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  ΠΠΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  
 
Στην καθημερινή ζωή, η επίλυση προβλημάτων γίνεται συνήθως από 

ανθρώπους – ειδικούς, με την εφαρμογή των εμπειριών τους πάνω σε ένα 
συγκεκριμένο πρόβλημα. Στα συμβατικά συστήματα γνώσης (έμπειρα συστήματα) η 
γνώση αποτυπώνεται με τη μορφή πολυπληθών εμπειρικών κανόνων, οι οποίοι 
παρέχουν λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα. Η εμπειρία όμως συνήθως 
καταγράφεται στιγμιαία και στη συνέχεια αφομοιώνεται, αντί να καταγράφεται 
λεπτομερώς και σαφώς ώστε να μπορεί να ανακληθεί εύκολα. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα κάποιος ειδικός, όταν ερωτηθεί, να είναι σε θέση να ανακαλέσει στη 
μνήμη του ελάχιστες μόνο περιπτώσεις από αυτές που αντιμετώπισε στο παρελθόν. 

Η συλλογιστική βασισμένη σε περιπτώσεις (case-based reasoning) ή 
συλλογιστική των περιπτώσεων, βασίζεται στη χρήση της ρητά καταγεγραμμένης 
εμπειρίας για την επίλυση νέων προβλημάτων. Στη συλλογιστική αυτή 
χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες περιπτώσεις ή παραδείγματα προβλημάτων που 
αντιμετωπίστηκαν στο παρελθόν. Οι περιπτώσεις αυτές μπορεί να είναι πολλές, 
συνεπώς η επιλογή της κατάλληλης περίπτωσης βασίζεται στην ομοιότητά της με την 
τωρινή. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα χρήσης της συλλογιστικής των περιπτώσεων 
είναι η εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας, με βάση μια μεγάλη βιβλιοθήκη 
αποθηκευμένων περιπτώσεων. Τέτοιο σύστημα γνώσης είναι το PAS (Property 
Appraisal System), το οποίο προσδιορίζει αυτόματα την αξία μιας ακίνητης 
ιδιοκτησίας χρησιμοποιώντας αυτού του είδους τη συλλογιστική. Το σύστημα PAS 
χρησιμοποιεί κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στοιχεία της περιουσίας για 
σύγκριση με τη βιβλιοθήκη περιπτώσεων και τον υπολογισμό της αξίας του ακινήτου. 
Η υλοποίηση του συστήματος αυτού αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας 
διπλωματικής εργασίας.  

Η εργασία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006. Η ανάπτυξή της έγινε υπό την 
επίβλεψη του Καθηγητή κ. Ιωάννη Βλαχάβα και συγκεκριμένα σε συνεργασία με το 
εργαστήριο Γλωσσών Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Λογισμικού (Programming 
Languages and Software Engineering Lab- PLaSE Lab), και ειδικότερα με την ομάδα 
Λογικού Προγραμματισμού και Ευφυών Συστημάτων (Logic Programming and 
Intelligent Systems Group – LPIS Group) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. 
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ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  
 

Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η υλοποίηση ενός Συστήματος 
Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων με χρήση Συλλογιστικής Βασισμένης σε Περιπτώσεις 
(Case-Based Reasoning). Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενό της αποτελεί η υλοποίηση 
του συστήματος PAS (Property Appraisal System) για την εκτίμηση της αξίας 
ακινήτων. Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος PAS είναι δεδομένος [6], ενώ η 
μεθοδολογία που ακολουθεί η Συλλογιστική των Περιπτώσεων για την εύρεση της 
βέλτιστης για κάθε περίπτωση λύσης είναι σαφέστατα καθορισμένη. Απομένει λοιπόν 
ο συνδυασμός των παραπάνω για την υλοποίηση του θέματος της εργασίας αυτής.  

Το σύστημα PAS χρησιμοποιεί μια βιβλιοθήκη περιπτώσεων όπου βρίσκονται 
αποθηκευμένες περιπτώσεις ακινήτων. Οι περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνουν τα 
χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου με τις τιμές τους, καθώς και την τελική αξία 
αυτού. Χρησιμοποιώντας Συλλογιστική Βασισμένη σε Περιπτώσεις και έχοντας στη 
διάθεσή μας έναν αριθμό αποθηκευμένων περιπτώσεων, καλούμαστε να εκτιμήσουμε 
την αξία ενός ακινήτου, για το οποίο γνωρίζουμε τις τιμές των χαρακτηριστικών του. 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σκοπού που τέθηκε, χρειάστηκε αρχικά 
μελέτη σε θεωρητικό επίπεδο, τόσο της μεθοδολογίας που ακολουθεί η Συλλογιστική 
των Περιπτώσεων, όσο και του τρόπου λειτουργίας του συστήματος PAS. Έπειτα 
απαιτήθηκε διερεύνηση για την επιλογή των καταλληλότερων εργαλείων και στη 
συνέχεια μελέτη του τρόπου λειτουργίας των εργαλείων αυτών. Χρησιμοποιήθηκε η 
βάση δεδομένων MySQL, ενώ ο κώδικας του προγράμματος αναπτύχθηκε με χρήση 
της γλώσσας προγραμματισμού JAVA. Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω 
συγκεντρώθηκε για να αποτελέσει την παρούσα διατριβή, η οποία διαρθρώνεται σε 
έξι κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται κάποια εισαγωγικά στοιχεία για τη 
Συλλογιστική των Περιπτώσεων και εξηγούνται κάποιες βασικές έννοιες, η 
κατανόηση των οποίων κρίνεται απαραίτητη για την κατανόηση του πεδίου από τον 
αναγνώστη. Αναλύονται οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την εκτέλεση 
αυτού του είδους της συλλογιστικής, από την αρχή της εφαρμογής της, μέχρι και το 
τελικό στάδιο της ενημέρωσης της βάσης του συστήματος. Επίσης, αναφέρονται τα 
πεδία εφαρμογής της συλλογιστικής των περιπτώσεων στον πραγματικό κόσμο, 
καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης αυτής της 
συλλογιστικής. 

Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει αναλυτικά την δομή ενός συστήματος 
Συλλογιστικής που βασίζεται σε Περιπτώσεις. Αναφέρεται κάθε στάδιο της 
συλλογιστικής και αναλύονται οι διεργασίες που εκτελούνται στο στάδιο αυτό. 
Αρχικά αναλύονται οι τρόποι αναπαράστασης των περιπτώσεων και τα περιεχόμενα 
της περιγραφής του προβλήματος, της λύσης του και του τελικού αποτελέσματος. Στη 
συνέχεια περιγράφεται η δεικτοδότηση των περιπτώσεων, οι μέθοδοι δημιουργίας του 
λεξιλογίου δεικτοδότησης, αλλά και μέθοδοι για την επιλογή δεικτών και την 
εκτίμηση της ποιότητάς τους. Ακολουθεί η ανάκτηση των περιπτώσεων από την 
βιβλιοθήκη περιπτώσεων, καθώς και οι τρόποι προσαρμογής της περίπτωσης, 
παρουσιάζοντας τις μεθόδους και στρατηγικές που υπάρχουν για τον σκοπό αυτό. Το 
τελευταίο στάδιο στο οποίο γίνεται αναφορά είναι το στάδιο της μάθησης 
περιπτώσεων για τον εμπλουτισμό της βάσης περιπτώσεων. Εδώ αναλύονται 
μεθοδολογίες μάθησης στα CBR συστήματα, καθώς και τρόποι συντήρησης της 
βάσης περιπτώσεων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά σε υπάρχοντα συστήματα που 
υλοποιούν την Συλλογιστική που βασίζεται σε περιπτώσεις και τα οποία βρίσκονται 
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σε πλήρη χρήση σήμερα. Συγκεκριμένα, αναλύεται η δομή και ο τρόπος λειτουργίας 
του συστήματος CASEY που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση ασθενειών και του 
συστήματος HYPO που χρησιμοποιείται στο πεδίο της νομικής και βασίζεται σε 
παλιές περιπτώσεις για να εξάγει νομικά επιχειρήματα για τον χρήστη του. Επίσης 
εξετάζεται το σύστημα JULIA το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα για τον σχεδιασμό 
γευμάτων, αλλά και το σύστημα CLAVIER, που καθορίζει την βέλτιστη διάταξη 
σύνθετων τμημάτων αεροπλάνων για την αποδοτική φόρτωσή τους σε ειδικούς 
κλιβάνους μεταγωγής θερμότητας και βρίσκεται ήδη σε λειτουργία στο Lockheed της 
California. Η ανάλυση των παραπάνω συστημάτων έγινε για να δοθεί στον 
αναγνώστη μια γενική εικόνα των πεδίων εφαρμογής της Συλλογιστικής των 
Περιπτώσεων. 

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται αποκλειστικά στο σύστημα PAS και την 
υλοποίησή του. Μετά τις γενικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του 
συστήματος, αναλύονται διεξοδικά τα στάδια της αναπαράστασης, δεικτοδότησης, 
ανάκτησης και προσαρμογής των περιπτώσεων, όπως υλοποιούνται στο 
συγκεκριμένο σύστημα. Ακολουθεί το στάδιο της υλοποίησης της εφαρμογής, όπου 
αναφέρονται αναλυτικά τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και η μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε, ενώ δίνονται στον χρήστη κάποιες βασικές οδηγίες για την επιτυχή 
εγκατάσταση του συστήματος στον υπολογιστή του. Τέλος, αναλύεται ο κώδικας που 
αναπτύχθηκε για την εφαρμογή, με αναφορά στις συναρτήσεις που υλοποιούνται σε 
κάθε αρχείο ξεχωριστά. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το περιβάλλον της εφαρμογής. 
Αναλύεται η κάθε οθόνη που παρουσιάζεται στον χρήστη κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του προγράμματος και δίνονται εξηγήσεις για τις διάφορες δυνατότητες 
που του παρέχονται μέσα από αυτή. Περιλαμβάνονται εικόνες από διάφορα σημεία 
της πορείας εκτέλεσης του προγράμματος και με βάση αυτές, δίνονται εξηγήσεις στον 
χρήστη για τη λειτουργικότητα του κάθε κουμπιού που περιλαμβάνεται στην 
εφαρμογή. 

Το έκτο κεφάλαιο παρουσιάζει την διαδικασία ανάπτυξης της εφαρμογής. 
Παρατίθενται με χρονολογική σειρά οι ενέργειες που έγιναν για την ολοκλήρωση του 
έργου αυτού και αναφέρονται τα πολύτιμα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 
πορεία αυτή. Επιπλέον, παρουσιάζονται και κάποιες προτάσεις για μελλοντική 
εργασία, με σκοπό την βελτιστοποίηση του συστήματος, χωρίς όμως να αποτελούν 
δεσμευτικό παράγοντα. 

Τέλος, στο Παράρτημα παρουσιάζονται τα σημαντικότερα τμήματα του 
κώδικα που αναπτύχθηκε για την υλοποίηση της εφαρμογής. 
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11..  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  
((CCaassee--BBaasseedd  RReeaassoonniinngg,,  CCBBRR))  

 

1.1 Εισαγωγή 
Ο τομέας της Βασισμένης σε Περιπτώσεις Συλλογιστικής (Case-Based 

Reasoning, CBR), προέκυψε από την έρευνα στη γνωστική επιστήμη και έχει 
σχετικά μικρή ιστορία. Οι προηγούμενες συμβολές στον τομέα αυτό προήλθαν από 
τον Roger Schank και τους συνεργάτες του στο Πανεπιστήμιο Yale. Την περίοδο 
1977-1993, η έρευνα στον τομέα της CBR θεωρούνταν ένα εύλογο, υψηλού επιπέδου 
μοντέλο της γνωστικής διαδικασίας. Επικεντρωνόταν κυρίως σε προβλήματα της 
μορφής του πώς μπορούν οι άνθρωποι να αποκτήσουν μια νέα δεξιότητα, αλλά και 
πως μπορούν να κάνουν υποθέσεις για νέες καταστάσεις βασιζόμενοι σε παλιότερες 
εμπειρίες τους. Σκοπός αυτών των ερευνών που βασίζονταν στη γνώση, ήταν η 
δημιουργία συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων ώστε να ενισχυθεί η ανθρώπινη 
μάθηση. Την περίοδο αυτή κατασκευάστηκαν πολλά πρωτότυπα συστήματα CBR, 
όπως τα: Cyrus, Mediator, Persuader, Chef, Julia, Casey και Protos. 

Στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι λύνουν τα καθημερινά τους 
προβλήματα, μπορούμε να παρατηρήσουμε την χρήση μιας συλλογιστικής που 
βασίζεται σε περιπτώσεις. Στους δικηγόρους διδάσκεται η χρήση προηγούμενων 
περιπτώσεων για τον σχεδιασμό και την υποστήριξη των επιχειρημάτων τους σε νέες 
υποθέσεις. Σε μεσίτες και διαιτητές διδάσκεται η ίδια μεθοδολογία. Άλλοι 
επαγγελματίες δεν διδάσκονται την χρήση συλλογιστικής βασισμένης σε περιπτώσεις, 
αλλά θεωρούν ότι η μέθοδος αυτή συχνά παρέχει έναν τρόπο αποδοτικής επίλυσης 
των προβλημάτων.  

Τυπικό παράδειγμα συστήματος Συλλογιστικής των Περιπτώσεων, θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ένα σύστημα ιατρικών διαγνώσεων, η χρήση του οποίου 
παρέχει μια διάγνωση για έναν νέο ασθενή, με βάση την προηγούμενη εμπειρία του 
γιατρού. Στην κατάσταση αυτή, μια περίπτωση θα μπορούσε να αναπαριστά τα 
συμπτώματα του ατόμου, μαζί με τις αντίστοιχες θεραπείες. Όταν συναντά έναν νέο 
ασθενή, ο γιατρός συγκρίνει τα συμπτώματα του συγκεκριμένου προσώπου με αυτά 
προηγούμενων ασθενών που είχαν παρόμοια συμπτώματα. Η θεραπεία των 
προηγούμενων ασθενών χρησιμοποιείται και αν κριθεί απαραίτητο τροποποιείται, για 
να προσαρμοστεί στον νέο ασθενή. Αν η προηγούμενη διάγνωση ήταν πολύ 
χρονοβόρα, η μέθοδος αυτή εξοικονομεί αρκετό χρόνο. Φυσικά ο γιατρός δεν μπορεί 
να υποθέσει ότι η παλιά διάγνωση είναι πάντα σωστή, αλλά θα πρέπει να την 
επιβεβαιώσει για τη νέα περίπτωση, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποκλείονται άλλες 
πιθανές διαγνώσεις. Ωστόσο, το να θυμάται τις παλιές περιπτώσεις επιτρέπει στον 
γιατρό να βρει γρήγορα μια εύλογη απάντηση. Γενικά, η δεύτερη φορά που λύνεται 
ένα πρόβλημα είναι ευκολότερη από την πρώτη, αν κάποιος θυμάται και 
επαναλαμβάνει την προηγούμενη λύση, καθώς έτσι αποφεύγεται η επανάληψη των 
ίδιων λαθών.  

Στην καθημερινή ζωή υπάρχουν παρόμοιες καταστάσεις που απαιτούν τη 
χρήση τεχνικών CBR για τη δημιουργία συστημάτων συλλογιστικής. Παραδείγματα 
τέτοιων καταστάσεων είναι η ανάκτηση προηγούμενων νομικών περιπτώσεων για την 
άντληση κατάλληλων νομικών επιχειρημάτων, ο καθορισμός τιμών ακινήτων με 
βάση παρόμοιες πληροφορίες για ακίνητη περιουσία, η πρόγνωση καιρικών 
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συνθηκών με βάση προηγούμενες καταγραφές καιρού, η συνθετική παραγωγή υλικών 
με βάση προηγούμενα σχέδια και πολλά άλλα. 

