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ΣυνήθωςΣυνήθως οιοι άνθρωποιάνθρωποι--ειδικοίειδικοί εφαρμόζουνεφαρμόζουν τηντην
εμπειρίαεμπειρία τουςτους γιαγια τηντην επίλυσηεπίλυση συγκεκριμένωνσυγκεκριμένων
προβλημάτωνπροβλημάτων. . 
ΗΗ εμπειρίαεμπειρία αυτήαυτή καταγράφεταικαταγράφεται στιγμιαίαστιγμιαία ((καικαι
όχιόχι λεπτομερώςλεπτομερώς) ) μεμε τητη μορφήμορφή εμπειρικώνεμπειρικών
κανόνωνκανόνων, , οιοι οποίοιοποίοι παρέχουνπαρέχουν λύσειςλύσεις σεσε
συγκεκριμένασυγκεκριμένα προβλήματαπροβλήματα ((έμπειραέμπειρα
συστήματασυστήματα).).
ΈτσιΈτσι οο ειδικόςειδικός μπορείμπορεί νανα ανακαλέσειανακαλέσει στηστη μνήμημνήμη
τουτου ελάχιστεςελάχιστες μόνομόνο περιπτώσειςπεριπτώσεις απόαπό αυτέςαυτές πουπου
αντιμετώπισεαντιμετώπισε στοστο παρελθόνπαρελθόν..

ΣυλλογιστικήΣυλλογιστική βασισμένηβασισμένη σεσε περιπτώσειςπεριπτώσεις
((Case Based ReasoningCase Based Reasoning--CBR)CBR)



ΣυλλογιστικήΣυλλογιστική βασισμένηβασισμένη σεσε περιπτώσειςπεριπτώσεις
((Case Based ReasoningCase Based Reasoning--CBR)CBR)

ΗΗ ΣυλλογιστικήΣυλλογιστική ΒασισμένηΒασισμένη σεσε ΠεριπτώσειςΠεριπτώσεις
((Case Based ReasoningCase Based Reasoning--CBRCBR)) ήή ΣΣυλλογιστικήυλλογιστική
τωντων ΠεριπτώσεωνΠεριπτώσεων, , χρησιμοποιείχρησιμοποιεί σαφώςσαφώς
καταγεγραμμένηκαταγεγραμμένη εμπειρίαεμπειρία γιαγια τηντην επίλυσηεπίλυση νέωννέων
προβλημάτωνπροβλημάτων..
ΣτηΣτη συλλογιστικήσυλλογιστική αυτήαυτή χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται
συγκεκριμένεςσυγκεκριμένες περιπτώσειςπεριπτώσεις ((casescases) ) ήή
παραδείγματαπαραδείγματα προβλημάτωνπροβλημάτων πουπου
αντιμετωπίστηκαναντιμετωπίστηκαν στοστο παρελθόνπαρελθόν..
ΗΗ επιλογήεπιλογή τηςτης κατάλληληςκατάλληλης περίπτωσηςπερίπτωσης βασίζεταιβασίζεται
στηνστην ομοιότητάομοιότητά τηςτης μεμε τηντην τωρινήτωρινή..



ΚύκλοςΚύκλος λειτουργίαςλειτουργίας τηςτης
ΣυλλογιστικήςΣυλλογιστικής τωντων ΠεριπτώσεωνΠεριπτώσεων

Βιβλιοθήκη
Περιπτώσεων

Νέα Περίπτωση
(χωρίς λύση)

Αποθηκευμένη
Περίπτωση

Νέα Περίπτωση
(με λύση)

Διορθωμένη
Νέα Περίπτωση

Προστιθέμενη
Περίπτωση

Προσαρμογή

Ανάκληση

Επαλήθευση

Εκμάθηση



ΈναΈνα σύστημασύστημα CBR CBR κατάκατά τηντην λειτουργίαλειτουργία τουτου
ακολουθείακολουθεί τατα εξήςεξής βήματαβήματα::

1.1. ΑναπαράστασηΑναπαράσταση περιπτώσεωνπεριπτώσεων: : δημιουργίαδημιουργία τηςτης
βιβλιοθήκηςβιβλιοθήκης περιπτώσεωνπεριπτώσεων ((case library) case library) όπουόπου
αποθηκεύονταιαποθηκεύονται οιοι περιπτώσειςπεριπτώσεις μεμε τιςτις λύσειςλύσεις τουςτους..

