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KOGNITYWNE SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE

Kognitywistyka jako podstawa budowy nowej generacji systemów 
wspomagających zarządzanie

Procesy kognitywne, czyli procesy poznawcze zachodzące w mózgu człowieka, są 
tematem analiz teoretycznych i badań empirycznych od bardzo wielu lat. Jednak 
chociaż coraz częściej wydaje nam się, iż prawie wszystko, co dzieje się w mózgu 
człowieka, jesteśmy w stanie poznać i wyjaśnić, to zawsze po bliższym zbadaniu po-
jawia się coś, co sprawia, że ten rodzaj naszej pewności zostaje zachwiany. Spośród 
wszelkich procesów zachodzących w mózgu człowieka niewątpliwie do jednych 
z najważniejszych należy zaliczyć procesy myślowe, poznawcze, interpretacyjne, 
procesy wnioskowania, a także procesy różnorodnej, złożonej i wnikliwej anali-
zy informacji dostarczanych przez zmysły albo pobieranych z pamięci. Właśnie na 
podstawie tego rodzaju ludzkich procesów poznawczych autorzy niniejszej pracy 
dokonali próby połączenia omawianych procesów ludzkiej analizy informacji z au-
tomatyczną, komputerową analizą danych. W wyniku takiego połączenia stworzona 
została klasa systemów informatycznych, których działanie oparte jest na znacze-
niowej interpretacji danych i kognitywny (poznawczy) proces ich analizy. Istotą 
takiego podejścia do budowy systemów wspomagających zarządzanie jest to, iż 
system taki, prowadząc wnikliwą analizę danych na podstawie ich zawartości se-
mantycznej (znaczeniowej), a także na podstawie posiadanej wiedzy, jest w stanie 
zrozumieć znaczenie analizowanych danych, dzięki czemu może trafniej dokonać 
ich klasyfi kacji i interpretacji. 

Ten rodzaj pogłębionej semantycznej analizy danych jest możliwy dzięki wy-
korzystaniu w systemach informatycznych klasy UBMSS lingwistycznego opisu 
i opartej na wiedzy charakterystyki danych. Lingwistyka komputerowa służy w tych 
systemach do zapewnienia właściwej reprezentacji semantycznej warstwy opisywa-
nych danych (informacji), dzięki czemu automatyczne procedury, oparte na właści-
wych zasobach wiedzy eksperckiej zgromadzonej w systemie, są w stanie dokonać 
właściwej (merytorycznej) klasyfi kacji i kategoryzacji tych informacji i danych.
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Systemy klasy UBMSS 

Zaproponowane systemy semantycznej analizy danych zostały nazwane UBMSS 
(Understanding Based Managing Support Systems) dla odróżnienia od innych klas 
systemów kognitywnej analizy danych, o których czytelnik może przeczytać w na-
stępujących pracach [24, 25–27, 33–39].

Na czym więc polega fenomen kognitywnej analizy danych? Żeby odpowiedzieć 
na to pytanie, trzeba uświadomić sobie, na czym polega fenomen ludzkiego procesu 
poznawczo-interpretacyjnego. Otóż procesy zachodzące w mózgu człowieka służą-
ce do realizacji różnych zadań, na przykład do analizy wybranego zjawiska albo do 
oceny znaczenia określonej informacji, bazują zawsze na procesach poznawczych. 
To na ich podstawie prowadzone są etapy opisu, analizy, interpretacji, wnioskowa-
nia oraz klasyfi kacji. Trzeba przy tym pamiętać, iż w procesach analizy danych 
istnieje niepisana doktryna dotycząca zgodności poznania, zachowania i doświad-
czenia, ukazująca, iż w procesach poznawczych zauważalna jest bliska i doskona-
ła zgodność pomiędzy tym, co wiemy, a tym, jak się zachowujemy i czego doświad-
czamy. 

W systemach kognitywnej analizy danych zasada ta jest niezwykle ważna dla 
prawidłowego funkcjonowania systemu. Bowiem w przypadku analizy danych 
obligatoryjnie musi występować zasada zgodności pomiędzy wiedzą (w systemie 
jest ona wpisana w postaci bazy wiedzy pozyskanej od ekspertów), zachowaniem 
(w systemie są to rady udzielane użytkownikowi w następstwie prowadzonej 
wnikliwej analizy aktualnej sytuacji ekonomiczno-społecznej, ocenianej automa-
tycznie na podstawie zawartości semantyczno-znaczeniowej analizowanych danych) 
a doświadczeniem (w systemach kognitywnej analizy danych jest ono utożsamiane 
z procesami gromadzenia wiedzy na podstawie obserwacji wcześniej udzielanych 
rad oraz ich skutków). Należy dodać, że systemy UBMSS są zawsze systemami 
uczącymi się, z okresami nasilonego uczenia występującymi w sytuacji, gdy anali-
zowane zjawisko jest dla systemu nowe lub zupełnie nieznane. 