 
Η Συλλογιστική που Βασίζεται σε Περιπτώσεις, ή Συλλογιστική των 

Περιπτώσεων (Case-Based Reasoning, CBR), προτείνει ένα λογικό μοντέλο που 
ενσωματώνει την επίλυση, την κατανόηση και τη μάθηση προβλημάτων, καθώς και 
την ενοποίησή τους με διεργασίες μνήμης. Τα ακόλουθα αποτελούν, εν συντομία, τη 
βάση του μοντέλου και θα αναλυθούν περαιτέρω στις επόμενες ενότητες: 

 
• Η αναφορά σε παλιές περιπτώσεις προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα όσον 

αφορά τις νέες περιπτώσεις που προκύπτουν. Η αναφορά σε προηγούμενες 
παρόμοιες περιπτώσεις είναι πολλές φορές απαραίτητη για την αντιμετώπιση 
της πολυπλοκότητας των νέων περιπτώσεων. Συνεπώς, η ανάκληση 
περιπτώσεων για χρήση σε επόμενη επίλυση προβλημάτων (και η ενοποίηση 
αυτής της περίπτωσης με τις ήδη γνωστές) είναι μια απαραίτητη διαδικασία 
μάθησης. 

• Συχνά, εξαιτίας της ελλιπούς περιγραφής των προβλημάτων, απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη συλλογιστική απαιτεί η πλήρης κατανόηση και ερμηνεία 
του προβλήματος. Ένας ειδικός της CBR δεν μπορεί να ανακαλέσει μια 
σχετική περίπτωση, αν δεν έχει κατανοήσει πλήρως τη νέα περίπτωση. Από 
την άλλη πλευρά, ο ειδικός μπορεί να κατανοήσει καλύτερα μια κατάσταση 
με την ανάκληση πιο σχετικών περιπτώσεων. Συνεπώς, η κατανόηση ή 
ερμηνεία μιας κατάστασης αποτελεί απαραίτητο μέρος του κύκλου 
συλλογιστικής, καθώς και προαπαιτούμενο για την επίλυση προβλημάτων και 
συναπαιτούμενο κατά τη διάρκεια επίλυσης προβλημάτων. Οποιαδήποτε 
μορφή συλλογιστικής, προϋποθέτει ότι η περίπτωση έχει επεξεργαστεί 
λεπτομερώς και έχει αναπαρασταθεί με αρκετή ακρίβεια και κατάλληλο 
λεξιλόγιο, για να μπορέσει ο ειδικός να αναγνωρίσει την γνώση που 
χρειάζεται (είτε γενική γνώση, ή περιπτώσεις) και να  την αιτιολογήσει. 

• Η προσαρμογή αντισταθμίζει τις διαφορές ανάμεσα σε μια παλιά και μια νέα 
περίπτωση. Επειδή καμία παλιά περίπτωση δεν είναι ποτέ ίδια με μια νέα, 
είναι συνήθως απαραίτητο να προσαρμοστεί η παλιά περίπτωση για να 
ταιριάζει με τη νέα. 

• Η μάθηση προκύπτει ως φυσιολογική συνέπεια της συλλογιστικής. Αν μια νέα 
διαδικασία προκύψει κατά την πορεία επίλυσης ενός πολύπλοκου 
προβλήματος και το αποτέλεσμα είναι το επιθυμητό, τότε έχει προκύψει μια 
νέα διαδικασία για την αντιμετώπιση αυτής της νέας τάξης περιπτώσεων. Η 
διαδικασία ενσωματώνεται στην έμπειρη περίπτωση και η περίπτωση 
δεικτοδοτείται στη μνήμη, για να μπορεί να ανακτηθεί όταν η διαδικασία της 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί επωφελώς. Αντίθετα, αν προκύψουν προβλήματα 
κατά τη χρήση της νέας περίπτωσης σε μια κατάσταση, ο ειδικός 
προειδοποιείται ότι η διαδικασία της περίπτωσης είναι λανθασμένη ή ότι οι 
δείκτες της (που αναπαριστούν το εύρος της εφαρμοσιμότητάς της) είναι 
ανακριβείς. Έπειτα γίνεται προσπάθεια να αναλυθούν τα αποτελέσματα της 
νέας κατάστασης και να επιλυθούν τα προβλήματα. 

• Η ανάδραση και η ανάλυση της ανάδρασης, μέσω διαδικασιών συνεχούς 
παρακολούθησης και επεξηγηματικής συλλογιστικής, είναι απαραίτητα 
τμήματα του ολοκληρωμένου κύκλου συλλογιστικής-μάθησης. Χωρίς 
διαδικασίες αποτίμησης που βασίζονται στην ανάδραση, η μάθηση δεν μπορεί 
να επιτευχθεί και οι αναφορές σε προηγούμενες εμπειρίες κατά τη 
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συλλογιστική θα ήταν αναξιόπιστες. Οι διαδικασίες συνεχούς 
παρακολούθησης περιλαμβάνουν επεξήγηση των αποτυχιών και προσπάθειες 
επιδιόρθωσής τους. 

 
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η ποιότητα της συλλογιστικής ενός συστήματος που 
βασίζεται σε περιπτώσεις εξαρτάται από πέντε παράγοντες: 
 

• Τις εμπειρίες που έχει αποθηκευμένες το σύστημα. 
• Την ικανότητά του να κατανοήσει νέες περιπτώσεις σε σχέση με τις παλιές 

του εμπειρίες. 
• Την ειδίκευσή του στην προσαρμογή. 
• Την ειδίκευσή του στην αξιολόγηση και την επιδιόρθωση. 
• Την ικανότητά του στην κατάλληλη ενοποίηση νέων εμπειριών στη μνήμη 

του. 
 

1.1.1 Συστήματα CBR 
Η δομή ενός συστήματος συλλογιστικής των περιπτώσεων συνήθως χωρίζεται με 

έναν τρόπο που αντανακλά διαφορετικά επίπεδα. Στο υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης, 
ένα σύστημα συλλογιστικής που βασίζεται σε περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθεί ως 
ένα μαύρο κουτί (Σχήμα 1.1), το οποίο ενσωματώνει τον μηχανισμό συλλογιστικής 
και τις παρακάτω εξωτερικές όψεις: 
 

• Τον προσδιορισμό εισόδου ή περίπτωση προβλήματος. 
• Την έξοδο που καθορίζει μια παραγόμενη λύση για το πρόβλημα. 
• Τη μνήμη παλαιοτέρων περιπτώσεων (βάση περιπτώσεων), στις οποίες 

παραπέμπεται ο μηχανισμός συλλογιστικής. 
 
 
 

Βάση 
Περιπτώσεων 

Μηχανισμός 
Συλλογιστικής των 
Περιπτώσεων 

Περίπτωση 
Προβλήματος 

Παραγόμενη 
Λύση 

 
Σχήμα 1.1: Σύστημα CBR 

 
Στα περισσότερα συστήματα CBR, ο μηχανισμός της Συλλογιστικής των 

Περιπτώσεων, ο οποίος αναφέρεται εναλλακτικά και ως επιλυτής προβλήματος ή 
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μηχανισμός συλλογιστικής, έχει μια εσωτερική δομή που χωρίζεται σε δυο βασικά 
τμήματα: το τμήμα ανάκτησης περιπτώσεων και το τμήμα συλλογιστικής των 
περιπτώσεων (Σχήμα 1.2). Το τμήμα ανάκτησης έχει ως σκοπό τη εύρεση των 
κατάλληλων περιπτώσεων στη βάση περιπτώσεων, ενώ το τμήμα συλλογιστικής 
χρησιμοποιεί τις περιπτώσεις που ανακτήθηκαν για να βρει μια λύση για την 
περιγραφή του προβλήματος που δόθηκε. Η διαδικασία συλλογιστικής γενικά, 
περιλαμβάνει τόσο τον καθορισμό των διαφορών ανάμεσα της περιπτώσεις που 
ανακτήθηκαν και την τρέχουσα περίπτωση, όσο και την τροποποίηση της λύσης για 
να αντανακλά κατάλληλα της διαφορές αυτές. Η συλλογιστική διαδικασία μπορεί να 
περιλαμβάνει ή όχι την ανάκτηση επιπλέον περιπτώσεων ή τμημάτων τους από τη 
βάση περιπτώσεων. 

Βάση 
Περιπτώσεων 

Περίπτωση 
Προβλήματος 

 
Σχήμα 1.2: Οι δυο βασικές συνιστώσες ενός συστήματος CBR 

 
Η ικανότητα κατανόησης ενός νέου προβλήματος σε σχέση με τις παλαιότερες 

εμπειρίες αποτελείται από δυο μέρη: την ανάκληση (recalling) των παλιών εμπειριών 
και τη διερμηνεία (interpreting) της νέας περίπτωσης, σε σχέση με τις περιπτώσεις 
που έχουν ανακληθεί. Το πρώτο αποκαλείται πρόβλημα δεικτοδότησης (indexing 
problem). Σε γενικές γραμμές, σημαίνει την εύρεση στη μνήμη της εμπειρίας που 
βρίσκεται πιο κοντά στην νέα περίπτωση. Ειδικότερα, θεωρείται συχνά ως το 
πρόβλημα ανάθεσης δεικτών στις περιπτώσεις που βρίσκονται αποθηκευμένες στη 
μνήμη, ώστε να μπορούν να ανακληθούν κάτω από κατάλληλες συνθήκες. Η 
κατάλληλη ανάκληση περιπτώσεων αποτελεί τον κορμό της Βασισμένης σε 
Περιπτώσεις Συλλογιστικής.  

Διερμηνεία (interpretation) είναι η διαδικασία σύγκρισης της νέας 
περίπτωσης με τις περιπτώσεις που έχουν ανακληθεί. Όταν διερμηνεύονται 
καταστάσεις προβλημάτων, συγκρίνονται και αντιπαραβάλλονται με καταστάσεις 
παλαιότερων προβλημάτων. Το αποτέλεσμα είναι η διερμηνεία της νέας περίπτωσης, 
η προσθήκη επιπλέον γνώσης σχετικά με τη νέα περίπτωση, ή η ταξινόμηση της 
περίπτωσης. Γενικά, βλέπουμε να χρησιμοποιούνται διαδικασίες διερμηνείας όταν τα 
προβλήματα δεν έχουν κατανοηθεί επαρκώς, αλλά και όταν υπάρχει ανάγκη κριτικής 

Παραγόμενη 
Λύση 

Τμήμα 
Ανάκτησης 
Περιπτώσεων 

Τμήμα 
Συλλογιστικής 
Περιπτώσεων 

Πιθανή αλληλεπίδραση 

Κανονική αλληλεπίδραση 
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για μια λύση. Όταν ένα πρόβλημα έχει κατανοηθεί καλά, υπάρχει μικρή ανάγκη για 
διαδικασίες διερμηνείας. 

Προσαρμογή (adaptation) είναι η διαδικασία διόρθωσης μιας παλιάς λύσης 
έτσι ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της νέας περίπτωσης. Υπάρχουν αρκετές 
μέθοδοι προσαρμογής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εισαχθεί κάτι νέο σε μια 
παλιά περίπτωση, να διαγραφεί κάτι, ή να γίνει μια αντικατάσταση. Η ακριβής 
εφαρμογή μεθόδων προσαρμογής έχει ως αποτέλεσμα ανταγωνιστικές αλλά συχνά μη 
εντυπωσιακές λύσεις. Παραγωγικές λύσεις δίνονται όταν εφαρμόζονται μέθοδοι 
προσαρμογής με καινοφανείς τρόπους. 

Ένα χαρακτηριστικό της βασισμένης σε περιπτώσεις συλλογιστικής είναι η 
ικανότητα του συστήματος να μαθαίνει από τις εμπειρίες του. Για να συμβεί αυτό 
απαιτείται ανάδραση, ώστε το σύστημα να μπορεί να ερμηνεύσει τι ήταν σωστό και τι 
λάθος σχετικά με τις λύσεις που δόθηκαν. Χωρίς ανάδραση, το σύστημα μπορεί να 
λύνει γρηγορότερα τα προβλήματα, αλλά θα επαναλαμβάνει τα λάθη του και δεν θα 
βελτιώνει τις δυνατότητές του. Έτσι, η αποτίμηση (evaluation) και η 
συμπερασματική επιδιόρθωση (repair) είναι σημαντικοί συντελεστές της γνώσης του 
συστήματος. Η αποτίμηση μπορεί να γίνει στο περιβάλλον των αποτελεσμάτων 
άλλων παρόμοιων περιπτώσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανάδραση, ή μπορεί 
να βασιστεί στην προσομοίωση. 

Η επίδοση (performance) ενός συστήματος που χρησιμοποιεί συλλογιστική 
βασισμένη σε περιπτώσεις μπορεί να βελτιωθεί με δυο τρόπους. Να γίνει πιο 
αποδοτικό (efficient) αν θυμάται τις παλιές λύσεις και τις προσαρμόζει, ώστε να μην 
παράγει κάθε φορά εκ νέου τις απαντήσεις. Αν μια περίπτωση προσαρμόστηκε με 
έναν καινοφανή τρόπο, αν λύθηκε με χρήση μιας καινοφανούς μεθόδου, ή αν λύθηκε 
με συνδυασμό των λύσεων διαφόρων περιπτώσεων, τότε όταν ανακληθεί αργότερα 
κατά τη συλλογιστική, τα βήματα που απαιτούνται για τη λύση δεν θα επαναληφθούν 
για το νέο πρόβλημα. 

Επιπλέον, τα συστήματα που χρησιμοποιούν Συλλογιστική Βασισμένη σε 
Περιπτώσεις γίνονται πιο ανταγωνιστικά (competent) με τον χρόνο, παράγοντας 
καλύτερες απαντήσεις από ότι αν είχαν μικρότερη εμπειρία. Μια από τις υπεροχές της 
βασισμένης σε περιπτώσεις συλλογιστικής είναι η πρόβλεψη και αποφυγή των 
παλαιών λαθών που προσφέρει στον ειδικό. 

Η συλλογιστική που βασίζεται σε περιπτώσεις επιτυγχάνει την μάθηση με δυο 
ακόμη τρόπους: 

 
• Μέσω της συγκέντρωσης νέων περιπτώσεων. 
• Μέσω της απόδοσης δεικτών. 
 

Οι νέες περιπτώσεις δίνουν στο σύστημα επιπλέον γνώση περιεχομένου για 
την επίλυση προβλημάτων ή την αποτίμηση καταστάσεων. Ένα σύστημα που οι 
περιπτώσεις του καλύπτουν μεγαλύτερο εύρος, είναι καλύτερο από ένα σύστημα του 
οποίου οι περιπτώσεις καλύπτουν μικρότερο εύρος. Ακόμη, ένα σύστημα που 
καλύπτει τόσο τις επιτυχημένες, όσο και τις αποτυχημένες περιπτώσεις, είναι 
καλύτερο από κάποιο που καλύπτεί μόνο επιτυχίες. Οι νέοι δείκτες επιτρέπουν στο 
σύστημα να ανακαλέσει περιπτώσεις σε πιο κατάλληλες στιγμές.  

Η συλλογιστική που βασίζεται σε περιπτώσεις δεν είναι η πρώτη μέθοδος που 
συνδυάζει τη συλλογιστική και τη μάθηση, αλλά είναι μοναδική στο να κάνει τη 
μάθηση κάτι παραπάνω από υποπροϊόν της συλλογιστικής.  