2.2. ΔεικτοδότησηΔεικτοδότηση περιπτώσεωνπεριπτώσεων: : απόδοσηαπόδοση δεικτώνδεικτών
στιςστις περιπτώσειςπεριπτώσεις γιαγια μελλοντικήμελλοντική ανάκτησηανάκτηση καικαι
σύγκρισησύγκριση..

3.3. ΑνάκτησηΑνάκτηση περιπτώσεωνπεριπτώσεων: : εφαρμογήεφαρμογή κατάλληλουκατάλληλου
αλγορίθμουαλγορίθμου γιαγια τηντην ανάκτησηανάκτηση τωντων περισσότεροπερισσότερο
όμοιωνόμοιων μεμε τηντην τρέχουσατρέχουσα περιπτώσεωνπεριπτώσεων..

ΔομήΔομή ενόςενός συστήματοςσυστήματος CBRCBR



4.4. ΠροσαρμογήΠροσαρμογή περιπτώσεωνπεριπτώσεων: : μετασχηματισμόςμετασχηματισμός μιαςμιας
ανακτημένηςανακτημένης λύσηςλύσης σεσε κατάλληληκατάλληλη γιαγια τοτο τρέχοντρέχον
πρόβλημαπρόβλημα λύσηλύση..

5.5. ΜάθησηΜάθηση περιπτώσεωνπεριπτώσεων: : αποθήκευσηαποθήκευση τηςτης
περίπτωσηςπερίπτωσης μαζίμαζί μεμε τητη λύσηλύση τηςτης στηστη βάσηβάση
περιπτώσεωνπεριπτώσεων γιαγια βελτίωσηβελτίωση τηςτης ποιότηταςποιότητας τωντων
μελλοντικάμελλοντικά παραγόμενωνπαραγόμενων λύσεωνλύσεων..

ΔομήΔομή ενόςενός συστήματοςσυστήματος CBRCBR



ΤοΤο σύστημασύστημα PASPAS προσδιορίζειπροσδιορίζει αυτόματααυτόματα τηντην αξίααξία μιαςμιας
ακίνητηςακίνητης ιδιοκτησίαςιδιοκτησίας χρησιμοποιώνταςχρησιμοποιώντας συλλογιστικήσυλλογιστική
τωντων περιπτώσεωνπεριπτώσεων..
ΧρησιμοποιείΧρησιμοποιεί κάποιακάποια συγκεκριμένασυγκεκριμένα χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά
στοιχείαστοιχεία τουτου ακινήτουακινήτου γιαγια σύγκρισησύγκριση μεμε τητη βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη
περιπτώσεωνπεριπτώσεων..
ΓιαΓια τηντην βαθμολόγησηβαθμολόγηση τωντων περιπτώσεωνπεριπτώσεων καθορίζεταικαθορίζεται
έναένα βάροςβάρος γιαγια κάθεκάθε χαρακτηριστικόχαρακτηριστικό ((προσδιορίζειπροσδιορίζει τηντην
σπουδαιότητάσπουδαιότητά τουτου), ), καθώςκαθώς καικαι έναςένας τρόποςτρόπος
βαθμολόγησηςβαθμολόγησης τωντων διαφορώνδιαφορών μεταξύμεταξύ τωντων
χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών..
ΗΗ επιλεγμένηεπιλεγμένη περίπτωσηπερίπτωση προσαρμόζεταιπροσαρμόζεται καικαι μπορείμπορεί νανα
αποθηκευτείαποθηκευτεί γιαγια μελλοντικήμελλοντική ανάκτησηανάκτηση καικαι χρήσηχρήση..

ΤοΤο σύστημασύστημα PASPAS
(Property Appraisal System)(Property Appraisal System)



ΘέμαΘέμα τηςτης παρούσαςπαρούσας διπλωματικήςδιπλωματικής
εργασίαςεργασίας αποτελείαποτελεί ηη υλοποίησηυλοποίηση μιαςμιας
εφαρμογήςεφαρμογής ηη οποίαοποία θαθα εκτελείεκτελεί τιςτις
λειτουργίεςλειτουργίες τουτου συστήματοςσυστήματος PAS, PAS, 
όπωςόπως αυτέςαυτές έχουνέχουν προκαθοριστείπροκαθοριστεί
απόαπό τουςτους ειδικούςειδικούς τουτου τομέατομέα..

ΤοΤο σύστημασύστημα PASPAS
(Property Appraisal System)(Property Appraisal System)



ΣτοιχείαΣτοιχεία καθορισμούκαθορισμού τηςτης αξίαςαξίας ακινήτωνακινήτων, , τρόποςτρόπος
βαθμολόγησηςβαθμολόγησης διαφορώνδιαφορών καικαι τρόποςτρόπος προσαρμογήςπροσαρμογής τωντων

περιπτώσεωνπεριπτώσεων..

