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Abstract: The application of Computational Intelligence (CI) in condition-based maintenance and diagnosis, in particular, plays a leading role in the technology development of Intelligent Manufacturing Systems (IMS). The ability of case-based reasoning (CBR) systems
to apply cases to novel situations depends on their case adaptation knowledge. However, endowing CBR systems with adequate adaptation knowledge has proven to be a very difficult task. This paper describes implementation of the techniques of artificial intelligence –
such as fuzzy logic, neural networks, genetic algorithms in the CBR systems. It shows how this approach provides a framework for acquiring flexible adaptation knowledge from experiences with autonomous adaptation and suggests its potential as a basis for acquisition
of adaptation knowledge from interactive user guidance. It also presents the benefits of the approach and comparing the relative contributions of case learning and adaptation learning to reasoning performance.
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ВЪВЕДЕНИЕ

ПОСТАНОВКА НА ЗАДАЧАТА – ОСНОВИ НА CBR

Системите за мониторинг и диагностика на машините и
съоръженията в индустрията осигуряват значително намаляване на разходите за експлоатация, поддържане и
ремонт чрез редуциране на времето за непланирани спирания и престои, а също така и подобряване на мениджмънта, надеждността и безопасността. От особено значение е откриването и/или диагностицирането на потенциални проблеми и осъществяването на подходящи мерки
за предотвратяването им, за да се избегнат сериозни последствия като аварии и прекъсвания на работата.

Първите публикации по Case-Based Reasoning (CBR) са в
края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век.
Представените в [33] структури, наречени MOPs (memory
organization packets), организират и съхраняват обобщеното знание и те са предшествениците на CBR системите.
В [21] са описани първите приложения и реализации на
такива системи. Тук е представена и първата комерсиална CBR система (PRISM), която е свързана с финансовите телекси в банковата система. На Фиг. 1 е илюстрирана обобщената схема на системите, базирани на метода
на прецедентите.

Методът на прецедентите (Case-Based Reasoning – CBR)
е широко използвана техника в системите за вземане на
решение [1, 19, 21], посредством която се намират решения за нови проблеми, базирайки се на предишни случаи
(прецеденти) с известни решения.
Обект на настоящото изследване е представяне на възможностите и ползите от интегрирането на средствата на
изкуствения интелект [2, 6, 8, 17] в системите за диагностика и поддържане на технологични съоръжения, базирани на метода на прецедентите.
Фиг.1. Обобщена схема на CBR системите

Комбинирането на два или повече различни методи за
решаване на проблемите и за представяне на знание е област в изкуствения интелект с много активни изследвания. Целта е да се създадат комбинирани формализации,
които съчетават предимствата на всеки един от техните
компоненти. Счита се, че сложните проблеми биха могли
лесно да се решат с използването на хибридни или интегрирани подходи. Ефективността на различни такива
подходи е демонстрирана в редица области на приложение [3, 5, 26, 28, 35, 36].

В тези системи в т.нар. база-прецеденти или библиотекапрецеденти (case base) се съхраняват множество предишни ситуации (проблеми) с техните решения, които се
използват за определянето на решение за подобен нов
проблем [21, 24, 25]. Когато на входа на системата постъпи нов проблем (case), който трябва да бъде решен, се
изпълнява процедура от четири фази, известна като класически CBR цикъл (CBR cycle) (Фиг. 2) [1, 21].
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Тези слабости и проблеми биха могли да се преодолеят с
интегрирането на интелигентни техники и процедури в
CBR системите.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ИЗКУСТВЕНИЯ
ИНТЕЛЕКТ В CBR СИСТЕМИТЕ
По-долу ще бъдат представени възможностите за приложение на средства и техники на изкуствения интелект в
CBR системите, включващи:
 Размита логика (Fuzzy Logic – FL)
 Невронни мрежи (Neural Network theory – NN)
 Еволюционни
алгоритми
(Evolutionary
Computing – EC)
 Rough Set Theory [30, 31, 34] и други.


Комбиниран подход с представяния на базата на
правила (rule-based) и на базата на прецеденти
(case-based)

Един от популярните типове комбинации е подходът, съчетаващ Rule-Based Reasoning (RBR) и Case-Based
Reasoning (CBR), който създава формализми за съвременно представяне на знанието [7, 11, 12, 13, 24]. Ефективността на тези подходи се обуславя от факта, че правилата и прецедентите са допълващи се при представяне
на областите на приложение и решаваните проблеми.
Правилата преставят обобщеното знание за областта, докато прецедентите представят специфичното знание. Ето
защо комбинацията на двата подхода е естествена и полезна.