Για να συνοψίσουμε τα παραπάνω, τη διαδικασία που ακολουθεί η 
συλλογιστική των περιπτώσεων εφαρμόζουν πολλά συστήματα που χρησιμοποιούν 
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αυτού του είδους τη συλλογιστική για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Ένα τέτοιο 
σύστημα αποτελείται από τα εξής βασικά τμήματα: 

 
• Μια βιβλιοθήκη από παλιές περιπτώσεις (case library). 
• Μια μέθοδο για το ταίριασμα και την ανάκληση από τη βιβλιοθήκη (case 

retrieval) της περίπτωσης που είναι περισσότερο όμοια με την τρέχουσα, 
συγκρίνοντας τα κυριότερα χαρακτηριστικά του προβλήματος. 

• Αν η τρέχουσα περίπτωση δεν είναι ακριβώς ίδια με την παλιά, χρειάζεται μια 
μέθοδος για την προσαρμογή της λύσης που δόθηκε στο παρελθόν (case 
adaptation) ώστε αυτή, με κάποιες τροποποιήσεις, να επαναχρησιμοποιηθεί. 

• Μια μέθοδο για τη δοκιμή, επαλήθευση και επιδιόρθωση της 
προσαρμοσμένης λύσης (case verification). Η επαλήθευση μπορεί να γίνει 
είτε με προσομοίωση στον υπολογιστή, είτε με δοκιμή της λύσης στον 
πραγματικό κόσμο.  

• Αν η νέα περίπτωση μαζί με τη λύση που τελικά υιοθετήθηκε συνιστούν μια 
πολύ διαφορετική περίπτωση από αυτές που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη, τότε 
η νέα περίπτωση προστίθεται στη βιβλιοθήκη προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 
στο μέλλον. Χρειάζεται δηλαδή μια μέθοδος για την εκμάθηση της λύσης 
(case learning), η οποία θα κρίνει αν η νέα περίπτωση και η προσαρμοσμένη 
λύση της πρέπει ή όχι να προστεθούν στη βιβλιοθήκη. 
 

Τα παραπάνω τμήματα ενός συστήματος που βασίζεται στη συλλογιστική των 
περιπτώσεων φαίνονται στο σχήμα που ακολουθεί. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επαλήθευση 

Προσαρμογή 

Αποθηκευμένη 
Περίπτωση 

Ανάκληση 

Νέα Περίπτωση 
(χωρίς λύση) 

Προστιθέμενη 
Περίπτωση 

Εκ

 
Σχήμα 1.3 Κύκλος λειτουργίας της Συλλογιστικής των Περιπτώσεων. 

μάθηση 

Διορθωμένη 
Νέα Περίπτωση 

Νέα Περίπτωση 
(με λύση) 

Βιβλιοθήκη 
Περιπτώσεων 
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1.1.2 Σύγκριση Συστημάτων CBR και Συστημάτων Κανόνων 
Η συλλογιστική των περιπτώσεων μπορεί να συγκριθεί με τη συλλογιστική 

που χρησιμοποιείται σε άλλα συστήματα βασισμένα στη γνώση, όπως τα συστήματα 
που βασίζονται σε κανόνες (rule-based systems), ή τα συστήματα που βασίζονται σε 
συνδυασμό κανόνων-πλαισίων (combined frame-rule-based systems). Στα συστήματα 
κανόνων, υπάρχει μια βάση κανόνων της μορφής: «Εάν Α, τότε Β», όπου Α είναι μια 
συνθήκη ή συνδυασμός συνθηκών και Β είναι μια ενέργεια, η οποία εκτελείται αν 
αληθεύει το Α. Ο συνδυασμός κανόνων και πλαισίων, εκτός από κανόνες, 
χρησιμοποιεί και πλαίσια για να απεικονίσει στερεότυπη γνώση. Τα πλαίσια (frames) 
αποτελούνται από ιδιότητες (slots) οι οποίες μπορεί να έχουν προκαθορισμένες ή 
πραγματικές τιμές. Όταν πυροδοτούνται, τα πλαίσια χρησιμοποιούν μια διαδικασία ή 
ένα σύνολο κανόνων για να καθορίσουν τις απαιτούμενες τιμές.  

Άλλες φορές, χρησιμοποιείται ένα μοντέλο του προβλήματος ως βάση για τη 
συλλογιστική σχετικά με την περίπτωση, το οποίο μοντέλο μπορεί να είναι ποσοτικό 
ή ποιοτικό. Αυτά τα συστήματα αναφέρονται ως συστήματα βασισμένα σε μοντέλα 
(model-based systems). Κάποιες φορές, τα συστήματα περιπτώσεων είναι  
εναλλακτικά των συστημάτων κανόνων, αφού η αναφορά σε περιπτώσεις κατά τη 
συλλογιστική είναι πλεονεκτικότερη, λόγω της φύσης αυτού του τρόπου επίλυσης 
προβλημάτων. Στην ανάπτυξη συστημάτων κανόνων, η απόκτηση της γνώσης είναι η 
πιο χρονοβόρα διαδικασία, καθώς η γνώση αυτή είναι πολύ ειδική και επιπλέον, 
εκτός από την απόκτησή της, χρειάζεται και τυποποίησή της. Τα συστήματα 
περιπτώσεων απαιτούν σημαντικά λιγότερη γνώση, αφού χρειάζεται απλά η συλλογή 
ενός συνόλου παλαιότερων εμπειριών, χωρίς την επιπλέον ανάγκη εξαγωγής του 
επίσημου μοντέλου από τις περιπτώσεις αυτές. Ένα σύστημα μπορεί να δημιουργηθεί 
με μικρή ή περιορισμένη εμπειρία και έπειτα να αναπτυχθεί σταδιακά, προσθέτοντας 
περισσότερες διαθέσιμες περιπτώσεις στη βάση περιπτώσεων. 

 

1.1.3  Σύγκριση Συστημάτων CBR και Ανθρώπινης Συλλογιστικής 
Η διαδικασία της συλλογιστικής των περιπτώσεων μπορεί να θεωρηθεί 

αντανάκλαση ενός συγκεκριμένου τύπου ανθρώπινης συλλογιστικής. Σε κάποιες 
περιπτώσεις, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι λύνονται με ένα 
ανθρώπινο ισοδύναμο της CBR. Όταν ένα πρόσωπο συναντά μια νέα κατάσταση ή 
πρόβλημα, συχνά ανατρέχει σε κάποια παλιότερη εμπειρία ενός παρόμοιου 
προβλήματος, την οποία μπορεί να βίωσε το ίδιο ή κάποιο άλλο άτομο, και η οποία 
έχει εισαχθεί στην (ανθρώπινη) συλλογιστική μνήμη. 

Αναφέραμε ότι η συλλογιστική των περιπτώσεων εφαρμόζεται στην επίλυση 
προβλημάτων. Μπορεί, ωστόσο, να χρησιμοποιηθεί και με άλλους τρόπους, για την 
συζήτηση και ίσως την αμφισβήτηση κάποιων απόψεων. Παράδειγμα τέτοιας 
περίπτωσης αποτελεί το πεδίο της νομικής, όπου ο κάθε δικηγόρος επιχειρηματολογεί 
βασιζόμενος σε προηγούμενες υποθέσεις που εκδικάστηκαν. Τα συστήματα 
συλλογιστικής των περιπτώσεων που εκτελούν αυτού του είδους τη συλλογιστική 
αναφέρονται γενικά ως διερμηνευτικά συστήματα συλλογιστικής (interpretive 
reasoners). 

Η ιδέα της CBR είναι διαισθητικά ευχάριστη, καθώς είναι παρόμοια με την 
ανθρώπινη συμπεριφορά για την επίλυση προβλημάτων. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν 
παλιότερη εμπειρία κατά την επίλυση προβλημάτων, και αυτή η προσέγγιση είναι 
τόσο βολική, όσο και αποτελεσματική, ενώ συχνά απαλλάσσει από το βάρος της εις 
βάθος ανάλυσης του πεδίου του προβλήματος. Αυτό δίνει το πλεονέκτημα στη CBR 
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να μπορεί να βασίζεται σε ρηχή γνώση, ενώ συγκρινόμενη με άλλες προσεγγίσεις, 
δεν απαιτεί σημαντική προσπάθεια για τη μηχανική αναπαράσταση της γνώσης. 

 

1.2 Τι είναι Περίπτωση (Case); 
Οι περιπτώσεις που αναπαριστούν συγκεκριμένη γνώση για συγκεκριμένες 

καταστάσεις , αναπαριστούν τη γνώση σε λειτουργικό επίπεδο. Κάνουν δηλαδή σαφές 
το πώς ολοκληρώθηκε μια διεργασία, ή πως προστέθηκε ένα μέρος γνώσης ή ποιες 
συγκεκριμένες στρατηγικές χρησιμοποιήθηκαν για να επιτευχθεί κάποιος στόχος. 
Επιπλέον, αναπαριστούν γνώση η οποία μπορεί να είναι δύσκολο να συγκρατηθεί σε 
ένα γενικό μοντέλο, επιτρέποντας τη συλλογιστική με βάση τις λεπτομέρειες, όταν 
δεν είναι διαθέσιμη γενική γνώση. Ένα ακόμη πλεονέκτημα των περιπτώσεων είναι 
το ότι ομαδοποιούν τη γνώση που ανήκει στην ίδια ομάδα. Ένα σύστημα που 
χρησιμοποιεί περιπτώσεις δεν χρειάζεται να συνθέσει πολλά μη συναφή κομμάτια 
γνώσης μεταξύ τους για να λύσει ένα πρόβλημα. Η περίπτωση περιέχει συνδυασμούς 
γνώσης που έχουν ήδη γίνει. 

Από τα παραπάνω μπορούν να προκύψουν διάφορα ερωτήματα. Θα 
μπορούσαμε να αναλογιστούμε τη σχέση μεταξύ των περιπτώσεων και της γενικής 
γνώσης. Επίσης, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε το αν αξίζει να αποθηκευτούν όλες οι 
περιπτώσεις, και αν όχι, ποιες είναι αυτές που αξίζουν.  

Σχετικά με τον ορισμό της περίπτωσης, υπάρχουν διάφορες αρχές που την 
καθορίζουν. 

 
• Μια περίπτωση αναπαριστά συγκεκριμένη γνώση που αφορά κάποια 

κατάσταση. Καταγράφει γνώση σε λειτουργικό επίπεδο. 
• Οι περιπτώσεις μπορούν να έχουν διάφορα σχήματα και μεγέθη, καλύπτοντας 

μεγάλες ή μικρές χρονικές περιόδους, σχετίζοντας λύσεις με προβλήματα, 
αποτελέσματα με καταστάσεις, ή και τα δυο.  

• Μια περίπτωση καταγράφει εμπειρίες που είναι διαφορετικές από τις 
αναμενόμενες. Ωστόσο, δεν είναι όλες οι διαφορές τόσο σημαντικές ώστε να 
αξίζει η καταγραφή τους. Συνήθως καταγράφονται οι περιπτώσεις που 
διδάσκουν κάτι χρήσιμο. 

• Χρήσιμα μαθήματα είναι αυτά που έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν τον 
ειδικό να πετύχει κάποιο σκοπό ή ένα σύνολο σκοπών ευκολότερα στο 
μέλλον, ή που προειδοποιούν για την πιθανότητα αποτυχίας ή επισημαίνουν 
κάποιο απρόβλεπτο πρόβλημα. 

 
Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ο ορισμός της περίπτωσης ως εξής: 
«Περίπτωση είναι ένα συναφές κομμάτι γνώσης που αναπαριστά μια εμπειρία, η 
οποία διδάσκει ένα θεμελιώδες μάθημα για την επίτευξη των στόχων του 
συστήματος». 
J. Kolodner, ”Case-Based Reasoning” [1]

 
Τέλος, σχετικά με το περιεχόμενο των περιπτώσεων, μπορούμε να διακρίνουμε δυο 
τμήματα σε μια περίπτωση: 

• Το μάθημα που αυτή διδάσκει. 
• Το περιβάλλον στο οποίο μπορεί να διδάξει αυτό το μάθημα. 
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1.3 Διαδικασίες και Θέματα 
Στην ενότητα αυτή εξετάζουμε τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι περιπτώσεις 

και παρουσιάζουμε τις βασικές διεργασίες που συνεπάγονται αυτοί οι σκοποί. Γενικά, 
οι περιπτώσεις εξυπηρετούν δυο ειδών σκοπούς όταν ανακαλούνται: 

 
• Παρέχουν προτάσεις λύσεων για τα προβλήματα. 
• Παρέχουν το κατάλληλο περιβάλλον για την κατανόηση ή την αποτίμηση 

μιας κατάστασης. 
 

Η συλλογιστική που βασίζεται σε περιπτώσεις είναι μια διαδικασία 
«ανάκλησης και προσαρμογής» ή «ανάκλησης και σύγκρισης». Παρόλο που κάποια 
σύνθεση είναι απαραίτητη για να λυθούν μεγάλα προβλήματα, η σύνθεση κανόνων, 
γνώσης ή περιπτώσεων δεν είναι η πρωταρχική διαδικασία. Και, αντί να ανακαλεί 
αφηρημένους τελεστές, η συλλογιστική που βασίζεται σε περιπτώσεις ανακαλεί 
υπαρκτά παραδείγματα. 

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν περιπτώσεις για να βοηθήσουν στην κατανόηση 
και την αποτίμηση καταστάσεων, αλλά και για να βοηθήσουν στην επίλυση 
προβλημάτων. Ένα πρόβλημα δεν μπορεί να κατανοηθεί, αν δεν κατανοηθεί η 
κατάσταση στην οποία αυτό περιέχεται. Συχνά χρειάζεται να λύσουμε προβλήματα 
για να κατανοήσουμε καλά τις συνέπειες μιας κατάστασης. Αποτιμούμε τις λύσεις 
ερευνώντας τα αποτελέσματά τους με χρήση μεθόδων αποτίμησης, ενώ μπορεί να 
χρειαστεί η λύση νέων προβλημάτων κατά τη διαδικασία της αποτίμησης. Ωστόσο, 
υπάρχουν δυο διαφορετικοί τύποι συλλογιστικής βασισμένης σε περιπτώσεις. Οι 
καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων, όπου τείνουμε να δίνουμε έμφαση στη χρήση 
περιπτώσεων για να προτείνουμε λύσεις και οι καταστάσεις διερμηνείας, όπου 
δίνουμε έμφαση στη χρήση περιπτώσεων για κριτική και αιτιολόγηση. 

Κατά τη διαδικασία εκτέλεσης, θα πρέπει αρχικά να γίνει μερικό ταίριασμα 
των περιπτώσεων για να διευκολυνθεί η συλλογιστική. Έτσι, η ανάκτηση 
περιπτώσεων (case retrieval) είναι μια πρωταρχική διαδικασία, όπως και το μερικό 
ταίριασμα προτύπων (partial pattern matching) και η αποθήκευση περιπτώσεων 
(case storage), γνωστή επίσης ως ανανέωση μνήμης (memory update). Για να είναι 
σίγουρο ότι οι κακές λύσεις δεν επαναλαμβάνονται μαζί με τις καλές, και τα δυο είδη 
συλλογιστικής βασισμένης σε περιπτώσεις αποτιμούν (evaluate) τις λύσεις τους. 