ΧαρακτηριστικόΧαρακτηριστικό ΒάροςΒάρος
ΤρόποςΤρόπος

βαθμολόγησηςβαθμολόγησης
διαφορώνδιαφορών

ΤρόποςΤρόπος
προσαρμογήςπροσαρμογής
περίπτωσηςπερίπτωσης

ΚαθαρόΚαθαρό εμβαδόνεμβαδόν 0.90.9 ΑπόλυτηΑπόλυτη ΠοσοστιαίαΠοσοστιαία
ΔιαφοράΔιαφορά ((ΑΠΔΑΠΔ))

ΔιαφοράΔιαφορά * * 
ΚατασκευαστικήΚατασκευαστική τιμήτιμή
((mm2 2 ))

ΑριθμόςΑριθμός δωματίωνδωματίων 0.80.8 ΑΠΔΑΠΔ ΔιαφοράΔιαφορά * 6000 * 6000 €€

ΑριθμόςΑριθμός τουαλετώντουαλετών 0.50.5 ΑΠΔΑΠΔ ΔιαφοράΔιαφορά * 3000 * 3000 €€

ΑρχιτεκτονικόςΑρχιτεκτονικός
ρυθμόςρυθμός

1.01.0 ΊδιοςΊδιος =1=1
ΔιαφορετικόςΔιαφορετικός =0=0

ΊδιοςΊδιος = 0 = 0 
ΔιαφορετικόςΔιαφορετικός==±±30%30%

ΗλικίαΗλικία οικήματοςοικήματος 0.70.7 ΑΠΔΑΠΔ ΔιαφοράΔιαφορά * 2%* 2%

ΘέσηΘέση ((περιοχήπεριοχή--
γειτονιάγειτονιά))

0.80.8 ΑΠΔΑΠΔ--ΑπόστασηΑπόσταση απόαπό τοτο
κέντροκέντρο τηςτης πόληςπόλης

ΔιαφοράΔιαφορά
αντικειμενικήςαντικειμενικής ((ανάανά
περιοχήπεριοχή)) αξίαςαξίας mm2 2 * * 
ΕμβαδόνΕμβαδόν



ΧαρακτηριστικόΧαρακτηριστικό ΒάροςΒάρος
ΤρόποςΤρόπος

ΒαθμολόγησηςΒαθμολόγησης
ΔιαφορώνΔιαφορών

ΤρόποςΤρόπος
ΠροσαρμογήςΠροσαρμογής
ΠερίπτωσηςΠερίπτωσης

ΗμερομηνίαΗμερομηνία
αγοραπωλησίαςαγοραπωλησίας

0.60.6 ΑΠΔΑΠΔ –– ΧρονικήΧρονική
διαφοράδιαφορά/ / τριετίατριετία

ΔιαφοράΔιαφορά ((σεσε χρόνιαχρόνια)) * * 
3%3%

ΤύποςΤύπος ψύξηςψύξης 0.20.2 ΊδιοςΊδιος = 1= 1, , 
ΔιαφορετικόςΔιαφορετικός=0.5, =0.5, 
ΚαθόλουΚαθόλου=0=0

ΊδιοςΊδιος=0, =0, 
ΔιαφορετικόςΔιαφορετικός==±±0.5%0.5%,,
ΚαθόλουΚαθόλου==±±1%1%

ΤύποςΤύπος θέρμανσηςθέρμανσης 0.70.7 ΊδιοςΊδιος = 1= 1, , 
ΔιαφορετικόςΔιαφορετικός=0.5, =0.5, 
ΚαθόλουΚαθόλου=0=0

ΊδιοςΊδιος=0, =0, 
ΔιαφορετικόςΔιαφορετικός==±±2%, 2%, 
ΚαθόλουΚαθόλου==±±4%4%

ΤύποςΤύπος parkingparking 0.30.3 ΊδιοςΊδιος = 1= 1, , 
ΔιαφορετικόςΔιαφορετικός=0.5, =0.5, 
ΚαθόλουΚαθόλου=0=0

ΊδιοςΊδιος=0, =0, 
ΔιαφορετικόςΔιαφορετικός==±±5%, 5%, 
ΚαθόλουΚαθόλου==±±10%10%

ΜέγεθοςΜέγεθος οικοπέδουοικοπέδου 0.20.2 ΑΠΔΑΠΔ ΔιαφοράΔιαφορά * 300 * 300 €€

ΎπαρξηΎπαρξη πισίναςπισίνας 0.10.1 ΊδιοςΊδιος = 1= 1, , 
ΔιαφορετικόςΔιαφορετικός=0, =0, 