Systemy kognitywnej analizy danych bazują zatem na swoistego rodzaju kompu-
terowej introspekcji, rozumianej jako proces nabywania (pozyskiwania) wiedzy lub 
jej wydobywania (na drodze dedukcji albo indukcji) z pamięci systemu. Prezentowane 
podejście ukazuje, iż możliwe jest wywołanie automatycznego procesu semantycz-
nej refl eksji nad konsekwencjami rozważanych danych, polegającego na tym, że 
na podstawie zarejestrowanej w systemie wiedzy ludzi (ekspertów) generowane są 
różne oczekiwania odnośnie, tego, co powinniśmy wykryć w trakcie prowadzonej 
przez system analizy danych wejściowych. Z każdym takim wygenerowanym auto-
matycznie zbiorem oczekiwań związany jest jakiś element znaczeniowej interpreta-
cji aktualnie analizowanych danych. Jeśli analiza danych potwierdzi, że dane te są 
zgodne z wygenerowanymi oczekiwaniami, wówczas hipoteza co do interpretacji 
znaczenia wejściowych danych, na podstawie której wygenerowano oczekiwania co 
do właściwości wejściowych danych, ulega uprawdopodobnieniu. Generowane hipo-
tezy, które opierają się na zgromadzonej w systemie wiedzy, mogą dotyczyć zarów-
no tego, czego w tych danych się spodziewamy, lub tego, czego w nich nie powinni-
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śmy wykryć. Hipoteza semantyczna, pozwalająca znaczeniowo interpretować (czyli 
rozumieć) analizowane dane, pokazuje więc zarówno to, w jakim stopniu można 
oczekiwać pewnych rozwiązań właściwości rozważanych danych, co do których nie 
mamy wątpliwości, że przy prawdziwości tej hipotezy wystąpią, oraz wskazuje na 
ewentualne cechy, które nie powinny wystąpić. Weryfi kacja tej hipotezy w procesie 
nazywanym rezonansem kognitywnym polega na sprawdzaniu tych generowanych 
oczekiwań w konfrontacji z rzeczywistymi cechami analizowanych danych. W ten 
sposób możliwe jest pozytywne potwierdzenie hipotez prawdziwych, jak i falsyfi -
kacja hipotez nietrafnych na podstawie odstępstwa rzeczywistych danych od przy-
jętych i zapisanych w systemie wzorców.

Systemy kognitywnej analizy danych wykorzystujące doktrynę zgodności 
w trakcie prowadzonej przez system analizy znajdują właściwą interpretację i rozpo-
znanie. Ponadto bazując na zawartości semantyczno-znaczeniowej analizowanych 
danych systemy tego typu dokonują właściwego ich rozumienia oraz wnioskowania. 
Systemy te nie powinny jednak napotkać na sytuację, w której istnieje pewna in-
formacja (pewien rodzaj danych) bez odpowiadającej mu wiedzy w bazie systemu, 
bowiem w takim przypadku system będzie zdezorientowany i poprawnej interpre-
tacji nie dokona (podobnie jak nie potrafi  dokonać poprawnej oceny i interpretacji 
człowiek postawiony w sytuacji całkiem nowej i nieznanej wcześniej). W przypadku 
pojawienia się takiej nowej sytuacji po raz pierwszy system UBMSS nie zdoła jej 
poprawnie zinterpretować, Jednak właśnie dlatego sytuacja taka i wszystkie związa-
ne z nią okoliczności zostaną w systemie zrejestrowane i odwzorowane, poszerzając 
i wzbogacając posiadaną bazę wiedzy. Gdy podobna sytuacja pojawi się w przyszło-
ści, system ponownie dokona analizy skojarzonych z nią danych, ale na podstawie 
nowo powstałej bazy wiedzy będzie w stanie wyciągnąć z niej prawidłowe wnioski. 
W ten sposób wiedza systemu UBMSS będzie w trakcie eksploatacji ustawicznie 
wzbogacana w wyniku procesu ustawicznego uczenia się na podstawie każdego nie-
sklasyfi kowanego dotąd przypadku.