Ωστόσο, τα δυο είδη συλλογιστικής βασισμένης σε περιπτώσεις απαιτούν 
διαφορετικό τρόπο συλλογισμού μετά την ανάκληση των περιπτώσεων. Στην CBR 
για επίλυση προβλημάτων, μια λύση προτείνεται (proposed) με εξαγωγή αυτής από 
την περίπτωση που έχει ανακληθεί. Ακολουθεί η προσαρμογή (adaptation), δηλαδή η 
διαδικασία αλλαγής της παλιάς λύσης ώστε αυτή να ταιριάζει με τη νέα περίπτωση 
και κριτική (criticism), δηλαδή μια διαδικασία αξιολόγησης της νέας λύσης πριν αυτή 
χρησιμοποιηθεί. Στην CBR για διερμηνεία, προτείνεται μια ερμηνεία ή κάποιο 
επιθυμητό αποτέλεσμα, το οποίο κάποιες φορές βασίζεται σε ανακτημένες 
περιπτώσεις και άλλες επιβάλλεται από εξωτερικούς παράγοντες. Ακολουθεί η 
αιτιολόγηση (justification), δηλαδή η διαδικασία δημιουργίας επιχειρημάτων για την 
προτεινόμενη λύση, βρίσκοντας ομοιότητες και διαφορές με προηγούμενες 
περιπτώσεις. Μερικές φορές ακολουθεί η κριτική, όπου δημιουργούνται υποθετικές 
περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται η λύση για να ελεγχθούν τα αποτελέσματα. 

Τα παραπάνω βήματα είναι αναδρομικά και στο Σφάλμα! Το αρχείο 
προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.1.4 φαίνεται η σχέση που έχουν μεταξύ 
τους. Ακολουθεί μια περίληψη του κάθε βήματος. 
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Σχήμα 1.3: Ο κύκλος της Συλλογιστικής των Περιπτώσεων  

 
 

1.3.1 Ανάκτηση περιπτώσεων (Case Retrieval) 
Η ανάκτηση μιας περίπτωσης ή ενός συνόλου περιπτώσεων από την μνήμη 
αποτελείται από δυο βήματα. 

Ανάκληση προηγούμενων περιπτώσεων. Σκοπός αυτού του βήματος είναι η 
ανάκληση «καλών» περιπτώσεων που θα μπορούν να υποστηρίξουν τη συλλογιστική 
που θα επακολουθήσει. Καλές περιπτώσεις είναι αυτές που έχουν τη δυνατότητα να 
κάνουν σχετικές με την νέα περίπτωση προβλέψεις. Η ανάκτηση γίνεται 
χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά της νέας περίπτωσης ως δείκτες για την αναζήτηση 
στη βιβλιοθήκη των περιπτώσεων. 

Επιλογή του καλύτερου υποσυνόλου. Στο βήμα αυτό επιλέγονται οι πιο 
ελπιδοφόρες περιπτώσεις από αυτές που παράχθηκαν στο προηγούμενο βήμα. Σκοπός 
του βήματος αυτού είναι το ξεκαθάρισμα των σχετικών περιπτώσεων ώστε να 
μείνουν οι καλύτερες υποψήφιες για εντατική μελέτη. Μερικές φορές είναι καλύτερο 
να επιλέξουμε μια καλή περίπτωση, ενώ άλλες χρειάζεται ένα μικρό σύνολο 
περιπτώσεων. 

1.3.2 Πρόταση μιας καλής λύσης 
Στο επόμενο βήμα, σχετικά τμήματα από τις περιπτώσεις που επιλέχθηκαν 

κατά την ανάκτηση εξάγονται για να σχηματιστεί μια καλή λύση για τη νέα 
περίπτωση. Στην επίλυση προβλημάτων, αυτό το βήμα κανονικά περιλαμβάνει την 
επιλογή της λύσης του παλιού προβλήματος, ή μέρους αυτής, ως καλή λύση για το 
νέο πρόβλημα. Στην διερμηνεία, το βήμα αυτό περιλαμβάνει τον διαχωρισμό των 
περιπτώσεων που έχουν ανακληθεί σύμφωνα με τις ερμηνείες ή τις λύσεις που αυτές 
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προβλέπουν και, με βάση αυτές, την αντιστοίχηση της αρχικής ερμηνείας στο νέο 
πρόβλημα. 
 

1.3.3 Προσαρμογή (Adaptation) 
Στην επίλυση προβλημάτων που βασίζεται σε περιπτώσεις, παλιές λύσεις 

χρησιμοποιούνται ως έμπνευση για τη λύση νέων προβλημάτων. Ωστόσο, επειδή η 
νέα περίπτωση σπάνια ταιριάζει απόλυτα με την παλιά, οι παλιές λύσεις θα πρέπει να 
προσαρμοστούν για να ταιριάζουν με τη νέα περίπτωση. Η διαδικασία αυτή 
ονομάζεται προσαρμογή και αποτελείται από δυο σημαντικά βήματα: τον καθορισμό 
του τι ακριβώς χρειάζεται να προσαρμοστεί και την υλοποίηση της προσαρμογής.  
 

1.3.4 Συλλογιστική αποτίμησης (Evaluative Reasoning): 
Αιτιολογία και Κριτική 
Στα βήματα αυτά, μια λύση προτείνεται, συχνά πριν χρησιμοποιηθεί στον 

πραγματικό κόσμο. Όταν όλη η απαραίτητη για την αποτίμηση γνώση υπάρχει, 
μπορεί κάποιος να θεωρήσει αυτό το βήμα ως βήμα επιβεβαίωσης. Ωστόσο, σε 
πολλές περιπτώσεις υπάρχουν πολλοί άγνωστοι που μπορούν να ενισχύσουν μια 
περίπτωση. Μπορούμε να κρίνουμε τις λύσεις χρησιμοποιώντας όλες τις τεχνικές της 
διερμηνευτικής συλλογιστικής των περιπτώσεων και, επομένως, καθορίζοντας αν η 
προτεινόμενη λύση είναι η καλύτερη εναλλακτική. Αυτό γίνεται συγκρίνοντας και 
αντιπαραβάλλοντας την προτεινόμενη λύση με άλλες παρόμοιες λύσεις.  

Για να ελέγξουμε τη σταθερότητα μιας λύσης, μπορούμε να προτείνουμε 
υποθετικές καταστάσεις. Επιπλέον, ένας ακόμη τρόπος κριτικής της λύσης είναι η 
εκτέλεση μιας προσομοίωσης και ο έλεγχος των αποτελεσμάτων. Η κριτική μπορεί να 
απαιτεί την ανάκληση επιπλέον περιπτώσεων και την ανάγκη για επιπλέον 
προσαρμογή, που στο στάδιο αυτό ονομάζεται επιδιόρθωση. 
 

1.3.5 Έλεγχος αποτίμησης (Evaluative Testing) 
Στο επόμενο βήμα, τα αποτελέσματα της συλλογιστικής δοκιμάζονται στον 

πραγματικό κόσμο. Εξετάζονται και αναλύονται τα γεγονότα που έλαβαν χώρα  κατά 
τη διάρκεια, ή ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης της λύσης. Εάν τα αποτελέσματα είναι 
τα αναμενόμενα, δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση στο βήμα αυτό. Εάν όμως είναι 
διαφορετικά από τα αναμενόμενα, είναι απαραίτητη η εξήγηση της ανωμαλίας των 
αποτελεσμάτων. Η εξήγηση αυτή απαιτεί τον καθορισμό του τι ακριβώς προκάλεσε 
την ανωμαλία, καθώς και του τι θα μπορούσε να γίνει για να αποφευχθεί. Μπορεί 
κάποιες φορές να γίνει με συλλογιστική των περιπτώσεων, δηλαδή με την εκ νέου 
εφαρμογή μιας προηγούμενης λύσης. 
 

1.3.6 Ενημέρωση μνήμης (Memory Update) 
Στη συνέχεια η νέα περίπτωση αποθηκεύεται στη μνήμη για μελλοντική 

χρήση. Μια περίπτωση περιλαμβάνει το πρόβλημα, τη λύση του, καθώς και 
οποιαδήποτε επιπλέον γεγονότα και υποστηρικτική συλλογιστική, τα οποία το 
σύστημα ξέρει πως θα χρησιμοποιήσει. Το σημαντικότερο θέμα στην ενημέρωση της 
μνήμης με την εισαγωγή νέων περιπτώσεων, είναι η επιλογή του τρόπου 
«δεικτοδότησης» των περιπτώσεων. Οι δείκτες πρέπει να επιλεγούν έτσι ώστε η νέα 
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περίπτωση να ανακληθεί κατά τη μελλοντική διαδικασία συλλογιστικής, κάποια 
στιγμή που θα είναι περισσότερο χρήσιμη. Ωστόσο, η δεικτοδότηση θα πρέπει να 
γίνει πολύ προσεκτικά ώστε να μην γίνεται μεροληπτική ανάκληση της περίπτωσης, 
αλλά να μπορεί ο ειδικός να προβλέπει την σημασία της περίπτωσης σε μελλοντική 
διαδικασία συλλογισμού. Επιπλέον στο βήμα αυτό ρυθμίζονται η δομή και η 
οργάνωση της δεικτοδότησης της μνήμης. Θα πρέπει να επιλέξουμε κατάλληλους 
δείκτες για τη νέα περίπτωση χρησιμοποιώντας το σωστό λεξιλόγιο, καθώς και να 
βεβαιωθούμε ότι όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα παραμένουν προσβάσιμα καθώς 
κάνουμε προσθήκες στη βιβλιοθήκη. 
 

1.4. Εφαρμογή της συλλογιστικής των περιπτώσεων 

1.4.1 Έκταση εφαρμογής και χρήση στον πραγματικό κόσμο 
Η συλλογιστική των περιπτώσεων είναι αναμφισβήτητα χρήσιμη για 

ανθρώπους και μηχανήματα που γνωρίζουν πολλά πράγματα για κάποια διαδικασία ή 
ένα πεδίο, επειδή τους παρέχει έναν τρόπο επαναχρησιμοποίησης της επίπονης 
συλλογιστικής που έχουν κάνει στο παρελθόν. Ωστόσο, είναι εξίσου χρήσιμη και σε 
αυτούς που γνωρίζουν ελάχιστα για κάποιο πεδίο, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
με συμβουλευτικό τρόπο. Επιπλέον, η συλλογιστική των περιπτώσεων είναι χρήσιμη 
όταν η γνώση είναι ημιτελής, ή τα δεδομένα είναι αραιά. Τα λογικά συστήματα 
παρουσιάζουν προβλήματα στον χειρισμό τέτοιων καταστάσεων, καθώς θέλουν να 
βασίζουν τις απαντήσεις τους σε γεγονότα που γνωρίζουν καλά.  

Τα πιο παραδοσιακά συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης χρησιμοποιούν 
δείκτες βεβαιότητας και άλλες ανακριβείς μεθόδους συλλογιστικής για να χειριστούν 
αυτά τα προβλήματα, ενώ η συλλογιστική των περιπτώσεων κάνει υποθέσεις για να 
συμπληρώσει τα σημεία όπου τα δεδομένα λείπουν εντελώς ή είναι ημιτελή. Οι 
λύσεις στην περίπτωση αυτή δεν είναι πάντα οι βέλτιστες, αλλά αν ο χρήστης είναι 
προσεκτικός στην αποτίμηση των προτεινόμενων απαντήσεων υπάρχει η κατάλληλη 
μεθοδολογία δημιουργίας των σωστών λύσεων. 

Παρόλο που τα πλεονεκτήματα της συλλογιστικής των περιπτώσεων γίνονται 
εύκολα εμφανή όταν μια παλιά περίπτωση είναι αρκετά κοντά σε αυτό που χρειάζεται 
για τη νέα περίπτωση, ακόμα και όταν η παλιά περίπτωση είναι μακριά από αυτό που 
χρειαζόμαστε, η συλλογιστική των περιπτώσεων παρέχει πλεονεκτήματα. Υπάρχουν 
δυο πιθανότητες. Τα χαρακτηριστικά της παλιάς περίπτωσης που θέλουμε να 
χρησιμοποιήσουμε και στη νέα περίπτωση, μπορούν να προστεθούν στην περιγραφή 
και να δημιουργηθεί μια νέα περίπτωση. Εναλλακτικά, η περίπτωση που ανακτήθηκε 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο εκκίνησης για την παραγωγή μιας νέας λύσης. 
Όταν υπάρχει υπολογίσιμη αλληλεπίδραση μεταξύ των τμημάτων μιας λύσης, τότε, 
ακόμη και αν χρειάζεται μεγάλη προσαρμογή για να παραχθεί μια αποδεκτή λύση, 
αυτό μπορεί να είναι ευκολότερο από την παραγωγή μιας καινούριας λύσης από την 
αρχή. Επιπλέον, η περίπτωση παρέχει κάτι διακριτό πάνω στο οποίο μπορεί να 
βασιστεί η συλλογιστική. 

Συνοπτικά, η συλλογιστική των περιπτώσεων μειώνει τον γνωστικό φόρτο 
που συνεπάγεται η αλληλεπίδραση με το πολύπλοκο περιβάλλον του πραγματικού 
κόσμου. 
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1.4.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της CBR 
Η βασισμένη σε περιπτώσεις συλλογιστική παρέχει πολλά πλεονεκτήματα για τον 

χρήστη που την εφαρμόζει: 
 

1. Μείωση της διαδικασίας απόκτησης γνώσης. Αφαιρώντας την ανάγκη 
εξαγωγής της γνώσης από κάποιο μοντέλο ή κάποιο σύνολο κανόνων 
(διαδικασία απαραίτητη στα συστήματα που βασίζονται σε μοντέλα ή 
κανόνες) η διαδικασία απόκτησης της γνώσης στη CBR αποτελείται κυρίως 
από τη συλλογή σχετικών εμπειριών / περιπτώσεων που ήδη υπάρχουν και την 
αναπαράσταση και αποθήκευσή της.  

2. Αποφυγή επανάληψης λαθών του παρελθόντος. Σε συστήματα που, εκτός από 
τις επιτυχίες, καταγράφουν και τις αποτυχίες, και ίσως και τον λόγο για τον 
οποίο συνέβησαν οι αποτυχίες αυτές, η πληροφορία σχετικά με τον λόγο της 
αποτυχίας στο παρελθόν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη 
κάποιας πιθανής μελλοντικής αποτυχίας. 

3. Παροχή ελαστικότητας στη μοντελοποίηση της γνώσης. Λόγω της ακαμψίας 
στη διατύπωση και τη μοντελοποίηση του προβλήματος, τα βασισμένα σε 
μοντέλα συστήματα κάποιες φορές δεν μπορούν να λύσουν προβλήματα που 
βρίσκονται στα όρια της γνώσης ή του αντικειμένου τους, ή προβλήματα στα 
οποία τα δεδομένα είναι ελλιπή ή μη ολοκληρωμένα. Αντίθετα, τα συστήματα 
που βασίζονται σε περιπτώσεις χρησιμοποιούν την παλαιότερη εμπειρία τους 
στη γνώση του πεδίου και μπορούν συχνά, με χρήση μεθόδων προσαρμογής, 
να παρέχουν μια λογική λύση σε τέτοιου είδους προβλήματα. 

4. Συλλογιστική σχετικά με πεδία που δεν έχουν κατανοηθεί, προσδιοριστεί ή 
μοντελοποιηθεί πλήρως. Σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει αρκετή γνώση 
για να δημιουργηθεί ένα αιτιολογικό μοντέλο του πεδίου ή να παραχθεί ένα 
σύνολο ευριστικών αλγορίθμων γι’ αυτό, μπορεί να αναπτυχθεί ένα σύστημα 
συλλογιστικής που βασίζεται σε περιπτώσεις, με χρήση μόνο ενός μικρού 
συνόλου περιπτώσεων του πεδίου. Η θεμελιώδης θεωρία γνώσης του πεδίου 
δεν είναι απαραίτητο να έχει ποσοτικοποιηθεί ή κατανοηθεί πλήρως, για να 
μπορέσει να λειτουργήσει ένα σύστημα συλλογιστικής των περιπτώσεων. 