Фиг.2. CBR цикъл
CBR цикълът включва следните фази: (i) retrieve, (ii)
reuse, (iii) revise и (iv) retain.
 Фазата retrieval извлича от базата-прецеденти найблизките до новия прецедент съхранени прецеденти.
За тази цел се използват схеми за индексация и метрики за близост (подобие) [1, 21].
 Reusing – директно използване или интегриране на
решенията на извлечените от предишната фаза прецеденти. Ако е необходимо решенията им се адаптират, за да се предложи решение, съобразено с формулирания целеви проблем [27].
 Revising – проверка на коректността и полезността на
решението, генерирано на предишния етап.
 Retaining – запазване на новото решение в базата прецеденти като нов прецедент за бъдещо използване,
ако новото придобито знание е значимо.

В [11] е предложена схема за категоризация (Фиг. 3), т.е.
схема за класифициране на комбинациите, базирани на
правила и базирани на прецеденти. Тази схема прави базовото разграничаване на подходите, подобряващи ефективността на изпълнението и тези, подобряващи точността.

Основните предимства на метода на прецедентите са:
 осигурява гъвкавост при моделиране на знанието
 способност за изразяване на специфицирано знание
 естеството на представяне и описание на проблемите
и решенията с прецеденти
 детерминираност и автономност на прецедентите
 лесно придобиване на знание – редуциране на задачата за придобиване на знание
 възможност за боравене с непълни и неточни данни и
концепции
 приложение към проблеми, които са непълно дефинирани, при непредвидени (случайни) или липсващи
стойности за входовете
 избягване повтарянето на минали грешки
 способност за анализ и правене на изводи
 разширяване към много различни цели и към по-широк обхват на областите на приложение.
Фиг.3. Схема за категоризация [11]

Съществуват и някои недостатъци на CBR системите като: неспособност за изразяване на обобщено знание,
трудности при извличане на знание при липса или ограничен (недостатъчен) обем от данни за разглежданата
област; проблеми при извличането и адаптацията на прецедентите, осигуряване на обяснения за всички стъпки в
процедурата.

Подобни схеми за категоризация са използвани за класифициране и на други интелигентни методи – такива като
невронни мрежи и размита логика [13, 28] или невронни
мрежи и символни правила [6, 13], които са представени
по-долу.
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 Използване на размита логика в CBR системите
В контекста на CBR размита логика (FL) [15, 20, 32, 35]
се използва в етапите индексиране и извличане (търсене)
на прецеденти. Размитата логика се използва при определяне на мярката за близост (подобие) на прецедентите.
Алгоритъмът за генериране и извличане на прецеденти,
базиран на размита логика, е показан на Фиг. 4.

Фиг.7. Клъстеризация с Fuzzy c-means (FCM) алгоритъм
В [30] е предложена методология за създаване и поддържане на базата прецеденти (Фиг.8).
Фиг.4. Извличане и генериране на прецеденти [27]
Размита логика (FL) (продукционни правила) се използва
при адаптацията на прецедентите. Напр. извличане на
размити продукционни правила при изследване на библиотеката от прецеденти и определяне на подобието
между формулирания проблем и характеристиките на
решенията за прецедентите (Фиг.5).

Фиг. 5. Извличане на размити правила и генериране на
прецеденти [27]
Фиг.8. Поддържане на базата прецеденти [30]

На Фиг.6 и Фиг.7 е илюстрирано как на етапа на извличане на прецеденти с използването на размита логика се
определя мярката за близост (подобие) на прецедентите
чрез класификация и клъстеризация.

Ползи от използването на размита логика:
 Числовите характеристики се представят с лингвистични променливи (функции на принадлежност) за
по-лесно сравнение
 Размитите множества позволяват многократно индексиране (multiple indexing) за един прецедент с различни степени на принадлежност
 Размитата логика улеснява трансфера на знание за
различни области
 Размитите множества, използвайки изменящи се показатели, повишават гъвкавостта на процеса на извличане на прецеденти.

Фиг.6. Адаптация на прецедентите с размито дърво на
решенията
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Използване на невронни мрежи в CBR системите

Невронните мрежи (NNs) се използват в системите за
CBR [13, 22, 29, 35] като интегриращ подход: отделните
компоненти на ANN имат специфични цели (обекти) –
такива като класификация и наслагване (pattern matching).
NN се справят много добре при непълни и неточни входни данни, което е от голяма полза за много области, при
които понякога част от характеристиките са важни за
един нов прецедент, докато останалите характеристики
са с много малко влияние (значение) (Фиг.9). Областите,
при които се използва CBR, са обикновено сложни (комплексни). Класификацията на всяко ниво изисква използването на многослойни невронни мрежи.
Друга възможност за използване на ANNs е за извличане
на прецеденти, когато всеки изходен неврон представя
един прецедент.
Хибридни CBR и NN са много често архитектурата, която се прилага при комплицирани проблеми. Първоначално знанието се извлича от невронна мрежа и представено в символни структури се използва по-късно от други компоненти на CBR. В [22] е предложена хибридна
CBR система, използваща радиално-базисни невронни
мрежи (RBFANN) при адаптацията на прецедентите
(Фиг.10).