Rola analizy semantycznej 

Procesy kognitywnej analizy danych bazujące na procesach ich interpretacji, opisu, 
klasyfi kacji oraz wnioskowania opierają się na wykorzystaniu etapu analizy seman-
tycznej, w trakcie którego dochodzi do zdefi niowania i właściwego określenia cech 
każdej jednostki danych, dla której istnieje wcześniej lub zostaje zbudowany w toku 
uczenia odpowiedni zapis w posiadanej przez system bazie wiedzy. Każda rozwa-
żana jednostka (a mogą to być różnego rodzaju dane, informacje) na etapie anali-
zy semantycznej jest określana przez zestaw odpowiednich wymiarów semantycz-
nych, z których każdemu przypisana jest pewna waga, określająca, jak ważny jest 
odpowiedni wymiar i jak jest on istotny w procesie prowadzonej analizy. Każda in-
formacja jest zatem charakteryzowana przez rozkład możliwych wartości na odpo-
wiednim wymiarze odpowiadającym klasyfi kacji wartości pozyskanych na podsta-
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wie wiedzy eksperckiej odnośnie do istotności i semantycznego znaczenia opisywa-
nej cechy. 

Analiza semantyczna prowadzona w systemach kognitywnej analizy danych od-
nosi się nie tylko do prostej analizy, ale także bardzo często występuje na etapie 
przetwarzania informacji, w trakcie którego dochodzi do procesu porównywania 
cech zawartych w zbiorze analizowanych danych z cechami zapisanymi w bazie 
wiedzy oraz w postaci zdefi niowanych wzorców odnoszących się do analizowanych 
danych w celu wczesnego wyselekcjonowania danych niosących (z semantycznego 
punktu widzenia) istotne informacje wśród ogromnej liczby danych, które są reje-
strowane i gromadzone w każdym systemie informatycznym. Konieczność defi nio-
wania wzorców wynika z faktu, iż analizowane przez nas dane muszą zostać porów-
nane z pewnym reprezentantem charakterystycznym dla danej grupy danych, który 
w sposób jednoznaczny będzie prezentował ich cechy, zalety i różnice w odniesieniu 
do innych, pokrewnych im rodzajów danych. Proces porównywania cech i odnajdy-
wania swoistych podobieństw i pokryć przebiega następująco.

Początkowo defi niowana jest lista cech egzemplarza i kategorii określanych dla 
analizowanych danych, która zawiera wszelkie cechy danej informacji odnoszące 
się do wymiarów charakterystycznych dla tejże informacji oraz cech pozyskiwa-
nych z wymiarów defi nicyjnych dla danej kategorii. Lista cech wymiarów charak-
terystycznych oraz lista cech wymiarów defi nicyjnych są z sobą porównywane i na 
tym etapie wskazywane są miary tzw. podobieństwa całkowitego oznaczającego 
pełną zgodność porównywanych cech. Ten etap pozwala określić pełną zgodność 
(lub niezgodność) pomiędzy wiedzą zgromadzoną w systemie w postaci eksperc-
kich baz wiedzy, na podstawie której system generuje pewne oczekiwania odnośnie 
do prowadzonej analizy danych, a cechami tychże danych wskazanymi na etapie 
ich pozyskiwania, defi niowania, interpretacji oraz klasyfi kowania. Można wówczas 
określić pary cech charakterystycznych dla analizowanych danych, które tworzone 
są na podstawie cech wymiarów charakterystycznych oraz wymiarów defi nicyj-
nych. Uzyskane w ten sposób cechy podobieństwa całkowitego porównywane są do 
kryterialnych poziomów całkowitego podobieństwa określających niski lub wysoki 
poziom zgodności porównywanych cech. Wysoki poziom oznacza powodzenie pró-
by porównania cech, niski natomiast oznacza sytuację przeciwną. Etap porówna-
nia cech jest niezwykle istotny w procesie analizy semantycznej, bowiem określa, 
w jakim stopniu zawarte w systemie wzorcowe dane są zgodne z modelami cech 
wyłanianymi na podstawie prowadzonej analizy danych.