5. Πρόβλεψη της πιθανής επιτυχίας μιας προσφερόμενης λύσης. Όταν υπάρχει 
αποθηκευμένη πληροφορία ανεξάρτητα από το επίπεδο επιτυχίας των παλιών 
λύσεων, η συλλογιστική των περιπτώσεων μπορεί να προβλέψει την επιτυχία 
της προτεινόμενης για το τρέχον πρόβλημα λύσης. Αυτό γίνεται με αναφορά 
στις αποθηκευμένες λύσεις, το επίπεδο επιτυχίας των λύσεων αυτών και τις 
διαφορές ανάμεσα στις προηγούμενες και νέες εφαρμογές των λύσεων αυτών. 

6. Μάθηση με το πέρασμα του χρόνου. Όσο περισσότερο χρησιμοποιούνται τα 
συστήματα CBR, τόσο περισσότερες καταστάσεις προβλημάτων 
αντιμετωπίζουν και τόσο περισσότερες λύσεις παράγουν. Αν οι λύσεις των 
περιπτώσεων ελέγχονται διαδοχικά σε πραγματικές συνθήκες και καθορίζεται 
ένα επίπεδο επιτυχίας για τις λύσεις αυτές, τότε οι περιπτώσεις αυτές μπορούν 
να προστεθούν στη βάση περιπτώσεων και να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά 
στην επίλυση μελλοντικών προβλημάτων. Όσο προστίθενται περιπτώσεις, ένα 
σύστημα CBR θα μπορεί να κάνει συλλογιστική για μεγαλύτερη ποικιλία 
καταστάσεων και με υψηλότερο βαθμό λεπτομέρειας και επιτυχίας. 

7. Συλλογιστική σε πεδία με μικρό σώμα γνώσης. Σε ένα πεδίο προβλημάτων για 
το οποίο είναι διαθέσιμες λίγες μόνο περιπτώσεις, ένα σύστημα CBR μπορεί 
να ξεκινήσει με αυτές τις λίγες γνωστές περιπτώσεις και να χτίσει τη γνώση 
του σταδιακά, όσο προστίθενται νέες περιπτώσεις. Η προσθήκη νέων 
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περιπτώσεων θα οδηγήσει στην επέκταση του συστήματος, σε κατευθύνσεις 
που καθορίζονται από τις περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται κατά την 
προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων που εκτελεί το σύστημα.  

8. Συλλογιστική με ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα και αρχές. Οι περιπτώσεις που 
ανακτώνται μπορεί να μην είναι ταυτόσημες με την τρέχουσα περίπτωση. 
Ωστόσο, όταν βρίσκονται μέσα σε κάποιο καθορισμένο πεδίο ομοιότητας με 
την τρέχουσα περίπτωση, οποιαδήποτε ατέλεια και ανακρίβεια μπορεί να 
αντιμετωπιστεί από μια διαδικασία συλλογιστικής που βασίζεται σε 
περιπτώσεις. Παρά το γεγονός ότι οι παράγοντες αυτοί μπορεί να 
προκαλέσουν μια μικρή υποβάθμιση της απόδοσης, λόγω της αυξημένης 
ανομοιότητας ανάμεσα στην τρέχουσα και τις ανακτημένες περιπτώσεις, η 
διαδικασία συλλογιστικής μπορεί να συνεχιστεί. 

9. Αποφυγή επανάληψης όλων των βημάτων που απαιτούνται για την επίτευξη  
λύσης. Σε πεδία προβλημάτων που απαιτούν συγκεκριμένες διαδικασίες για 
την εξαρχής δημιουργία μιας λύσης, η εναλλακτική προσέγγιση της 
τροποποίησης μιας προηγούμενης λύσης μπορεί να ελαττώσει σημαντικά 
αυτή την απαίτηση για επεξεργασία. Επιπλέον, η επαναχρησιμοποίηση μιας 
προηγούμενης λύσης επιτρέπει και την επαναχρησιμοποίηση των 
συγκεκριμένων βημάτων που οδήγησαν στη λύση, για την επίλυση άλλων 
προβλημάτων. 

10. Παροχή ενός μέσου επεξήγησης. Τα συστήματα συλλογιστικής που βασίζεται 
σε περιπτώσεις, μπορούν να παρουσιάσουν μια προηγούμενη περίπτωση και 
την (επιτυχή) λύση της, για να πείσουν έναν χρήστη σχετικά με μια 
προτεινόμενη λύση στο τρέχον πρόβλημα, ή για να δικαιολογήσουν την λύση 
αυτή. Στα περισσότερα πεδία, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο χρήστης επιθυμεί 
να επιβεβαιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης από το σύστημα λύσης. 
Εξηγώντας το πώς μια προηγούμενη λύση ήταν επιτυχής σε μια κατάσταση, 
χρησιμοποιώντας τις ομοιότητες μεταξύ των περιπτώσεων και την 
συλλογιστική που χρησιμοποιήθηκε στην προσαρμογή, ένα σύστημα CBR 
μπορεί να εξηγήσει την λύση του σε κάποιον χρήστη. Ακόμα και για ένα 
υβριδικό σύστημα, που μπορεί να χρησιμοποιεί πολλαπλές μεθόδους εύρεσης 
μιας λύσης, ο προτεινόμενος μηχανισμός επεξήγησης μπορεί να αυξήσει την 
αιτιολογική (ή άλλη) εξήγηση που δίνεται στον χρήστη. 

11. Έκταση σε πολλούς διαφορετικούς σκοπούς. Ο αριθμός των τρόπων με τους 
οποίους μπορεί να υλοποιηθεί ένα σύστημα CBR είναι σχεδόν απεριόριστος. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς σκοπούς, όπως η δημιουργία ενός 
σχεδίου, η εξαγωγή μιας διάγνωσης, και η υποστήριξη μιας άποψης. Συνεπώς, 
τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από ένα σύστημα CBR μπορούν να 
πάρουν πολλές μορφές, ενώ και οι μέθοδοι ανάκτησης και προσαρμογής 
ποικίλουν. Όποτε ανακτώνται και προσαρμόζονται παλιές αποθηκευμένες 
περιπτώσεις, λαμβάνει χώρα συλλογιστική βασισμένη σε περιπτώσεις. 

12. Έκταση σε μεγάλο εύρος πεδίων. Η CBR μπορεί να εφαρμοστεί σε εντελώς 
διαφορετικά πεδία εφαρμογών. Αυτό συμβαίνει λόγω του φαινομενικά 
απεριόριστου αριθμού τρόπων αναπαράστασης, δεικτοδότησης, ανάκτησης 
και προσαρμογής περιπτώσεων. 

13. Απεικόνιση της ανθρώπινης συλλογιστικής. Εφόσον υπάρχουν αρκετές 
καταστάσεις όπου εμείς, ως άνθρωποι, χρησιμοποιούμε μια μορφή 
συλλογιστικής που βασίζεται σε περιπτώσεις, δεν είναι δύσκολη η απόδειξη 
της εγκυρότητας ενός παραδείγματος. Οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν 
τη συλλογιστική και τις εξηγήσεις ενός συστήματος CBR και μπορούν να 

 21



πεισθούν για την εγκυρότητα των λύσεων που παρέχονται από κάποιο 
σύστημα. Εάν κάποιος χρήστης είναι επιφυλακτικός σχετικά με την 
εγκυρότητα κάποιας προηγούμενης λύσης, υπάρχει μικρότερη πιθανότητα 
χρησιμοποίησης της λύσης αυτής. Όσο πιο κρίσιμο είναι το πεδίο, τόσο 
μικρότερη είναι η πιθανότητα χρησιμοποίησης της παλιάς λύσης και τόσο 
υψηλότερο το απαιτούμενο επίπεδο κατανόησης και ευπιστίας του χρήστη. 

 
Φυσικά, υπάρχουν και μειονεκτήματα στη χρήση περιπτώσεων για συλλογιστική: 

1. Μεγάλο υπολογιστικό κόστος αναζήτησης. Το μεγάλο πλήθος περιπτώσεων 
που αποτελούν τη βιβλιοθήκη περιπτώσεων, ο τρόπος δεικτοδότησής τους, 
καθώς και οι δομές οργάνωσης και οι αλγόριθμοι ανάκτησης, είναι  
παράγοντες που επηρεάζουν το υπολογιστικό κόστος της αναζήτησης στη 
βιβλιοθήκη περιπτώσεων. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό το ζήτημα της 
«έξυπνης» δεικτοδότησης, ώστε να επιταχύνεται η αναζήτηση. 

2. Δομή της βιβλιοθήκης, ποιότητα και ποσότητα των αποθηκευμένων 
περιπτώσεων. Ο τρόπος οργάνωσης των αποθηκευμένων περιπτώσεων, η 
ποσότητά αυτών, όπως και η ποιότητά τους αποτελούν σημαντικό παράγοντα 
για την απόδοση ενός συστήματος συλλογιστικής των περιπτώσεων. Καλό 
είναι να αποφεύγεται η αποθήκευση παρόμοιων περιπτώσεων, καθώς κάτι 
τέτοιο επιβαρύνει την βιβλιοθήκη και αυξάνει τον χρόνο αναζήτησης. 
Ωστόσο, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην αποθήκευση τόσο 
επιτυχημένων, όσο και αποτυχημένων περιπτώσεων για να υπάρχει 
πληρότητα. Βέβαια, τα παραπάνω ζητήματα δεν αποτελούν πρόβλημα μόνο 
για τα συστήματα που στηρίζονται στη συλλογιστική των περιπτώσεων αλλά 
για κάθε πληροφοριακό σύστημα, οπότε μπορούν να αντιμετωπιστούν με 
ιδιαίτερη προσοχή. 

3. Δυσκολία προσαρμογής της λύσης. Σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζεται 
δυσκολία στην προσαρμογή της λύσης που ανακτήθηκε στην τρέχουσα 
κατάσταση, ιδιαίτερα αν δεν υπάρχουν αριθμητικές μέθοδοι αλλά απαιτούνται 
ευριστικές - εμπειρικές σχέσεις. 

4. Επιπολαιότητα χρηστών λόγω της ευκολίας εύρεσης λύσεων. Κατά την 
εφαρμογή συλλογιστικής βασισμένης σε περιπτώσεις, ο χρήστης μπορεί να 
χρησιμοποιήσει παλιές περιπτώσεις σχετικά επιπόλαια, βασιζόμενος σε 
προηγούμενη εμπειρία, χωρίς να τις επικυρώσει για τη νέα περίπτωση. 

5. Προκατάληψη χρηστών. Ο χρήστης της συλλογιστικής των περιπτώσεων 
μπορεί να επιτρέψει στις περιπτώσεις να τον ή την προκαταλάβουν αρκετά 
κατά την επίλυση νέων προβλημάτων. 

6. Λανθασμένη υπενθύμιση συνόλων λύσεων. Συχνά οι άνθρωποι, και ειδικά οι 
αρχάριοι, δεν θυμούνται τα πιο κατάλληλα σύνολα περιπτώσεων όταν κάνουν 
κάποιο συλλογισμό. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και κατά τη χρήση ενός 
συστήματος που βασίζεται στη συλλογιστική των περιπτώσεων, και ίσως ένας 
αρχάριος χρήστης να μην αντιληφθεί το λάθος. 
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22..  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΔΔΟΟΜΜΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  CCBBRR  

2.1 Αναπαράσταση Περιπτώσεων 
Οι περιπτώσεις σε μια βιβλιοθήκη περιπτώσεων μπορούν να αναπαριστούν 

πολλούς διαφορετικούς τύπους γνώσης, οι οποίοι μπορούν να αποθηκευτούν με 
πολλές διαφορετικές μορφές αναπαράστασης. Ο σκοπός του CBR συστήματος 
επηρεάζει σημαντικά την μορφή της αποθήκευσης. Για παράδειγμα, ένα CBR 
σύστημα μπορεί να στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου σχεδίου ή πλάνου, στη 
διάγνωση ενός νέου προβλήματος, ή στην ενίσχυση μιας άποψης με επιχειρήματα. 
Έτσι, στα CBR συστήματα κάθε περίπτωση μπορεί να αναπαριστά κάτι διαφορετικό. 
Οι περιπτώσεις μπορούν για παράδειγμα να αναπαριστούν ανθρώπους, αντικείμενα, 
καταστάσεις, διαγνώσεις, σχέδια, πλάνα ή κανόνες, ανάμεσα σε πολλές άλλες 
αναπαραστάσεις. Σε πολλές πρακτικές εφαρμογές CBR, οι περιπτώσεις είναι απλά 
δυο αδόμητα σύνολα από ζεύγη χαρακτηριστικών - τιμών που αναπαριστούν τα 
χαρακτηριστικά του προβλήματος και της λύσης. Ωστόσο, η απόφαση για το τι 
ακριβώς θα αναπαρασταθεί μπορεί να είναι μια από τις δυσκολότερες αποφάσεις.  

Για παράδειγμα, στα ιατρικά CBR συστήματα που εκτελούν διαγνώσεις 
ασθενών, μια περίπτωση θα μπορούσε να αναπαριστά ολόκληρο το ιατρικό ιστορικό 
ενός προσώπου, ή να περιορίζεται σε μια απλή επίσκεψη στον γιατρό. Σε μια επόμενη 
κατάσταση, η περίπτωση μπορεί να είναι ένα σύνολο συμπτωμάτων μαζί με τη 
διάγνωση. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει μια πρόγνωση ή θεραπεία. Αν η 
περίπτωση αναπαριστά ένα άτομο, χρησιμοποιείται ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο, 
καθώς θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αλλαγή των συμπτωμάτων του ασθενή από 
τη μια επίσκεψη στην άλλη. Ωστόσο, είναι πιο δύσκολη η εύρεση και χρησιμοποίηση 
περιπτώσεων της προχωρημένης μορφής, όταν για παράδειγμα ψάχνουμε ένα 
συγκεκριμένο σύνολο συμπτωμάτων για την εξαγωγή διάγνωσης ή θεραπείας. 
Εναλλακτικά, αν μια περίπτωση είναι απλά μια επίσκεψη στον γιατρό, που 
περιλαμβάνει μόνο τα συμπτώματα την ώρα της επίσκεψης και τη διάγνωση για τα 
συμπτώματα αυτά, τότε αλλαγές στα συμπτώματα του ασθενή, οι οποίες μπορεί να 
αποτελούν χρήσιμα στοιχεία για την επίλυση ενός μελλοντικού προβλήματος, μπορεί 
να χαθούν. 

Σε μια κατάσταση όπως το ιατρικό παράδειγμα που μόλις περιγράφηκε, οι 
περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να χωριστούν στις υποπεριπτώσεις τους. Για 
παράδειγμα, το ιατρικό ιστορικό ενός ατόμου θα μπορούσε να περιλαμβάνει ως 
υποπεριπτώσεις του τις επισκέψεις του ατόμου στον γιατρό. Χρησιμοποιώντας μια 
αντικειμενοστραφή αναπαράσταση, αυτό θα μπορούσε να αναπαρασταθεί όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 2.1. 
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Σχήμα 2.1: Εγγραφή Περίπτωσης Ασθενή. 

Ασθενής 

Ηλικία 
Ύψος 
Βάρος 

 
Ανεξάρτητα από το τι αναπαριστά συγκεκριμένα μια περίπτωση ως σύνολο, 

τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να αναπαρίστανται με συγκεκριμένη μορφή. Ένα από 
τα πλεονεκτήματα της συλλογιστικής που βασίζεται σε περιπτώσεις είναι η 
ελαστικότητα που προσφέρει η προσέγγιση αυτή, όσον αφορά την αναπαράσταση. 
Ανάλογα με τον τύπο των χαρακτηριστικών που θα πρέπει να αναπαρασταθούν, 
επιλέγεται μια κατάλληλη μορφή υλοποίησης. Αυτή η μορφή ποικίλει από δεδομένα 
τύπου Boolean, αριθμητικά, και δεδομένα κειμένου μέχρι δυαδικά αρχεία, δεδομένα 
εξαρτώμενα από τον χρόνο και σχέσεις μεταξύ δεδομένων. Η CBR μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για συλλογιστική με οποιαδήποτε από αυτές τις μορφές 
αναπαράστασης. 

