczególnych pokazach.

Zgodnie z założeniami z Rozdziału 3, narzędzie wykorzystuje meta-wiedzę specyfikowaną

przez eksperta dziedzinowego i dostarczanego do systemu przed przeprowadzeniem tłu-

maczeń w formie dwóch plików – PolicyStructure.xml oraz MetaKnowledge.drl. Możliwe

jest tłumaczenie reguł na dowolny format przewidziany przez eksperta – zarówno język

standaryzowany, jak i notacja w konkretnej technologii. Dzięki możliwości takiej konfi-

guracji narzędzie ma charakter ogólny i jest niezależne od dziedziny zastosowania. Po-

dejście takie zapewnia specyficzną separację obszarów eksperta dziedzinowego i twórcy

strategii.

Podejście takie, którego użyteczność zaprezentowana została w serii pokazów, ma rów-

nież swoje ograniczenia. Przede wszystkim wymagana jest zewnętrznie tworzona meta-

wiedza, a nie jest dostępna żadna regularna metodologia jej tworzenia, ani narzędzia

wspierające. Po drugie, metoda ta jest użyteczna dla specyficznych zastosowań, dla któ-

rych reguły o podobnej formie są wielokrotnie wykorzystywane i możliwe jest stworzenie

ich wzorców. Ponadto nie ma żadnego wsparcia ontologicznego ani analizy semantycz-

nej tworzonych reguł. Ich poprawność bazuje na poprawności wzorców. Na zakończenie,

nie zostały zaimplementowane jeszcze żadne mechanizmy do eksportowania reguł do

aplikacji klienckich odpowiadających konkretnym poziomom abstrakcji.

Jednak pomimo takich ograniczeń, autor uważa, że stworzone rozwiązanie udowodniło

swoją użyteczność. Spełnia ono wszystkie założenia i wymagania przedstawione w Roz-

dziale 3 oraz implementuje mechanizmy omówione w Rozdziale 4. Wszechstronne możli-

wości zilustrowane były serią pokazów. W przeciwieństwie do standardowego mapowania

reguł wykazane zostały możliwości tłumaczenia z uwzględnieniem kontekstu oraz wery-

fikacji struktury polityki, które nie są dostępne dla żadnego systemu BRMS dostępnego

na rynku. Są to główne osiągnięcia pracy, które przyczyniają się do rozszerzenia domeny

użycia systemów zarządzania regułami. W ten sposób teza pracy przedstawiona w sekcji

1.1 jest uzasadniona.

7. Podsumowanie

Niniejsza praca przedstawiła koncepcję wglądu w strukturę polityk poprzez wiele po-

ziomów abstrakcji jako metodę rozszerzającą tworzenie i zarządzanie politykami. Kon-

cepcja bazuje na innowacyjnym mechanizmie pionowego tłumaczenia reguł opartego na

wiedzy (ang. knowledge-based vertical rule translation). Zaprezentowane idee wsparte zo-

stały prototypową implementacją narzędzia do instancjonowania reguł, ich tłumaczenia

i wizualizacji ich zależności. Narzędzie to jest przykładem rozszerzenia funkcjonalności

współczesnych systemów BRMS. Nie daje ostatecznego rozwiązania na wszelkie pro-

blemy efektywnego tworzenia polityk, ale pokazuje możliwe obszary dalszych badań.
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7.1. Weryfikacja tezy

Autor niniejszej pracy przedstawia tezę, że wykorzystanie wielu poziomów abstrakcji

może rozszerzyć domenę użycia systemów zarządzania regułami. Twierdzenie wynikło z

ograniczeń odkrytych w istniejących systemach, jak i z badań nad zależnościami reguł.

Idea udostępnienia twórcom strategii wielu poziomów abstrakcji polityk skutkowała roz-

winięciem mechanizmu instancjonowania reguł opartego na wzorcach używających toke-

nów oraz metody pionowego tłumaczenia reguł opartej na wiedzy eksperckiej. Do prze-

prowadzenia tej translacji w nowatorski sposób wykorzystany został system regułowy,

w który wspomniana wiedza ekspercka (a uściślając, meta-wiedza opisująca politykę)

wprowadzona została jako reguły tłumaczące (zwane w pracy meta-regułami). Instan-

cjonowane reguły w celu przetłumaczenia wprowadzane były do silnika jako meta-fakty.