Procesy semantycznej, kognitywnej analizy danych są charakterystyczne dla 
wszystkich klas systemów kognitywnej analizy danych. W niniejszej pracy ogra-
niczymy się tylko i wyłącznie do prezentacji i omówienia kognitywnych systemów 
ekonomicznych z uwagi na charakter omawianej i realizowanej tematyki. Jak już 
wcześniej wspomniano, takie ekonomiczne, kognitywne systemy informacyjne zo-
stały nazwane systemami klasy UBMSS. W dalszej części tej pracy pokażemy, jak 
systemy proponowanej klasy można wykorzystywać dla potrzeb podejmowania de-
cyzji w zakresie sprawnego zarządzania informacją oraz wnikliwego rozumienia 
sytuacji ekonomicznej.
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Algorytmy wnioskowania lingwistycznego zmierzające do 
znaczeniowej analizy danych przydatnych w procesie zarządzania

Algorytmy semantycznego wnioskowania, które prowadzą do wnikliwej analizy ko-
gnitywnej różnych rodzajów danych, były przez autorów tej pracy początkowo sto-
sowane do interpretacji danych typu obrazowego [25, 26]. Wzorem rozwiązań opi-
sanych we wskazanych wcześniejszych pracach, także w systemach kognitywnej 
analizy danych klasy UBMSS w znacznej mierze wykorzystujemy algorytmy anali-
zy składniowej wynikające z lingwistycznej reprezentacji rozważanych informacji. 

Dla rozwiązania zadań związanych z semantyczną analizą danych w pracach 
zespołu autorów tego referatu (oraz profesora Marka Ogieli) proponowane jest po-
dejście oparte na lingwistyce matematycznej [39]. Dla osób po raz pierwszy sty-
kających się z tą tematyką bywa to zaskakujące. Pozornie trudno jest wskazać, co 
wspólnego ma analiza semantycznego znaczenia danych przydatnych w zarządza-
niu z matematyczną (formalną) defi nicją jakichś sztucznych języków?

Pełne uzasadnienie jest zawarte w pracach [26, 28 i 33] cytowanych na koń-
cu referatu, natomiast tu podana będzie kwintesencja tej argumentacji, która jest 
używana do wykazania nieodzowności użycia właśnie lingwistyki matematycznej 
jako narzędzia do kognitywnej analizy danych ekonomicznych przydatnych przy 
podejmowaniu decyzji – zwłaszcza o charakterze strategicznym. Zaczniemy od 
wskazania, dlaczego do tego celu nie można użyć wyłącznie szerzej znanych, ale 
w sumie prymitywniejszych technik informatycznych, w szczególności takich, jak 
analizy statystyczne, modele ekonometryczne i metody automatycznej klasyfi kacji. 
Nie zamierzamy przy tym wzmiankowanych metod w żaden sposób dyskredytować. 
W szczególności przydatność w procesie podejmowania decyzji szeroko używanych 
analiz statystycznych nie ulega wątpliwości. Jednak dziesiątki przykładów znanych 
z praktyki oraz opisywanych w literaturze potwierdzają przekonanie, że statystyka 
może wiele ujawnić, ale też potrafi  ukryć istotę prezentowanych zjawisk i procesów. 
Mało tego, znane są przykłady skutecznego dowodzenia metodami statystycznymi 
dokładnie przeciwstawnych tez na podstawie tych samych danych będących podsta-
wą statystycznej analizy! Przyczyna takiej dwuznacznej oceny przydatności metod 
statystycznych wynika z następującej okoliczności: 

Za pomocą statystyki można uzyskać precyzyjne odpowiedzi, ale przydatność 
tych odpowiedzi zależy od tego, czy potrafi liśmy postawić właściwe pytania. W do-
datku nie na każde. Odwołując się do trywialnego przykładu: na podstawie bazy 
danych możemy statystycznie odpowiedzieć na pytanie, ile towaru X lub Y udało 
się wyprodukować, sprzedać, wyeksportować, jaki był procent braków lub rekla-
macji itp. Statystyka pomoże stwierdzić, w jakim regionie sprzedaż rośnie, a gdzie 
maleje, pozwala skorelować tę sprzedaż z porą roku albo dniem tygodnia. Na każde 
takie pytanie otrzymamy natychmiast dokładną statystyczną odpowiedź. Ale jeśli 
zadamy pytanie, co zrobić, żeby polepszyć rentowność fi rmy, to przy użyciu samej 
statystyki i najbardziej nawet wyrafi nowanej analizy danych z przeszłości odpowie-
dzi nie uzyskamy. Sterowanie strategiczne oparte na danych z systemów ewiden-
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cyjno-rozliczeniowych i statystycznych przypomina próbę kierowania samochodem 
w sytuacji, gdy patrzymy jedynie w lusterko wsteczne na wcześniej przebytą drogę.