Ανεξάρτητα από τον τρόπο αποθήκευσης ή τη μορφή που χρησιμοποιείται για 
την αναπαράσταση των δεδομένων της, μια περίπτωση θα πρέπει να αποθηκεύει 
πληροφορίες που είναι σχετικές με τον σκοπό του συστήματος, ενώ επιβεβαιώνουν το 
ότι θα ανακτηθεί η καταλληλότερη περίπτωση για την επίλυση του νέου 
προβλήματος. Έτσι, οι περιπτώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά, που εξασφαλίζουν ότι θα ανακτηθεί η περίπτωση με το πιο 
κατάλληλο περιεχόμενο. 

Σε πολλά συστήματα CBR, δεν είναι απαραίτητο να αποθηκευτούν όλες οι 
υπάρχουσες περιπτώσεις, αλλά χρειάζονται ειδικά κριτήρια για να καθοριστεί ποιες 
περιπτώσεις θα αποθηκευτούν και ποιες όχι. Για παράδειγμα, σε μια κατάσταση όπου 
δυο ή περισσότερες περιπτώσεις είναι πολύ όμοιες, μόνο μια περίπτωση χρειάζεται 
να αποθηκευτεί. Εναλλακτικά, μπορεί να είναι δυνατή η δημιουργία μιας τεχνητής 
περίπτωσης, που να αποτελεί γενίκευση δυο ή περισσότερων περιπτώσεων που 
περιγράφουν πραγματικά γεγονότα ή προβλήματα. Δημιουργώντας γενικευμένες 
περιπτώσεις, οι πιο σημαντικές πλευρές μιας περίπτωσης χρειάζεται να 
αποθηκευτούν μόνο μια φορά. 

Κατά την επιλογή μιας μορφής αναπαράστασης για μια περίπτωση, θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες. Μερικά παραδείγματα μορφών 
αναπαράστασης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν είναι η μορφή βάσης 
δεδομένων, πλαισίων, αντικειμένων και σημασιολογικών δικτύων. Κάποιοι από τους 
παράγοντες που θα πρέπει να συνυπολογιστούν κατά την επιλογή μορφής 
αναπαράστασης είναι και οι εξής: 

Σύμπτωμα 1 
Σύμπτωμα 2 
Διάγνωση 
Θεραπεία 

Επίσκεψη 2

Επίσκεψη 3

Επίσκεψη 1
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• Τμήματα μέσα στις περιπτώσεις (στην εσωτερική τους δομή) που 

σχηματίζουν φυσικές υποπεριπτώσεις ή συστατικά στοιχεία. Η διάταξη που 
επιλέγεται θα πρέπει να μπορεί να αναπαραστήσει τις διάφορες μορφές της 
εσωτερικής δομής. 

• Τύποι και δομές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ή τα χαρακτηριστικά που 
περιγράφουν μια περίπτωση. Αυτοί οι τύποι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι, ή 
να μπορούν να δημιουργηθούν, στην αναπαράσταση της περίπτωσης. 

• Η γλώσσα ή το κέλυφος που θα επιλεγεί για την ανάπτυξη του CBR 
συστήματος. Η επιλογή της κελύφους μπορεί να περιορίσει τις διατάξεις που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναπαράσταση. Θα πρέπει επίσης να 
σημειωθεί ότι η επιλογή γλώσσας ή κελύφους θα επηρεαστεί από έναν αριθμό 
παραγόντων, οι βασικότεροι από τους οποίους είναι η διαθεσιμότητα των 
διαφόρων κελυφών και οι γνώσεις του ατόμου που υλοποιεί το σύστημα. 

• Ο μηχανισμός δεικτοδότησης και έρευνας που θα σχεδιαστεί. Οι περιπτώσεις 
θα πρέπει να έχουν μια διάταξη την οποία ο μηχανισμός ανάκτησης 
περιπτώσεων θα μπορεί να χειριστεί αποτελεσματικά. 

• Η μορφή στην οποία οι περιπτώσεις είναι διαθέσιμες ή λαμβάνονται. Για 
παράδειγμα, αν μια βάση δεδομένων δημιουργηθεί από μια υπάρχουσα 
συλλογή παλιών εμπειριών, η ευκολία με την οποία αυτές οι εμπειρίες 
μπορούν να μετασχηματιστούν στην κατάλληλη για το CBR σύστημα μορφή, 
είναι σημαντική. 

 
Οποιαδήποτε διάταξη και αν επιλεγεί για την αναπαράσταση περιπτώσεων, η 

ίδια η συλλογή των περιπτώσεων θα πρέπει να είναι δομημένη με τρόπο που να 
διευκολύνει την ανάκτηση της κατάλληλης περίπτωσης όταν αναζητηθεί. Για την 
δεικτοδότηση περιπτώσεων με σκοπό την αποδοτική ανάκτηση, έχουν 
χρησιμοποιηθεί διάφορες προσεγγίσεις. Μια συνηθισμένη δομή είναι η επίπεδη βάση 
περιπτώσεων. Στη μέθοδο αυτή, οι δείκτες επιλέγονται για την αναπαράσταση των 
πιο σημαντικών πλευρών μιας περίπτωσης, και η ανάκτηση περιλαμβάνει τη 
σύγκριση των χαρακτηριστικών της περίπτωσης με κάθε περίπτωση της βάσης. Άλλη 
μια κοινή δομή βάσης περιπτώσεων είναι η ιεραρχική δομή, η οποία αποθηκεύει τις 
περιπτώσεις ομαδοποιώντας τις σε κατάλληλες κατηγορίες, για να ελαττώσει τον 
αριθμό των περιπτώσεων που θα πρέπει να ερευνηθούν κατά τη διάρκεια του 
ερωτήματος. Το μοντέλο μνήμης μιας επιλεγμένης μορφής αναπαράστασης 
περιπτώσεων εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες: 
 

• Την αναπαράσταση που χρησιμοποιείται στη βάση περιπτώσεων. 
• Τον σκοπό του CBR συστήματος. Για παράδειγμα, η ιεραρχική δομή είναι 

φυσική επιλογή για ένα σύστημα που λύνει προβλήματα ταξινόμησης. 
• Τον αριθμό και την πολυπλοκότητα των αποθηκευμένων περιπτώσεων. Όσο 

αυξάνεται ο αριθμός των αποθηκευμένων σε μια βάση περιπτώσεων, μια δομή 
που ερευνάται ακολουθιακά θα καταναλώσει περισσότερο χρόνο κατά την 
ανάκτηση. 

• Τον αριθμό των χαρακτηριστικών που χρησιμοποιούνται για την ταύτιση των 
περιπτώσεων κατά την έρευνα. 

• Την επαρκή ομοιότητα των περιπτώσεων, ώστε να ομαδοποιηθούν. Στα 
σημεία που γίνονται φυσικές ομαδοποιήσεις περιπτώσεων, κάποια ευκολία 
στη δόμηση θα ήταν χρήσιμη. 
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• Την ποσότητα της γνώσης που υπάρχει για το συγκεκριμένο πεδίο. Αυτό 
επηρεάζει την ικανότητα καθορισμού της ομοιότητας περιπτώσεων. Για 
παράδειγμα, αν είναι διαθέσιμη μικρή γνώση πεδίου, η δόμηση των 
περιπτώσεων τείνει να είναι λανθασμένη. 

 
Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι περιπτώσεις αποτελούνται από δυο συστατικά: τον 
προσδιορισμό του προβλήματος και την λύση. Λογικά, ο προσδιορισμός του 
προβλήματος αποτελείται από ένα σύνολο χαρακτηριστικών και τιμών. Τα 
χαρακτηριστικά μιας περίπτωσης θα πρέπει να προσδιορίζουν μονοσήμαντα την 
περίπτωση και να είναι επαρκή για την πρόβλεψη μιας λύσης για την περίπτωση 
αυτή. Η αναπαράσταση μπορεί να είναι μια απλή επίπεδη δομή δεδομένων ή μια 
πολύπλοκη ιεραρχία αντικειμένων. 

Από την παραπάνω περιγραφή προκύπτουν διάφορες αρχές σχετικά με τις 
περιπτώσεις: 
 

Μια περίπτωση αναπαριστά συγκεκριμένη γνώση συνδεδεμένη με κάποιο 
περιεχόμενο. Καταγράφει γνώση σε λειτουργικό επίπεδο

• 
. 

Οι περιπτώσεις μπορούν να έχουν πολλά διαφορετικά σχήματα και μεγέθη, να 
καλύπτουν μεγάλες ή μικρές χρονικές περιόδους, να συσχετίζουν λύσεις με 
προβλήματα, αποτελέσματα με καταστάσεις, ή και τα δυο

• 

. 
Μια περίπτωση καταγράφει εμπειρίες που είναι διαφορετικές από τις 
αναμενόμενες. Ωστόσο, δεν είναι σημαντική η καταγραφή όλων των 
περιπτώσεων, αλλά μόνο αυτών που μπορούν να διδάξουν ένα χρήσιμο 
μάθημα

• 

. 
Χρήσιμα μαθήματα είναι αυτά που έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν τον 
ειδικό να πετύχει κάποιο σκοπό ή σύνολο σκοπών ευκολότερα στο μέλλον, να 
τον προειδοποιήσουν για κάποια αποτυχία, ή να επισημάνουν ένα απρόβλεπτο 
πρόβλημα

• 

. 
 

Συμπερασματικά, μια περίπτωση είναι ένα συναφές κομμάτι γνώσης που 
αναπαριστά μια εμπειρία η οποία διδάσκει ένα θεμελιώδες μάθημα για την επίτευξη 
των σκοπών του ειδικού της γνώσης. Επίσης, μια περίπτωση έχει δυο κύρια μέρη: το 
μάθημα (ή μαθήματα) που διδάσκει και το περιβάλλον στο οποίο μπορεί να διδάξει 
αυτό το μάθημα (ή μαθήματα). Τα μαθήματα που διδάσκει αποτελούν το περιεχόμενο 
της περίπτωσης. Το περιβάλλον στο οποίο διδάσκει τα μαθήματα αυτά αποτελεί τους 
δείκτες της. Οι δείκτες καταγράφουν κάτω από ποιες συνθήκες είναι κατάλληλη η 
ανάκληση της περίπτωσης. 

 

2.1.1 Συστατικά στοιχεία των περιπτώσεων 
Στην προηγούμενη ενότητα αναφέραμε δυο στοιχεία που αναγνωρίζονται ως 

σημαντικά συστατικά μιας περίπτωσης: η περιγραφή του προβλήματος (problem 
description) που λύθηκε ή της κατάστασης που κατανοήθηκε, και η περιγραφή της 
λύσης του (problem solution). Με αυτά τα δυο συστατικά της περίπτωσης, νέα 
προβλήματα μπορούν να λυθούν με έναν τρόπο βασισμένο σε περιπτώσεις, 
βρίσκοντας πρώτα μια σχετική περίπτωση (με την επιλογή μιας περίπτωσης που οι 
περιγραφές του προβλήματός της ταιριάζουν καλύτερα με τη νέα περίπτωση) και 
προσαρμόζοντας τη λύση αυτού του προβλήματος στη νέα κατάσταση. 

Με τον τρόπο αυτό δουλεύει το σύστημα CASEY. Οι περιπτώσεις του 
αποτελούνται από περιγραφές προβλημάτων, καθώς και λύσεις αυτών. Στη διάγνωση 

 26



καρδιακών προβλημάτων, δέχεται ως είσοδο μια περιγραφή του νέου προβλήματος, 
τη συγκρίνει με παλιές αποθηκευμένες περιπτώσεις και βρίσκει την πιο ισοδύναμη 
περίπτωση. Έπειτα προσαρμόζει την λύση της περίπτωσης που επέλεξε για να 
ταιριάζει με τη νέα κατάσταση. Το CASEY συντομεύει το συλλογισμό που 
χρειάζεται για να φτάσει σε μια λύση, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση βασισμένη 
σε περιπτώσεις. 

Οποιοδήποτε σύστημα, του οποίου οι περιπτώσεις έχουν μόνο αυτά τα δυο 
συστατικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συντόμευση της διαδικασίας 
συλλογιστικής. Ωστόσο, σε περιπτώσεις με πολλούς αγνώστους, η χρήση 
συλλογιστικής που βασίζεται σε περιπτώσεις που καταγράφουν μόνο προβλήματα και 
λύσεις, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές ανακρίβειες. Συγκεκριμένα, αν κάποιος 
υπολογίζει μόνο τις μη αποτιμημένες λύσεις των παλιών περιπτώσεων για να 
προτείνει νέες, υπάρχει η ίδια πιθανότητα να προτείνει κακές λύσεις, όσο και καλές. 
Το CASEY είναι τόσο ακριβές γιατί οι μόνες λύσεις που αποθηκεύει είναι οι καλές 
και γιατί το μοντέλο του πεδίου του είναι αρκετά ακριβές. Αναλυτική περιγραφή το 
τρόπου λειτουργίας του συστήματος CASEY διατίθεται σε επόμενο κεφάλαιο. 

Υπάρχουν τρία κύρια μέρη σε κάθε περίπτωση, παρόλο που σε κάποια 
συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να μην είναι όλα διαθέσιμα: 

Περιγραφή προβλήματος / κατάστασης (problem / situation description): η 
κατάσταση του κόσμου του προβλήματος την ώρα που συνέβαινε η 
περίπτωση και, αν είναι απαραίτητο, ποιο πρόβλημα χρειαζόταν λύση εκείνη 
τη στιγμή

• 

. 
Λύση (Solution): η καθορισμένη ή παραγόμενη λύση του προβλήματος που 
προσδιορίστηκε στην περιγραφή προβλήματος, ή η αντίδραση στην 
κατάστασή

• 

 του. 
Αποτέλεσμα (Outcome): η τελική κατάσταση του κόσμου του προβλήματος 
μετά την επίτευξη

• 
 της λύσης. 

 

2.1.1.1 Το περιεχόμενο της περιγραφής προβλήματος / κατάστασης 
Η περιγραφή του προβλήματος ή της κατάστασης (problem / situation 

description) κωδικοποιεί την κατάσταση του κόσμου του προβλήματος την στιγμή 
της έναρξης της συλλογιστικής. Γενικά, ένα τέτοιο σύστημα καθορίζει αν μια παλιά 
περίπτωση μπορεί να εφαρμοστεί σε μια νέα κατάσταση, εξετάζοντας τις ομοιότητες 
στις περιγραφές των δυο προβλημάτων. Αν μια νέα κατάσταση είναι ικανοποιητικά 
όμοια με κάποια παλιά, τότε αυτή η παλιά περίπτωση επιλέγεται. Συνεπώς, μια 
αναπαράσταση προβλήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε 
να μπορεί να κρίνει την εφαρμοσιμότητα της περίπτωσης στη νέα κατάσταση. 
Υπάρχουν τρεις βασικές συνιστώσες μιας αναπαράστασης προβλήματος: 
 

1. Οι στόχοι που θα επιτευχθούν με την επίλυση του προβλήματος. 
2. Περιορισμοί σχετικά με τους στόχους αυτούς. 
3. Χαρακτηριστικά του προβλήματος και σχέσεις ανάμεσα στα μέρη του. 

