Př íklad:

Typický scénář ZUBAŘ , ve kterém je popsána typickástereotypní posloupnost událostí př i
oš etř ení bolavého zubu u zubního lékař e.

Scé nářZUBAŘ
Vstupnípodmínky:

Pacient mábolavý zub
Pacient nař íká

Vý stupnípodmínky: Pacient máoš etř ený zub nebo Pacientovi chybí zub
Pacient nenař íká
Objekty: ordinace, zubař ské kř eslo, světlo, vrtačka, kleš tě, zub, strach, ústa, plomba, ...
Role:

pacient, lékař , sestra

Operace: vstupuje, vybízí, hledá, usedá, nastavuje, otvírá, ukazuje, vrtá, potí, ...
Scé na 1: Vstup do ordinace
Pacient vstupuje do ordinace
Sestra vybízí pacienta k usazení do zubař ského kř esla
Pacient hledázubař ské kř eslo
Pacient usedádo zubař ského kř esla
Scé na 2: Prohlídka zubů
Lékař nastavuje zubař ské kř eslo
Lékař vybízí pacienta k otevř ení úst
Pacient otvíráústa
Lékař zaměř uje světlo
Lékař prohlíží pacientovi zuby
Pacient ukazuje zub
Scé na 3: Ošetř
ení
Varianta A
Lékař hledávrtačku
Pacient mástrach
Lékař bere vrtačku
Pacient se potí
Lékař vrtázub
Lékař vybízí sestru k př ípravě plomby
Sestra př ipravuje plombu
Pacient vyplachuje ústa
Sestra podáváplombu
Lékař bere plombu
Lékař dáváplombu do zubu
Pacient máoš etř ený zub

Varianta B
Lékař vybízí sestru k podání kleš tí
Sestra podávákleš tě
Lékař bere kleš tě
Pacient mástrach
Pacient se potí
Lékař trházub
Pacientovi chybí zub
Pacient vyplachuje ústa
Lékař podávásestř e kleš tě
Sestra bere kleš tě

Scé na 4: Odchod
Pacient vstáváze zubař ského kř esla
Lékař instruuje pacienta
Sestra objednávápacienta
Pacient děkuje lékař i
Pacient opouš tí ordinaci

Usuzování pomocí scé nář
ů
Př íklad:

Př edpokládejme, že znalostní systém např íklad zjistil, že se stala následující událost:
“Má nička šla včera k zubaři. Bolel ji zub. Když usedla do zubařské ho křesla, zpotila se strachy.
Lé kař však vrtal zub opatrně . Za tý den je Má nička znovu objedná na.”

Na základě toho, že vš echny události dostatečně odpovídají scénáři ZUBAŘ , mů že znalostní systém
odpovědět např íklad na následující dotazy:
Otázka:
Prohlížel včera ně kdo Má ničce zuby?
Odpověď: Lé kař prohlížel Má ničce zuby.
nebo
Otázka:
Má dnes Má nička mé ně zubů než předevčírem?
Odpověď: Má nička má dnes stejně zubů.

Jiný typ otázek:
Otázka:
Proč Má nička otevřela ústa?
Odpověď: Protože ji k tomu lé kař vybídl.
Jináodpověď: Aby jí mohl lé kař prohlé dnout zuby.
nebo
Otázka:
Proč se Má nička včera u zubaře zpotila?
Odpověď: Protože ji lé kař hodlal vrtat zub.