Więcej danych prognostycznych i diagnostycznych można uzyskać, gdy odwoła-
my się do modeli ekonometrycznych, ale modele te zawsze zawierają w sobie założe-
nia co do formy poszukiwanych zależności (na przykład że są to zależności liniowe 
albo oparte na funkcji logistycznej), co ogranicza ich przydatność. 

Istotnie nowe światło na interpretacje danych mikro- i makroekonomicznych 
rzucają techniki automatycznej klasyfi kacji, grupowania, klasteryzacji, taksonomii, 
analizy dyskryminacyjnej itd. Jednak one mają także ograniczenia związane głów-
nie z tym, że przykładowo rozpoznawanie możliwe jest tylko na zasadzie wybo-
ru jednej z a priori zadanych możliwości (nazwy rozpoznawanych klas muszą być 
zdefi niowane przed rozpoznawaniem), natomiast z kolei automatyczne grupowanie 
(klastering) nie daje żadnej informacji o znaczeniu przynależności do takiej lub in-
nej klasy. 

Przytoczony wyżej wywód pozwala stwierdzić, że przy poważnie traktowanej 
analizie kognitywnej danych ekonomicznych potrzebne nam będzie narzędzie, które 
będzie zdolne do tego, żeby wygenerować dowolny opis, będący efektem automa-
tycznego rozumienia badanej sytuacji gospodarczej. Jest to zadanie istotnie trud-
niejsze niż klasyfi kacja czy klasteryzacja, ponieważ takich „dowolnych” opisów 
potencjalnie jest nieskończenie wiele! Tymczasem zamierzamy operować kompute-
rem, czyli narzędziem, które z samej swojej natury może operować tylko skończo-
nymi zbiorami elementów. 

Rozwiązaniem jest właśnie podejście lingwistyczne, czyli stworzenie odpowied-
niego języka. Język jest bowiem narzędziem, które składa się ze skończonej liczby 
elementów (skończony słownik, ograniczona liczba reguł gramatycznych), a jednak 
pozwala wyrazić nieskończenie wiele różnych znaczeń. Dotyczy to także języków 
sztucznych, takich jak języki programowania. Na przykład język C zawiera niewiel-
ką liczbę słów kluczowych i reguł składni – a można w nim napisać nieskończenie 
wiele programów. 

W badaniach prowadzonych od ponad 10 lat przez autorów tej pracy próbowano 
budować języki, które pozwalały wyrażać semantyczne aspekty badanych opisywa-
nych fragmentów rzeczywistości. Udało się to zrobić dla stosunkowo wielu typów 
obrazów medycznych, których znaczenie było analizowane pod kątem skutecznego 
wspomagania procesu diagnostycznego, prowadzonego przez lekarza [34, 35]. Teraz 
prowadzone są badania, których celem jest zastosowanie wzmiankowanego podej-
ścia do analizy danych gospodarczych i wspomagania zarządzania [36, 37]. 

Problem doboru parsera

Po odwzorowaniu badanych danych ekonomicznych do postaci formuł specjalnie 
zbudowanego języka poddajemy je analizie z wykorzystaniem procedur semantycz-
nych parsingu stosowanych w trakcie analizy syntaktycznej bazującej na zastosowa-
niu na przykład gramatyk bezkontekstowych. 
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Algorytm parsera stosowany w naszych pracach oparty jest na zasadach dzia-
łania automatów ze stosem. W tej metodyce parser najpierw dokonuje wczytania 
kolejnych symboli opisu strukturalnego (tzw. tokenów) z wejścia. Owe symbole 
umieszczane są na szczycie stosu parsera, gdzie przypisywane są odpowiadające im 
wartości zmiennych semantycznych odgrywających istotną rolę w całej analizie se-
mantycznej (znaczeniowej) prowadzonego wnioskowania. Proces ten jest określany 
jako akcja przesunięcia kolejnego tokena na szczyt stosu (operacja shift). W sytuacji, 
kiedy na szczycie stosu tworzy się tzw. uchwyt (tj. prawa strona jednej z produkcji) 
z grupy kilku ostatnio wczytanych symboli terminalnych, dochodzi do wykonania 
redukcji (operacja reduce), w wyniku której zgrupowane są wszystkie elementy 
i następuje jednoczesne zastąpienia ich na szczycie stosu pojedynczym symbolem 
nieterminalnym pochodzącym z lewej strony owej produkcji. 