 
Οι στόχοι σε μια περιγραφή προβλήματος περιγράφουν τους σκοπούς που έχει θέσει ο 
πρωταγωνιστής της περίπτωσης. Γενικά, οι στόχοι μπορεί να είναι αφηρημένοι ή 
ειδικοί, γενικοί ή περιορισμένοι. Περιορισμοί είναι οι συνθήκες που ισχύουν για την 
επίτευξη των στόχων. Χαρακτηριστικά της κατάστασης του προβλήματος είναι το 
σύνολο των πραγμάτων που περιέχουν οποιαδήποτε περιγραφική πληροφορία για την 
κατάσταση, η οποία έχει σχέση με την επίτευξη των στόχων του προβλήματος. 
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2.1.1.2  Το περιεχόμενο της Λύσης 
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι λύσεων. Η λύση σε ένα πρόβλημα 

σχεδίασης είναι το αντικείμενο που σχεδιάστηκε, η λύση σε ένα πρόβλημα 
προγραμματισμού είναι το πλάνο που παράχθηκε, σε ένα πρόβλημα επεξήγησης η 
εξήγηση που παράγεται. Εν συντομία, λύση (solution) αποτελεί το σύνολο των αρχών 
ή αντικειμένων, που επιτυγχάνουν τους σκοπούς που τέθηκαν στην περιγραφή του 
προβλήματος, συνυπολογίζοντας τους καθορισμένους περιορισμούς και τα συναφή 
χαρακτηριστικά. 

Έχοντας μια λύση στη διάθεσή του, ο ειδικός που ανακαλεί μια περίπτωση 
μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να παράγει μια νέα λύση. Ωστόσο οι λύσεις έχουν 
και άλλα χαρακτηριστικά που βοηθούν στην υιοθέτηση και την αξιολόγησή τους. 
Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά που η ερευνητική κοινότητα έχει καθορίσει ως 
χρήσιμα: 

 
• Η ίδια η λύση. 
• Το σύνολο των βημάτων της συλλογιστικής που χρησιμοποιήθηκε για την 

επίλυση του προβλήματος. 
• Το σύνολο των αιτιολογιών για τις αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την 

επίλυση του προβλήματος. 
• Αποδεκτές λύσεις που δεν επιλέχθηκαν (μαζί με τη συλλογιστική και την 

αιτιολόγηση που τις συνοδεύει). 
• Μη αποδεκτές λύσεις που αποκλείστηκαν (μαζί με τη συλλογιστική και την 

αιτιολόγηση που τις συνοδεύει). 
• Προσδοκίες των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την ανάπτυξη της 

λύσης. 
 

2.1.1.3  Το περιεχόμενο του Αποτελέσματος 
Η έκβαση μιας περίπτωσης καθορίζει το τι έγινε ως αποτέλεσμα (outcome) της 

εφαρμογής της λύσης ή πως η λύση εκτελέστηκε. Το αποτέλεσμα περιλαμβάνει τόσο 
ανάδραση από τον εξωτερικό κόσμο, όσο και διερμηνεία της ανάδρασης αυτής. Με 
τις πληροφορίες αυτές, ένας ειδικός μπορεί να προλάβει ενδεχόμενα προβλήματα και 
να προβλέψει το αποτέλεσμα μιας προτεινόμενης λύσης. Ωστόσο, το αποτέλεσμα 
μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα. Συγκεκριμένα, αν οι προσδοκίες έχουν 
παραβιαστεί ή αν η λύση απέτυχε, το αποτέλεσμα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την 
επεξήγηση του προβλήματος και των ενεργειών αποκατάστασής του. Συνεπώς, μια 
λύση έχει διάφορα τμήματα: 

 
• Το ίδιο το αποτέλεσμα. 
• Αν το αποτέλεσμα εκπλήρωσε ή παραβίασε τις προσδοκίες. 
• Αν το αποτέλεσμα ήταν επιτυχία ή αποτυχία. 
• Επεξήγηση της παραβίασης ή αποτυχίας των προσδοκιών. 
• Στρατηγική επιδιόρθωσης. 
• Τι θα μπορούσε να γίνει για να αποφευχθεί το πρόβλημα. 
• Υπόδειξη για την επόμενη προσπάθεια επίλυσης. 
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2.2 Δεικτοδότηση Περιπτώσεων 
Η δεικτοδότηση περιπτώσεων (case indexing), αναφέρεται στην απόδοση 

δεικτών σε περιπτώσεις για μελλοντική ανάκτηση και σύγκριση. Η επιλογή δεικτών 
είναι σημαντική για την δυνατότητα ανάκτησης της κατάλληλης περίπτωσης την 
κατάλληλη στιγμή, καθώς οι δείκτες μιας περίπτωσης καθορίζουν σε τι περιβάλλον 
θα ανακτηθεί η περίπτωση στο μέλλον. Οι δείκτες θα πρέπει να μπορούν να κάνουν 
προβλέψεις με χρήσιμο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι οι δείκτες θα πρέπει να 
αντανακλούν τα σημαντικά χαρακτηριστικά μιας περίπτωσης, καθώς και τα 
γνωρίσματα που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της περίπτωσης, και να περιγράφουν τις 
συνθήκες κάτω από τις οποίες αναμένεται η ανάκτηση μιας περίπτωσης στο μέλλον. 

Οι δείκτες θα πρέπει να είναι αρκετά αφαιρετικοί, ώστε να επιτρέπουν την 
ανάκτηση σε όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μια περίπτωση μπορεί να φανεί 
χρήσιμη, αλλά όχι πολύ αφαιρετικοί. Όταν οι δείκτες μιας περίπτωσης είναι πολύ 
αφαιρετικοί, η περίπτωση μπορεί να ανακτάται σε πάρα πολλές καταστάσεις, ή 
μπορεί να απαιτείται μεγάλη επεξεργασία για την ταύτιση των περιπτώσεων. Παρόλο 
που η απόδοση δεικτών είναι ακόμη κυρίως χειρονακτική εργασία και βασίζεται σε 
ανθρώπους-ειδικούς, έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία διάφορες αυτοματοποιημένες 
μέθοδοι. Μια από αυτές είναι και η χρήση επαγωγικών τεχνικών για την εξαγωγή των 
τοπικών βαρών των χαρακτηριστικών, με σύγκριση παρόμοιων περιπτώσεων που 
βρίσκονται σε μια βάση.  

2.2.1 Λεξιλόγιο Δεικτοδότησης 
Το μεγαλύτερο θέμα στη βασισμένη σε περιπτώσεις συλλογιστική είναι η 

ανάκτηση των κατάλληλων περιπτώσεων. Το πρόβλημα της ανάκτησης των 
κατάλληλων περιπτώσεων την κατάλληλη στιγμή ονομάζεται πρόβλημα 
δεικτοδότησης (indexing problem) και αποτελείται από διάφορα μέρη. Αρχικά, το 
πρόβλημα της απόδοσης κατάλληλων ετικετών στις περιπτώσεις την στιγμή της 
εισαγωγής τους στη βιβλιοθήκη των περιπτώσεων, για να εξασφαλιστεί η ανάκτησή 
τους την κατάλληλη στιγμή. Γενικά, αυτές οι ετικέτες προσδιορίζουν κάτω από ποιες 
συνθήκες η περίπτωση μπορεί να διδάξει ένα μάθημα, και συνεπώς πότε είναι 
πιθανότερο να φανεί χρήσιμη. Ακολουθεί το πρόβλημα της οργάνωσης των 
περιπτώσεων, έτσι ώστε η αναζήτηση στη βιβλιοθήκη των περιπτώσεων να μπορεί να 
γίνει αποτελεσματικά και επακριβώς. Φυσικά, σχετικό είναι και το πρόβλημα των 
ίδιων των αλγορίθμων ανάκτησης. 

Σχετικά με την δεικτοδότηση, υπάρχουν διάφορα βασικά ζητήματα. Το πρώτο 
είναι ότι τα χαρακτηριστικά που θα χρησιμοποιηθούν ως δείκτες θα πρέπει να 
επιλεγούν προσεκτικά, αν πρόκειται να ανακληθούν από τη βιβλιοθήκη περιπτώσεων 
οι πιο χρήσιμες περιπτώσεις. Η επιλογή δεικτών με βάση επιφανειακά 
χαρακτηριστικά που μπορούν εύκολα να εξαχθούν από μια περίπτωση, μπορεί να 
είναι λιγότερο χρήσιμη από την δεικτοδότηση που χρησιμοποιεί σύνθετους 
συνδυασμούς και συνθέσεις χαρακτηριστικών, τα οποία διαχωρίζουν τις περιπτώσεις 
μεταξύ τους με βάση τα μαθήματα που διδάσκουν ή τους σκοπούς που εκπληρώνουν. 
Παρόλο που στη δεύτερη περίπτωση χρειάζεται υπολογιστική προσπάθεια, η 
δεικτοδότηση με τέτοια χαρακτηριστικά είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επιτρέπει 
την ανάκτηση χρήσιμων περιπτώσεων. 

Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι τα χαρακτηριστικά μιας περίπτωσης 
που είναι χρήσιμα ως δείκτες, συχνά υπερβαίνουν τα επιφανειακά χαρακτηριστικά 
της περίπτωσης. Ως συνέπεια, η επιλογή καλών δεικτών μπορεί να απαιτεί μια 
διαδικασία ερμηνείας ή επεξεργασίας, κατά την οποία εξάγονται τα ενδιαφέροντα 
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λειτουργικά χαρακτηριστικά μιας κατάστασης. Οι δείκτες εξάγονται από το σύνολο 
των χαρακτηριστικών αυτών. 

Συνεπώς, υπάρχουν δυο μέρη στο πρόβλημα της επιλογής δεικτών. Πρώτον, 
θα πρέπει να βρεθεί ποιος τρόπος περιγραφής ή αναπαράστασης μιας περίπτωσης 
είναι σωστό να χρησιμοποιηθεί, έτσι ώστε οι περιπτώσεις να μπορούν να συγκριθούν 
μεταξύ τους μέσα στις σωστές διαστάσεις. Δηλαδή, θα πρέπει να αναλυθούν τα πεδία 
ορισμού, για να βρεθούν οι σχετικές περιγραφές που θα χρησιμοποιηθούν για την 
περιγραφή και δεικτοδότηση των περιπτώσεων. Αυτές οι περιγραφές ονομάζονται 
λεξιλόγιο δεικτοδότησης (indexing vocabulary). 

Έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε από πού προέρχεται το λεξιλόγιο 
δεικτοδότησης. Στο βαθμό που οι περιπτώσεις αναπαρίστανται συμβολικά, οι δείκτες 
μιας περίπτωσης είναι ένα υποσύνολο της περιγραφής ή αναπαράστασης της 
περίπτωσης. Συνεπώς, το λεξιλόγιο δεικτοδότησης είναι ένα υποσύνολο του 
λεξιλογίου που χρησιμοποιείται για την πλήρη συμβολική αναπαράσταση των 
περιπτώσεων. 

Δεύτερον, για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, θα πρέπει να μπορούμε να 
καθορίζουμε ποια μέρη της περιγραφής της, ή ποια από τα χαρακτηριστικά της θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες της. Για οποιαδήποτε περίπτωση, θα πρέπει να 
μπορούμε να αποδώσουμε ετικέτες οι οποίες να καθορίζουν τις καταστάσεις στις 
οποίες οι περιπτώσεις αυτές θα μπορούσαν να διδάξουν ένα μάθημα. Αυτή η 
διαδικασία λέγεται απόδοση δεικτών (index assignment) ή επιλογή δεικτών. Το 
λεξιλόγιο δεικτοδότησης καθορίζει ποια είδη περιγραφής θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για μια τάξη περιπτώσεων. Η απόδοση δεικτών είναι η διαδικασία 
επιλογής καθοριστικών περιγραφών για μια συγκεκριμένη περίπτωση. 

Η ανάλυση προηγούμενων καταστάσεων, σε συνδυασμό με την εμπειρία από 
την ανάπτυξη συστημάτων CBR, οδήγησε την κοινότητα των ασχολούμενων με την 
Βασισμένη σε Περιπτώσεις Συλλογιστική στην πρόταση διαφόρων οδηγιών για την 
επιλογή δεικτών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις: 

 
• Οι δείκτες θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να κάνουν προβλέψεις 

(predictive). 
• Οι προβλέψεις που μπορεί να γίνουν θα πρέπει να είναι χρήσιμες, δηλαδή θα 

πρέπει να στρέφονται προς τους σκοπούς για τους οποίους θα χρησιμοποιηθεί 
η περίπτωση. 

• Οι δείκτες θα πρέπει να είναι αρκετά αφαιρετικοί ώστε μια περίπτωση να 
μπορεί να είναι χρήσιμη σε μια ποικιλία μελλοντικών καταστάσεων. 

• Οι δείκτες θα πρέπει να είναι αρκετά ειδικοί για να είναι εύκολα 
αναγνωρίσιμοι σε μελλοντικές καταστάσεις. 

 
Η εφαρμογή των κανόνων αυτών δίνει ως αποτέλεσμα δείκτες που διαφοροποιούν τις 
περιπτώσεις μεταξύ τους με χρήσιμο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η ανάκληση 
κατάλληλων για τη νέα κατάσταση περιπτώσεων. 

 

2.2.2 Ποιότητα καλών δεικτών 
Οι καλοί δείκτες κάνουν προβλέψεις και οι προβλέψεις αυτές θα πρέπει να 

είναι χρήσιμες. Οι καλοί δείκτες είναι αρκετά αφηρημένοι για να παρέχουν κάλυψη, 
αλλά και αρκετά ειδικοί για να είναι αναγνωρίσιμοι. Το λεξιλόγιο που 
χρησιμοποιείται για την δεικτοδότηση θα πρέπει να επιτρέπει την αναπαράσταση 
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περιγραφών που αποτελούν καλούς δείκτες. Παρακάτω αναλύουμε τι ακριβώς 
σημαίνει ο κάθε παράγοντας ποιότητας των δεικτών. 

2.2.2.1 Χαρακτηριστικά Πρόβλεψης 
Όπως έχει αναφερθεί, στο βασικότερο επίπεδο, περίπτωση είναι η περιγραφή 

ενός προβλήματος, μια επιχειρούμενη λύση και το αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτής 
της λύσης. Κάποιες απόψεις της περίπτωσης συνυπολογίστηκαν για να προκύψει η 
λύση και ήταν υπεύθυνες για κάποιες σχετικές με τη λύση επιλογές. Άλλες απόψεις 
ήταν υπεύθυνες για κάποια τμήματα του αποτελέσματος. Οι απόψεις που 
υπολογίστηκαν για τις σχετικές με τη λύση επιλογές, έκαναν προβλέψεις για τα 
τμήματα της λύσης που πρότειναν. Οι απόψεις που ήταν υπεύθυνες για το 
αποτέλεσμα, έκαναν προβλέψεις για το αποτέλεσμα. Επειδή οι απόψεις μιας 
περίπτωσης αναπαρίστανται ως περιγραφές της περίπτωσης, μπορούμε να ορίσουμε 
ως χαρακτηριστικά πρόβλεψης τους συνδυασμούς  των περιγραφών μιας περίπτωσης 
που ήταν υπεύθυνοι για την λύση που επιλέχθηκε, καθώς  και τους συνδυασμούς που 
επηρέασαν το αποτέλεσμα. 

