
Zadanie 1.  

Jeśli  
~`

a ={{1,2},{3},{4},{5,6}}, oraz 
~`

b  = ,,1,2,3,4-,,5,6-- to, prawidłowe jest stwierdzenie, że: 

 b jest zależny od a : *a → b+ 

 a jest zależny od b : *b → a+ 
 
Odpowiedź uzasadnij. 
 

Zadanie 2.  

Dana jest funkcja informacji w postaci tabeli opisująca soki owocowe i warzywne: 

 

X\A Kolor Słodkośd Klarownośd 

1 pomaraoczowy umiarkowana mętny 

2 żółty duża mętny 

3 pomaraoczowy umiarkowana mętny 

4 czerwony mała czysty 

5 zielony umiarkowana czysty 

6 czerwony duża czysty 

 

a) Na jej podstawie zbuduj listy inwersyjne dla deskryptorów: α(Kolor, czerwony),  

α(Słodkośd, umiarkowana), α((Słodkośd, duża)*(Klarownośd, czysty)). 

b) Jaka jest maksymalna liczba informacji możliwych do zapisania w tym systemie? 

c) Przy założeniu, że przedstawiony system zostałby zorganizowany zgodnie z metodą list 

łaocuchowych, zbuduj odsyłacze typu względnego. 

Zadanie 3.  

Dane są listy inwersyjne: 

 (trudnośd, mała) = ,1, 5, 8, 9- 

 (trudnośd, duża) = {2, 6, 4} 

 (trudnośd, banalna) = {3, 7, 10} 

 (liczba godzin, 100) = {6} 

 (liczba godzin, 30) = {3, 2} 

 (liczba godzin, 50) = {4, 5, 7, 8} 

 (liczba godzin, 40) = {1, 9} 

 (czy_komputery, TAK) = {8, 7, 1, 10} 

 (czy_komputery, NIE) = {2, 3, 4, 5, 6} 

 (grupa, matematyczne) = {2, 3, 9, 10} 

 (grupa, informatyczne) = {1, 5, 8} 

 (grupa, biologiczne) = {4,6,7} 

a) Na ich podstawie odtwórz opisy obiektów. Czy Twoja odpowiedź jest prawidłowa dla wszystkich 

obiektów w systemie? 

b) Przeprowadź wraz z opisem algorytm wyszukiwania dla pytania:  

(grupa,biologiczne)*(czy_komputery, TAK) 

c) Oblicz redundancję dla tak przedstawionego systemu. 



Zadanie 4. 

X frekwencja Srednia_ocen Liczba_nagród 

X1 WYSOKA A C1 
X2 NISKA B C3 
X3 WYSOKA C C2 
X4 NISKA A C3 
X5 WYSOKA B C1 
X6 NISKA C C3 
X7 WYSOKA A C2 
X8 NISKA A C3 
X9 WYSOKA A C1 
X10 NISKA C C3 

 

W poszczególnych tygodniach działania systemu odpowiedzi na pytania były następujące: 

T1 ={X1, X3, X7} 

T2 ={X4, X8, X9, X10} 

T3 ={X1, X2, X3, X5, X8} 

T4 ={X3, X5, X7} 

T5 ={X2, X4, X8, X3} 

T6 ={X1, X3,X5, X7} 

T7 ={X1, X3, X7} 

Podaj metodę modyfikacji która najbardziej przyspieszy odpowiedzi generowane przez system. Opisz 

jak będzie wyglądad kartoteka wyszukiwawcza oraz algorytm wyszukiwania w tym systemie. Sprawdź 

czy system jest kompletny i selektywny. 

Zadanie 5.  

Dla systemu informacyjnego zadanego tabelą: 

X a  b  c  
1  A2  B1  C1  
2  A2  B1  C1  
3  A2  B1  C3  
4  A2  B1  C3  
5  A1  B2  C5  
 

Zbuduj kartotekę wyszukiwawczą dla metody łaocuchowej z odsyłaczami w postaci skoku. Przedstaw 

proces wyszukiwania odpowiedzi na pytanie: t=(a,a2)(b,b1) z dokładnymi zapisami zawierającymi 

wyznaczanie znaczenia termu t. Oszacuj zajętości pamięci w takim systemie. 

Zadanie 6. 

Zbuduj listy inwersyjne dla systemu z zadania 5 ale takie, które zapewnią optymalizację zarówno pod 

względem zajętości pamięci jak i czasu wyszukiwania. Byd może uda się zastosowad takie 

modyfikacje, które będą pozwalały na szybkie i kompletne wyszukiwanie odpowiedzi na pytanie typu: 

t=(a,a2)(b,b1). Oblicz redundancję dla takiego systemu. 