Stworzona została otwarta platforma, niezależna od obszaru zainteresowania tworzonych

polityk, realizująca opisany proces. Z jej pomocą przeprowadzony został szereg testów i

demonstracje jej funkcjonalności opisane zostały w Rozdziale 6. Demonstracje odniosły

się do studium przypadku monitorowania obwałowań rzecznych.

Opierając się na powyższych faktach, autor przekonany jest, że cel pracy został osią-

gnięty, tzn. interfejs użytkownika zbudowany zgodnie z założeniami określonymi w tezie

rozszerza funkcjonalność systemów BRMS.

7.2. Nowatorskie koncepcje

Głównym wkładem pracy jest skonstruowanie metodologii konstruowania polityk z wy-

korzystaniem wielu poziomów abstrakcji, w przeciwieństwie do tradycyjnego użycia tylko

2 poziomów. Podejście takie daje nowe narzędzie do strukturyzowania polityki, tzn. jej

tworzenia i organizowania. Naturalną konsekwencją jest udostępnienie użytkownikowi

mechanizmów wizualizacji hierarchii reguł.

Najważniejszym osiągnięciem pracy jest stworzenie koncepcji pionowego tłumaczenia

reguł opartego na wiedzy, które stanowi świeże spojrzenie na używane techniki mapo-

wania reguł oraz pozwala na rozszerzenie metod tworzenia i strukturyzowania polityk.

Innowacyjny charakter tego mechanizmu wynika z trzech głównych faktów. Po pierwsze,

metoda ta uwzględnia parametry opisujące warunki panujące w momencie tłumaczenia,

czyli kontekst translacji. Po drugie, mechanizm w nowatorski sposób używa systemów re-

gułowych jako silników tłumaczących. Ponadto reprezentacja dziedzinowej meta-wiedzy

pozwala na tworzenie rozszerzonych mechanizmów kontroli polityki, a w tym jej spój-

ności, wykrywania sprzeczności itp.

Na zakończenie wspomnieć należy, że stworzone rozwiązanie jest otwarte i niezależne od

dziedziny zastosowania (ang. domain-agnostic). Zaprojektowane jest w sposób pozwala-

jący na konfigurowanie go, poprzez dostarczenie meta-wiedzy eksperta dziedzinowego.

Zaproponowany został format zapisu tej wiedzy, aczkolwiek metodologia jej tworzenia

leży poza zakresem niniejszej pracy.
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7.3. Kierunki dalszego rozwoju

Narzędzie do pionowej translacji reguł opartej o wiedzy nie aspiruje do zastąpienia sys-

temów BRMS i nie implementuje całej funkcjonalności takiego systemu. Próbuje raczej

pokazać możliwe kierunki dalszego ich rozwoju i może być traktowana jako sprawdze-

nie nowej funkcjonalności dla przyszłych kompleksowych systemów operowania wiedzą,

nie tylko pozwalających na tworzenie reguł, lecz również na ich tłumaczenie, łączenie i

przenoszenie.

Przyjęte założenia odkrywają obszary wymagające dalszej eksploracji. Przykładowo,

w pracach badawczych uwzględniony był tylko kierunek tłumaczenia od góry do dołu

(HL → LL) wykorzystujący mechanizm wiązania w przód (ang. forward chaining)

silników regułowych. Być może wykorzystanie wiązania w tył (ang. backward chaining)

pozwoli na uzupełnienie o dopełniające tłumaczenie w górę poziomów abstrakcji (LL→
HL).

Kolejnym ważnym obszarem wymagającym rozwinięcia jest temat komponowania eks-

perckiej meta-wiedzy opisującej polityki danej dziedziny. Zaproponowana została nota-

cja, ale nie istnieje żadna metodologia ekstrahowani i specyfikowania jej, ani też żadne

narzędzia wspomagające.
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