ΊδιοςΊδιος=0, =0, 
ΔιαφορετικόςΔιαφορετικός==±±25%25%



ΤοΤο σύστημασύστημα PASPAS -- ΥλοποίησηΥλοποίηση

ΣτηνΣτην παρούσαπαρούσα υλοποίησηυλοποίηση τουτου συστήματοςσυστήματος PAS PAS 
καικαι γιαγια τοτο κάθεκάθε βήμαβήμα τηςτης διαδικασίαςδιαδικασίας CBRCBR::

1.1. ΑναπαράστασηΑναπαράσταση: : ΔημιουργήθηκεΔημιουργήθηκε στηνστην MySQLMySQL ηη
δομήδομή τηςτης βιβλιοθήκηςβιβλιοθήκης περιπτώσεωνπεριπτώσεων..

2.2. ΔεικτοδότησηΔεικτοδότηση: : ΑποδόθηκανΑποδόθηκαν τιμέςτιμές σταστα
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά κάποιωνκάποιων ακινήτωνακινήτων, , τατα οποίαοποία
αποτέλεσαναποτέλεσαν τατα στοιχείαστοιχεία μιαςμιας ενδεικτικήςενδεικτικής
βιβλιοθήκηςβιβλιοθήκης περιπτώσεωνπεριπτώσεων..

3.3. ΑνάκτησηΑνάκτηση: : ΕφαρμόζεταιΕφαρμόζεται οο αλγόριθμοςαλγόριθμος KK--Nearest Nearest 
Neighbor Neighbor γιαγια τοντον καθορισμόκαθορισμό τωντων πλησιέστερωνπλησιέστερων
προςπρος τηντην τρέχουσατρέχουσα περιπτώσεωνπεριπτώσεων..



4.4. ΠροσαρμογήΠροσαρμογή: : ΕπιλέγονταιΕπιλέγονται τατα 10 10 ακίνηταακίνητα μεμε τοντον
μεγαλύτερομεγαλύτερο βαθμόβαθμό ομοιότηταςομοιότητας καικαι κατόπινκατόπιν τατα 3 3 
απόαπό αυτάαυτά μεμε τουςτους λιγότερουςλιγότερους βαθμούςβαθμούς ποινήςποινής. . 
ΑπόΑπό τιςτις τιμέςτιμές αυτώναυτών τωντων ακινήτωνακινήτων υπολογίζεταιυπολογίζεται ηη
αξίααξία γιαγια τηντην τρέχουσατρέχουσα περίπτωσηπερίπτωση..

5.5. ΜάθησηΜάθηση: : ΗΗ νέανέα περίπτωσηπερίπτωση, , μαζίμαζί μεμε τηντην αξίααξία πουπου
υπολογίστηκευπολογίστηκε, , αποθηκεύεταιαποθηκεύεται στηστη MySQLMySQL γιαγια
μελλοντικήμελλοντική ανάκτησηανάκτηση καικαι χρήσηχρήση..

ΤοΤο σύστημασύστημα PASPAS -- ΥλοποίησηΥλοποίηση



ΟΟ χρήστηςχρήστης, , γιαγια νανα εκτιμήσειεκτιμήσει τηντην αξίααξία ενόςενός ακινήτουακινήτου, , 
καλείταικαλείται νανα συμπληρώσεισυμπληρώσει μιαμια φόρμαφόρμα μεμε τατα
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουτου..
ΕμφανίζονταιΕμφανίζονται οιοι 10 10 περιπτώσειςπεριπτώσεις μεμε τοντον μεγαλύτερομεγαλύτερο
βαθμόβαθμό ομοιότηταςομοιότητας, , ενώενώ είναιείναι επιλεγμένεςεπιλεγμένες οιοι 3 3 απόαπό
αυτέςαυτές μεμε τουςτους λιγότερουςλιγότερους βαθμούςβαθμούς ποινήςποινής ((οο
χρήστηςχρήστης μπορείμπορεί νανα κάνεικάνει τιςτις δικέςδικές τουτου, , διαφορετικέςδιαφορετικές
επιλογέςεπιλογές). ). 
ΜετάΜετά τοντον υπολογισμόυπολογισμό τηςτης αξίαςαξίας τηςτης, , ηη νέανέα
περίπτωσηπερίπτωση μπορείμπορεί νανα προστεθείπροστεθεί στηστη βάσηβάση..
ΟΟ χρήστηςχρήστης μπορείμπορεί επίσηςεπίσης νανα κάνεικάνει όλεςόλες τιςτις ενέργειεςενέργειες
διαχείρισηςδιαχείρισης τηςτης βάσηςβάσης δεδομένωνδεδομένων..