Фиг.10. CBR система, използваща RBFANN [22]
Общият синтаксис на невроправилата има следния вид:
<състояние>::=<променлива><твърдение><стойност>
Твърденията могат да бъдат числени ( >, <, = ) или символни (е, не е). Активирането на невроправило се определя по формулите:
n
1, a  0
D  f (a)
a  sf   sfiCi
f (a)  
0 i1
 1

Ako D = 1 – невроправилото се запалва, ако D = - 1 – се
блокира.

Фиг.9. Комбинация от CBR и NN
Невронните мрежи се използват за представяне на знания
– формира се т. нар. невронно правило (Фиг. 11) – комбинация от символни правила и невронна мрежа [13]. По
този начин се намалява до минимум броят на нужните
експертните оценки.
Видът на едно невроправило е показан на Фиг.11(а). За
всяко условие Ci е определен коефициент sfi, обозначен
като фактор на значимост (significance factor). Освен
това на всяко едно правило е определен коефициент sfо,
наречен байесов фактор (bias factor). Самото невроправило се разглежда като елемент с входове Ci (i=1,...,n),
които са условията на правилото с тегловни коефициенти
на значимост (Фиг.11(b)). Изходът на правилото D представя решението.

Фиг.11. Формиране на невронно правило
Схемата на хибридна система, използваща подход за интегриране на невроправила в CBR [11, 13], е представена
на Фиг. 12.
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Фиг.12. Хибридна CBR система [13]
Фиг.14. Хибридна GA–CBR система [25]

Ползите от използването на NN са при извличането на
прецеденти, защото този процес е всъщност наслагване
(съпоставяне) на шаблони (matching of patterns): Текущият прецедент (шаблон) се припокрива от един или няколко вече съхранени (известни) прецеденти (шаблони).

ИЗВОДИ

Интегриране на генетични алгоритми в CBR системите

Като обобщение, някои от задачите в четирите основни
елементи на CBR цикъла, при които могат да се приложат техники на изкуствения интелект, са:

Генетичните алгоритми (GAs) [10] са адаптивни техники,
използвани при решаване на проблемите на търсене и
оптимизация. Едно от най-популярните приложения на
GAs в системите за CBR [14, 25, 35] е при дефинирането
на локални и глобални тегловни коефициенти на характеристиките на прецедентите. Тези тегловни коефициенти индикират значението (важността) на характеристиките в един прецедент по отношение на характеристиките на решението. Информацията за тези тегла може да
подобри проектирането и разработването на методите за
извличане и точността на CBR системата. Илюстрация на
този подход е представена на Фиг. 13.

 Retrieve: индексиране, клъстеризация и класификация
на прецедентите с използване на размита логика
(fuzzy indexing, connectionist indexing, fuzzy clustering
and classification of cases); невро-размита техника за
оценка на подобието (близостта) на прецедентите;
генетични алгоритми за определяне на подобието на
прецедентите; вероятностни и/или Байесови модели
за селекция на прецедентите; размити правила за
case-based inference; извличане (търсене) на прецеденти с FL; определяне на тегловните коефициенти
на прецедентите с FL; rough set базирани методи за
извличане на прецеденти.



 Reuse: повторна употреба на прецеденти чрез интерактивен и conversational fuzzy reasoning; придобиване на знание за повторна употреба на прецедентите, невро-размити подходи за повторна употреба на
прецедентите.
 Revise: адаптация на прецедентите, използвайки NN и
еволюционни подходи; добиване на адаптационни
правила с прилагане на rough set theory; извличане на
знание за адаптация на прецедентите с използване на
размита логика (FL) (продукционни правила).
 Retain: премахване на излишните прецеденти с използване на размити правила; определяне на достъпа
и обхвата на прецедентите с използване на NN и
rough set theory; определяне на базирана на прецедентите компетенция, използвайки размити интеграли.
Могат да се прилагат, както индивидуални техники, така
и комбинация от средства на изкуствения интелект.
Използването на интегрирани интелигентни системи за
диагностика и поддържане на технологичните съоръжения значително повишава ефективността на експлоатацията и мениджмънта на индустриалните предприятия.
БЛАГОДАРНОСТ
Изследванията са финансирани от Фонд “Научни изследвания” (Ф“НИ”) към Министерството на образованието,
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на технологични съоръжения въз основа на диагностика и
анализ на риска” № ДВУ-10-0267/10.

Фиг.13. CBR с GAs [14]
Структурата на CBR система с имплементирането на генетични алгоритми е представена на Фиг.14.
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