Opisana wyżej (w skrócie) zasada parsingu jest stosowana dla różnych celów, na 
przykład przy kompilacji języków programowania. Nowym i niezwykle istotnym 
elementem, niezbędnym z punktu widzenia semantycznego wnioskowania i analizy 
kognitywnej w systemach UBMSS, jest występowanie przy parsingu akcji seman-
tycznej zdefi niowanej dla danej produkcji podczas wykonywania operacji redukcji. 
Działanie parsera zmierza w takim przypadku do redukcji całego ciągu wejścio-
wego poszczególnych symboli implementacji programowej analizatora składnio-
wego do pojedynczego symbolu nieterminalnego – symbolu startowego gramatyki 
– w wyniku dokonania operacji shift i reduce. Parsery oparte na wyżej wspomnia-
nym sposobie działania noszą nazwę parserów redukcyjnych – bottom-up parser. 
Parsery tego typu są reprezentowane np. przez klasy parserów dla gramatyk typu 
LR(1) lub ich podklasy gramatyk typu LALR(1).

Aspekty semantyczne 

W związku z tym, że przy budowie systemów UBMSS konotacja semantyczna bywa 
ważniejsza niż zgodność syntaktyczna symboli, na których wykonuje się operacje, 
nowym elementem, wprowadzonym przez autorów tej pracy, jest czynność „podglą-
dania” przyszłych elementów analizy. W rezultacie tej innowacji zdarza się często, 
że omawiane analizatory nie wykonują operacji redukcji w sytuacji, gdy na szczycie 
stosu znajduje się prawa strona jednej z produkcji, gdyż pojawia się konieczność 
uwzględniania („podglądnięcia”) do dalszej analizy kolejnych symboli pojawiają-
cych się na wejściu analizatora. W sytuacji takiej dochodzi do procesu analizy ko-
lejnego symbolu na wejściu, po wykonaniu której realizowane są dalsze operacje. 
Postępowanie takie jest niezbędne w celu przeprowadzenia prawidłowej analizy 
syntaktycznej i semantycznego wnioskowania na przykład dla pewnych sekwen-
cji językowych występujących w językach opisu systemów i procesów ekonomicz-
nych. Zabieg taki znany był wcześniej w kontekście kompilacji niektórych języków 
programowania, ale w systemach UBMSS nabrał nowego znaczenia. W sytuacji, 
gdy na wejściu pojawia się kolejny symbol implementacji programowej analizatora 
składniowego, parser nie wykonuje przesunięcia owego symbolu na szczyt stosu, 
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lecz zostawia go w celu tzw. podpatrzenia, w wyniku czego parser swobodnie może 
wykonać niezbędną liczbę redukcji na szczycie stosu konieczną do wykonania akcji 
shift na wspomnianym elemencie. 

Zjawisko takie nie stanowi reguły w działaniu parsera, lecz tylko stanowi prze-
widzianą w nim akcję dodatkową, wykonywaną w zależności od rodzaju podglą-
danego tokenu i prowadzącą do opóźnienia w zastosowaniu kilku reguł. Sytuacja 
taka będzie mieć miejsce w przypadku pojawienia się konfl iktu występujących akcji 
shift/reduce, w wyniku którego parser (zależnie od sytuacji) wykonuje redukcję wy-
rażenia będącego na szczycie stosu lub też przesunięcie kolejnego tokenu z wejścia 
na szczyt. Rozwiązanie takiego konfl iktu jest wykonywane rutynowo na korzyść 
operacji shift, jeśli twórca gramatyki nie zastosował odpowiednich operatorów pre-
cedensji. 

Problemy występujące przy budowie gramatyk dla systemów 
UBMSS

Wielu problemów specyfi cznych dla gramatyk stosowanych w systemach UBMSS 
dotyczy konfl ikt typu reduce/reduce mający miejsce w sytuacjach, gdy nie ma prze-
szkód do zastosowania dwóch lub większej liczby produkcji gramatyki w celu do-
konania redukcji wyrażenia, które właśnie znajduje się na szczycie stosu i zachodzi 
potrzeba wyboru tej właściwej operacji na podstawie analizy uwarunkowań seman-
tycznych, a nie syntaktycznych.