ΤοΤο σύστημασύστημα PASPAS -- ΥλοποίησηΥλοποίηση



ΓιαΓια τηντην υλοποίησηυλοποίηση τηςτης εφαρμογήςεφαρμογής χρησιμοποιήθηκεχρησιμοποιήθηκε ηη
βάσηβάση δεδομένωνδεδομένων MySQLMySQL γιαγια τηντην βιβλιοθήκηβιβλιοθήκη
περιπτώσεωνπεριπτώσεων,, ηη γλώσσαγλώσσα προγραμματισμούπρογραμματισμού JavaJava γιαγια
τηντην κωδικοποίησηκωδικοποίηση καικαι οο Connector/JConnector/J γιαγια τηντην
διασύνδεσήδιασύνδεσή τουςτους..
ΗΗ εργασίαεργασία συνοδεύεταισυνοδεύεται απόαπό έντυποέντυπο, , τοτο οποίοοποίο
περιλαμβάνειπεριλαμβάνει ανάλυσηανάλυση γιαγια τοτο θεωρητικόθεωρητικό υπόβαθρουπόβαθρο
τηςτης ΣυλλογιστικήςΣυλλογιστικής τωντων ΠεριπτώσεωνΠεριπτώσεων, , καθώςκαθώς καικαι όλεςόλες
τιςτις λεπτομέρειεςλεπτομέρειες σχετικάσχετικά μεμε τηντην υλοποίησηυλοποίηση καικαι τηντην
χρήσηχρήση τηςτης εφαρμογήςεφαρμογής, , αλλάαλλά καικαι προτάσειςπροτάσεις γιαγια
μελλοντικήμελλοντική εργασίαεργασία. . 

ΤοΤο σύστημασύστημα PASPAS -- ΥλοποίησηΥλοποίηση



ΕκτέλεσηΕκτέλεση τηςτης εφαρμογήςεφαρμογής



ΜελλοντικήΜελλοντική εργασίαεργασία

ΕπέκτασηΕπέκταση τηςτης εφαρμογήςεφαρμογής γιαγια χρήσηχρήση στοστο
ΔιαδίκτυοΔιαδίκτυο..
ΔημιουργίαΔημιουργία λογαριασμώνλογαριασμών χρηστώνχρηστών..
ΔιασύνδεσηΔιασύνδεση μεμε βάσηβάση αντικειμενικώναντικειμενικών αξιώναξιών
τουτου ΥπουργείουΥπουργείου ΟικονομίαςΟικονομίας..
ΔιασύνδεσηΔιασύνδεση μεμε GIS GIS γιαγια οπτικήοπτική απεικόνισηαπεικόνιση
τηςτης περιοχήςπεριοχής πουπου βρίσκεταιβρίσκεται τοτο ακίνητοακίνητο..
ΔυνατότητεςΔυνατότητες εισαγωγήςεισαγωγής επιπλέονεπιπλέον στοιχείωνστοιχείων
γιαγια τοτο κάθεκάθε ακίνητοακίνητο ((φωτογραφίεςφωτογραφίες, , 
αρχιτεκτονικόαρχιτεκτονικό σχέδιοσχέδιο κλπκλπ.)..).



ΣΑΣΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΗΗ εργασίαεργασία υλοποιήθηκευλοποιήθηκε σταστα πλαίσιαπλαίσια τουτου
ΔιατμηματικούΔιατμηματικού ΠρογράμματοςΠρογράμματος
ΜεταπτυχιακώνΜεταπτυχιακών ΣπουδώνΣπουδών σταστα
ΠληροφοριακάΠληροφοριακά ΣυστήματαΣυστήματα τουτου
ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου ΜακεδονίαςΜακεδονίας..
ΗΗ υλοποίησήυλοποίησή τηςτης έγινεέγινε υπόυπό τηντην επίβλεψηεπίβλεψη τουτου
ΚαθηγητήΚαθηγητή κκ. . ΙωάννηΙωάννη ΒλαχάβαΒλαχάβα, , τοντον οποίοοποίο
καικαι ευχαριστώευχαριστώ θερμάθερμά γιαγια τηντην υποστήριξηυποστήριξη..
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