Algorytmy semantycznego wnioskowania i analizy kognitywnej w znacznej 
mierze zawdzięczają swe poprawne funkcjonowanie opisanemu wyżej (oczywiście 
w uproszczeniu i ze skrótami) działaniu algorytmu parsera. Z uwagi na to istotne 
wydaje się zapewnienie jak najmniejszej liczby występujących konfl iktów (niezależ-
nie od ich rodzaju) oraz wskazanie prawidłowej klasy analizatorów wykorzystanych 
w trakcie prowadzenia całego procesu analizy kognitywnej. Ma to związek z wy-
borem formy języka przeznaczonego do opisu właściwości rozpatrywanych danych 
ekonomicznych, ważnych z punktu widzenia oceny ich znaczenia.

Systemy UBMSS elementem kognitywnej interpretacji danych oraz 
sprawnego zarządzania

Jak już wspomniano wyżej, systemy klasy UBMSS powstały na bazie inteligent-
nych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach oraz ekonomicznych systemów 
informacyjno-decyzyjnych. Tego rodzaju systemy mają na celu usprawnienie pracy 
wybranych działów przedsiębiorstwa lub też całej fi rmy. Istotą prawidłowego funk-
cjonowania systemów UBMSS jest prowadzona przez owe systemy semantyczna 
analiza danych, które w przedsiębiorstwach analizowane są na wszystkich szcze-
blach zarządzania i odnoszą się do każdej podejmowanej decyzji. Szczególnie waż-
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ne i szczególnie korzystne może się okazać używanie tych systemów przy podejmo-
waniu decyzji o charakterze strategicznym, specyfi cznych dla najwyższych szczebli 
hierarchii decydentów. 

Systemy UBMSS mają wskazywać osobom odpowiedzialnym za podejmowanie 
takich właśnie właściwych (często ostatecznych) decyzji możliwe optymalne roz-
wiązania prezentowane na podstawie semantycznej analizy danych, czyli uwzględ-
niających znaczenie (często ukryte) rejestrowanych faktów, tendencji i trendów 
ekonomicznych. Koncepcję funkcjonowania systemów UBMSS, opartą na zasygna-
lizowanych pryncypiach, przedstawiono na rysunku 1.

Istotą prezentowanego tu podejścia do zadań odwołujących się znaczeniowej 
analizy danych typu ekonomicznego jest taka interpretacja faktów sygnalizowanych 
przez dane, ale wymagających poprawnej merytorycznej (a nie tylko formalnej) in-
terpretacji, aby możliwe było podjęcie optymalnej dla danego przedsiębiorstwa stra-
tegii. Taki wybór strategii zawsze opiera się na właściwym zrozumieniu analizowa-
nych danych, ich interpretacji, a także wnioskowaniu i prognozowaniu na podstawie 
posiadanych (analizowanych) danych, jednak w systemach aktualnie stosowanych 
w praktyce komputery ograniczają się do zbierania, przetwarzania i prezentacji da-
nych, natomiast rzeczą ludzi (osób zarządzających) jest interpretacja i wyciąganie 
wniosków.

R y s u n e k  1. Ogólna struktura systemu UBMSS

Źródło: [36, 37].
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Systemy klasy UBMSS mają szansę korzystnie zmienić ten stresogenny (dla de-
cydentów) podział zadań. Systemy te bowiem na podstawie zgromadzonych danych 
wyłaniają do procesu analizy tylko te z nich, które w istotny sposób mogą mieć 
wpływ na obecną lub przyszłą sytuację przedsiębiorstwa – oraz przedstawiają je 
wraz z pewną sugestią interpretacji ich znaczenia. Trzeba pamiętać, iż posiadane 
w przedsiębiorstwach informacje nie zawsze są przydatne w kontekście decyzji, któ-
rą należy podjąć, a tego faktu nie da się ustalić w procesie prostej analizy danych. 
Większość z tych danych stanowi bowiem swoistego rodzaju szum informacyjny, na 
podstawie którego niemożliwe jest przeprowadzenie właściwego procesu wniosko-
wania a tym samym procesu decyzyjnego. Należy więc z ogromnych baz wiedzy 
najpierw wyłonić te informacje, które mogą być istotne w procesie zmierzającym 
do wskazania i podjęcia optymalnych decyzji strategiczno-biznesowych dla danego 
przedsiębiorstwa. W tym zadaniu semantyczna analiza danych oferowana przez sys-
temy klasy UBMSS jest wręcz nieodzowna, bo żadna analiza formalna, pozwalają-
ca dane ekonomiczne dowolnie przekształcać, nie pokaże tego, że są to po prostu nie 
te dane, na których w aktualnej sytuacji należałoby się oprzeć. 

Po etapie wstępnej selekcji danych następuje etap, w trakcie którego analizowane 
dane zostają poddane konwersji językowej prowadzącej do zapisu lingwistycznego 
na podstawie odpowiednio dobranego języka formalnego. Na tym etapie niezwykle 
istotne jest to, by prawidłowo wybrane były te struktury językowe, na podstawie któ-
rych wskazany dla wybranego języka parser umożliwi prawidłowe przekształcenie 
danych do zapisu lingwistycznego. Systemy UBMSS muszą więc być wyposażane 
w takie sposoby reprezentacji lingwistycznej ocenianej rzeczywistości ekonomicz-
nej, które umożliwią analizę danych opartych na zgromadzonej w systemie wiedzy. 

Kognitywna baza koncepcyjna systemów UBMSS sprawia, że osiowym elemen-
tem systemu staje się wiedza, która wprowadzona jest w tych systemach w postaci 
zarówno odpowiednich reguł językowych (dyskutowanych wyżej), jak i baz wiedzy 
interpretacyjnej, formułowanych na podstawie informacji i wiedzy pozyskiwanej od 
grup ekspertów. Jak już wspomniano wyżej, właśnie na podstawie zgromadzonej 
w systemie wiedzy eksperckiej dochodzi do generowania przez system pewnych 
oczekiwań odnośnie do analizowanych danych, które zostają porównane z wyłonio-
nymi, semantycznymi cechami aktualnie analizowanych danych. Etap ten wywołu-
je zjawisko rezonansu kognitywnego, w wyniku którego pewne porównania okazują 
się istotne, a pozostałe nieistotne. Porównania istotne są podstawą do prowadzenia 
dalszej analizy, w wyniku której na podstawie odpowiednio zdefi niowanego języka 
opisu analizowanych danych, parsera oraz zdefi niowanych wymiarów (cech) seman-
tycznych dochodzi do zjawiska rozumienia analizowanych danych. W wyniku dzia-
łania systemów UBMSS możliwe jest podjęcie właściwej decyzji strategicznej oraz 
wnioskowania na przyszłość na podstawie obecnej sytuacji. 
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Podsumowanie

Prezentowane systemy kognitywnej analizy danych tworzone na potrzeby anali-
zy danych strategicznych dla przedsiębiorstw mogą dokonywać wnikliwej analizy, 
interpretacji i wnioskowania różnorodnych danych ekonomicznych, a w szczegól-
ności wskaźników fi nansowych i ekonomicznych. Systemy UBMSS prowadzące 
wnikliwą analizę informacji prezentowanej w postaci różnego rodzaju wskaźników 
mają za zadanie dokonać ich właściwej klasyfi kacji na podstawie zawartości se-
mantycznej i znaczeniowej interpretacji tychże danych. Znaczeniowa interpretacja 
pozwala na określenie złożoności badanego zjawiska, a ponadto daje możliwość 
podjęcia właściwej decyzji strategiczno-biznesowej. Pozwala także dokonać wnio-
skowania na podstawie obecnej sytuacji (np. obecnie osiąganej wartości analizowa-
nego wskaźnika ekonomicznego w zależności od sytuacji wewnętrznej przedsiębior-
stwa i jego otoczenia) i tworzy możliwości prognostyczne. Wartości analizowanych 
wskaźników stanowią bowiem podstawę do zadań decyzyjno-prognostycznych 
w odniesieniu do obecnej sytuacji fi rmy. 

Systemy kognitywnej analizy danych służą zatem ich wnikliwej analizie, inter-
pretacji oraz wnioskowaniu i właśnie dlatego są systemami niezwykle przyszłościo-
wymi, bowiem pozwalają mieć nadzieję, iż dzięki wydobytej przez systemy kom-
puterowe zawartości semantycznej ze zbiorów analizowanych danych możliwym 
będzie przeprowadzenie procesów analizy i interpretacji uwzględniających szerokie 
spectrum różnorodnych (semantycznie zgodnych) informacji.
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