2.2.2.2 Αφαιρετικότητα των δεικτών 
Παρόλο που οι περιπτώσεις είναι συγκεκριμένες, οι δείκτες των περιπτώσεων 

θα πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε η περίπτωση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερη συλλογή περιπτώσεων γίνεται. Συχνά, αυτό σημαίνει ότι οι 
δείκτες θα πρέπει να είναι πιο αφηρημένοι από τις λεπτομέρειες μιας συγκεκριμένης 
περίπτωσης. Η δεικτοδότηση μιας περίπτωσης σύμφωνα με μια αφηρημένη 
περιγραφή, η οποία περιλαμβάνει αυτά που είναι σημαντικά για την περίπτωση, 
επιτρέπει στον ειδικό να εστιάσει κατευθείαν στα χαρακτηριστικά της περίπτωσης 
που δείχνουν την εφαρμοσιμότητά της. Αυτές οι περιγραφές δείχνουν το εύρος 
εφαρμογής (range of applicability) της περίπτωσης και κάνουν την περίπτωση 
γενικά εφαρμόσιμη (generally applicable).  

2.2.2.3 Πραγματική ύπαρξη δεικτών 
Ο κίνδυνος των αφηρημένων δεικτών είναι ότι μπορεί να είναι τόσο 

αφηρημένοι, που μόνο μετά από εκτεταμένη ανάλυση μπορεί ο ειδικός να αντιληφθεί 
πως μια νέα περίπτωση είχε αυτές τις περιγραφές. Έτσι, ενώ οι δείκτες θα πρέπει να 
είναι γενικά εφαρμόσιμοι, θα πρέπει να είναι αρκετά χειροπιαστοί ώστε να μπορούν να 
αναγνωριστούν με μικρή ανάλυση.  

2.2.2.4  Χρησιμότητα των δεικτών 
Μια τελευταία σκέψη για την επιλογή δεικτών είναι το κριτήριο της 

χρησιμότητας. Οι δείκτες θα πρέπει να επιλέγονται για να κάνουν προβλέψεις που θα 
είναι χρήσιμες σε μελλοντική συλλογιστική. Γενικά, κάθε θέμα που προκύπτει κατά την 
επίλυση ενός προβλήματος μπορεί να προκύψει και σε κάποιο άλλο πρόβλημα. Έτσι, 
όλοι οι συνδυασμοί των περιγραφών που αφορούν συνθήκες οι οποίες μπορούν να 
φανούν χρήσιμες, αποτελούν καλούς δείκτες.  

Πρακτικά, ωστόσο, ένας συγκεκριμένος ειδικός της βασισμένης σε 
περιπτώσεις συλλογιστικής ή σύμβουλος αποφάσεων, θα πάρει ή θα καθοδηγήσει 
μόνο ένα υποσύνολο των αποφάσεων που θα πρέπει να ληφθούν. Συνεπώς, χρήσιμοι 
δείκτες είναι αυτοί που προσδιορίζουν μια περίπτωση ως ικανή να καθοδηγήσει τις 
αποφάσεις που θα ληφθούν από το σύστημα. 
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2.2.3 Επιλογή Λεξιλογίου Δεικτοδότησης 
 Έχουμε αναφέρει ότι οι δείκτες θα πρέπει να κάνουν προβλέψεις, να είναι 
χρήσιμοι, γενικά εφαρμόσιμοι και αναγνωρίσιμοι. Γνωρίζουμε ότι κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να έχει έναν δείκτη, ο οποίος να περιγράφει κάθε τύπο περίπτωσης στην οποία 
υπάρχει πιθανότητα να εφαρμοστεί. Η συζήτηση για την ποιότητα των δεικτών μας 
βοηθά να καταλάβουμε τι θα πρέπει να καλύπτει ένα λεξιλόγιο αναπαράστασης των 
δεικτών. Το βασικότερο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το λεξιλόγιο θα πρέπει 
να καλύπτει σχετικές ομοιότητες και όχι μόνο επιφανειακά χαρακτηριστικά. Αυτό 
συμβαίνει αν επικεντρώσουμε την δεικτοδότηση στα σχετικά χαρακτηριστικά μιας 
περίπτωσης, δηλαδή τα χαρακτηριστικά εκείνα που αν ξανασυναντηθούν μπορούν να 
προβλέψουν κάτι χρήσιμο για μια νέα περίπτωση. Μερικές φορές τέτοια 
χαρακτηριστικά είναι τα επιφανειακά χαρακτηριστικά των περιπτώσεων, ενώ άλλες 
φορές αντιστοιχούν σε πιο αφηρημένες, βαθύτερες περιγραφές. Παρόλα αυτά, δεν 
υπάρχουν ειδικοί κανόνες σχετικοί με το περιεχόμενο των δεικτών. 
 Κάθε λεξιλόγιο για αναπαράσταση αποτελείται από δυο τμήματα: ένα σύνολο 
διαστάσεων (dimensions) τις οποίες καλύπτει το λεξιλόγιο και ένα σύνολο 
συμβόλων (symbols) που αναπαριστούν τις τιμές που αποτελούν την περιγραφή 
αυτών των διαστάσεων. Ξέρουμε ότι μια περίπτωση αναπαρίσταται από την 
περιγραφή του προβλήματος, την λύση και το αποτέλεσμά της. Επειδή οι δείκτες 
επιλέγονται από την περιγραφή της περίπτωσης, ξέρουμε τι είδους πράγματα θα 
πρέπει να αναπαριστά ένα λεξιλόγιο δεικτοδότησης. Ωστόσο δεν ξέρουμε τίποτα 
συγκεκριμένο σχετικά με το ποιες διαστάσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην 
αναπαράσταση, ποια σύμβολα θα χρησιμοποιηθούν ή σε τι επίπεδο λεπτομέρειας θα 
πρέπει να γίνει η αναπαράσταση. 
 Σε γενικές γραμμές, το λεξιλόγιο δεικτοδότησης θα πρέπει να περιλαμβάνει 
αυτές τις διαστάσεις του πεδίου που πρέπει να παρουσιάζονται για να υπενθυμίσουν 
τι είναι χρήσιμο. Το επίπεδο λεπτομέρειας που απαιτείται για τα σύμβολα που 
χρησιμοποιούνται στην αναπαράσταση, καθορίζεται από το πόσο συγκεκριμένα 
όμοιες θα πρέπει να είναι οι περιπτώσεις για να παρέχουν αξιόπιστες συμβουλές. 
 Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι. Η δημιουργία ενός 
πλήρους και σωστού συνόλου διαστάσεων και λεξικολογικών όρων, οι οποίοι θα 
είναι κατάλληλοι για ταύτιση, θα καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις και θα είναι 
επαρκώς εκφραστικοί, αποτελεί ένα τερατώδες, αν όχι ακατόρθωτο, θέμα. Ακριβώς 
μόλις ένα πεδίο έχει αναλυθεί σχεδόν στο σύνολό του, μπορεί να εμφανιστεί ένα 
αντιφατικό παράδειγμα το οποίο να δείχνει κάποιο λάθος στο λεξιλόγιο. Ωστόσο, 
εφόσον υπάρχει η ανάγκη για λεξιλόγια που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, θα 
πρέπει να γίνεται προσπάθεια για τη δημιουργία ενός λεξιλογίου που θα είναι 
αποτελεσματικό τις περισσότερες φορές. Το λεξιλόγιο αυτό θα πρέπει να έχει 
διαισθητική ικανότητα, να παρέχει λογική κάλυψη, να είναι λογικά εκφραστικό και 
να καλύπτει μεγάλο αριθμό καταστάσεων. Όσο περισσότερα από τα παραπάνω 
καλύπτει ένα λεξιλόγιο, τόσο καλύτερο είναι, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να 
αποδείξουμε την ορθότητά του, εκτός από την εφαρμογή του σε μεγάλα 
προγράμματα. 
 Κατά την επιλογή διαστάσεων και συμβόλων θα πρέπει να έχουμε υπ’ όψη 
μας τα παρακάτω: 
 

• Το λεξιλόγιο δεικτοδότησης θα πρέπει να είναι αρκετά γενικό για να καλύπτει 
το πεδίο των θεμάτων για τα οποία είναι υπεύθυνο το σύστημα, αλλά και 
αρκετά ειδικό για να κάνει τις διαφοροποιήσεις που χρειάζονται για την κάθε 
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περίπτωση. Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος το λεξιλόγιο να γίνει πιο γενικό ή πιο 
ειδικό από όσο χρειάζεται το θέμα για το οποίο προορίζεται. 

• Το λεξιλόγιο δεικτοδότησης θα πρέπει να καλύπτει το εύρος των περιπτώσεων 
που θα χρησιμοποιήσει το σύστημα. 

• Το λεξιλόγιο δεικτοδότησης θα πρέπει να προβλέπει τον βαθμό και τις 
κατευθύνσεις στις οποίες το σύστημα μπορεί να επεκταθεί στο μέλλον. 

 
Η επιλογή ενός λεξιλογίου δεικτοδότησης για ένα πεδίο απαιτεί την εξέταση ενός 
συνόλου περιπτώσεων που ανήκουν στο πεδίο για το οποίο το σύστημα θα παρέχει 
καθοδήγηση. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργική μεθοδολογία επιλογής, συλλέγουμε 
περιπτώσεις του πεδίου, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές τόσο των προβλημάτων που 
προέκυψαν και επιλύθηκαν, όσο και των λύσεων των προβλημάτων αυτών. Κατόπιν 
εξετάζουμε αυτό το σύνολο και καθορίζουμε για κάθε περίπτωση τα χαρακτηριστικά 
της, τις καταστάσεις στις οποίες είναι εφαρμόσιμο το κάθε χαρακτηριστικό και τους 
τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να περιγραφεί η περίπτωση για να μπορεί να 
εξάγει το καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά. Η διαδικασία είναι η εξής: 
 

1. Συλλογή ενός αντιπροσωπευτικού συνόλου περιπτώσεων. Γενικά, οι 
περιπτώσεις θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές των προβλημάτων που 
προκύπτουν στο συγκεκριμένο πεδίο, του περιβάλλοντος στο οποίο 
προκύπτουν τα προβλήματα, των λύσεων και των αποτελεσμάτων. 

2. Καθορισμός των χαρακτηριστικών που μπορεί να παρουσιάζει κάθε 
περίπτωση, ή των μαθημάτων που μπορεί να διδάξει. 

3. Χαρακτηρισμός των καταστάσεων κάτω από τις οποίες κάθε περίπτωση 
μπορεί να παρουσιάσει καθένα από τα χαρακτηριστικά. 

4. Για το κάθε χαρακτηριστικό, περιγραφή των δεικτών που θα επέτρεπαν την 
ανάκληση της περίπτωσης, επιβεβαιώνοντας ότι οι δείκτες είναι αρκετά 
αφηρημένοι ώστε να είναι γενικά εφαρμόσιμοι, αλλά και αρκετά 
συγκεκριμένοι ώστε να είναι αναγνωρίσιμοι. 

5. Επιλογή ενός συνόλου διαστάσεων και συμβόλων που επιτρέπουν την 
αναπαράσταση του περιεχομένου των δεικτών αυτών. 

 
Μέχρι στιγμής, αναφερόμαστε στην επιλογή λεξιλογίου για κάθε διαφορετικό 
σύστημα συλλογιστικής που βασίζεται σε περιπτώσεις. Ωστόσο, βασικό στόχο της 
ερευνητικής κοινότητας στον τομέα της CBR αποτελεί η εύρεση ενός γενικά 
εφαρμόσιμου λεξιλογίου δεικτοδότησης, μια θεωρία του περιεχομένου 
αναπαράστασης των δεικτών στην οποία θα διασταυρώνονται όλα τα πεδία. 
 

2.2.4 Μέθοδοι επιλογής δεικτών 

2.2.4.1 Χειρωνακτική επιλογή δεικτών 
Η μεθοδολογία επιλογής δεικτών των περιπτώσεων είναι μια διαδικασία 

παράλληλη της μεθοδολογίας καθορισμού του λεξιλογίου δεικτοδότησης, που 
παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα. Πρώτα καθορίζουμε τη χρησιμότητα 
μιας περίπτωσης και μετά προσδιορίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα 
μπορούσε να φανεί χρήσιμη. Χρησιμοποιώντας μεθόδους επιλογής δεικτών που 
σχετίζονται με τα διαφορετικά είδη συλλογιστικής που μπορεί να υποστηρίξει η 
περίπτωση, επιλέγεται ένα πρώτο σύνολο περιγραφών από αυτό το σύνολο 
χαρακτηριστικών. Αυτές οι περιγραφές επεξεργάζονται για να επιβεβαιωθεί η γενική 
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εφαρμοσιμότητα του δείκτη, και κάθε συστατικό περιγράφεται με τρόπο που να το 
κάνει αναγνωρίσιμο. Σε κάποιο επόμενο βήμα, η περιγραφή μεταφράζεται στο 
συμβολικό λεξιλόγιο του συστήματος συλλογιστικής. Τα βήματα της διαδικασίας 
φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. 

 
1. Καθορισμός της χρησιμότητας της περίπτωσης, προσδιορίζοντας τα 

χαρακτηριστικά της, με σεβασμό στο σύνολο των σκοπών του συστήματος. 
2. Καθορισμός των συνθηκών κάτω από τις οποίες τα χαρακτηριστικά θα ήταν 

χρήσιμα για τον κάθε σκοπό. 
3. Μετάφραση των συνθηκών στο λεξιλόγιο του συστήματος. 
4. Επεξεργασία των συνθηκών ώστε να γίνουν όσο πιο αναγνωρίσιμες και γενικά 

εφαρμόσιμες γίνεται. 
Σχήμα 2.2: Βήματα της διαδικασίας απόδοσης δεικτών σε περιπτώσεις. 

 

2.2.4.2 Μηχανική επιλογή δεικτών 
Κάποιες φορές είναι προτιμότερο να κάνει την δεικτοδότηση ο υπολογιστής, 

ειδικά όταν η κατανόηση και επίλυση προβλημάτων είναι ήδη αυτοματοποιημένη. 
Υπάρχουν τρεις μέθοδοι για αυτοματοποιημένη επιλογή δεικτών. Η μέθοδος λίστας 
επιλογών (checklist-based method) δηλαδή η παραγωγή από κάποιο άτομο μιας 
αξιόπιστης λίστας χαρακτηριστικών που είναι χρήσιμα για δεικτοδότηση. Βασίζεται 
στη φιλοσοφία ότι κάποιος μπορεί να δεικτοδοτήσει αξιόπιστα χρησιμοποιώντας το 
είδος των χαρακτηριστικών που τείνουν να είναι προφητικά. Η μέθοδος επεξήγησης 
(explanation-based method) αυτοματοποιεί την χειρωνακτική επιλογή δεικτών που 
παρουσιάστηκε στην παραπάνω ενότητα. Η φιλοσοφία εδώ είναι ότι οι περιπτώσεις 
θα πρέπει να αναλύονται ανεξάρτητα για την απόδοση αναγνώρισης ή μομφής για τις 
επιτυχίες ή τις αποτυχίες τους αντίστοιχα, ενώ οι δείκτες θα πρέπει να αποδίδονται 
επακριβώς για κάθε περίπτωση. Είναι υψηλά εξαρτημένη από τη γνώση μέθοδος και 
απαιτεί από τον υπολογιστή να παράγει επεξηγήσεις και συμπεράσματα. Η μέθοδος 
των διαφορών (difference-based method) επιτρέπει στους δείκτες που επιλέχθηκαν με 
οποιαδήποτε από τις παραπάνω μεθόδους να γίνουν πιο εξειδικευμένοι για τη 
βιβλιοθήκη περιπτώσεων, αφήνοντας σε έναν δείκτη μόνο εκείνα τα χαρακτηριστικά 
του που τον διαφοροποιούν από άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. 

2.3 Ανάκτηση Περιπτώσεων 
Ανάκτηση περίπτωσης (Case Retrieval) είναι η διαδικασία εύρεσης, μέσα σε 

μια βάση δεδομένων, των περιπτώσεων αυτών που είναι πλησιέστερες στην τρέχουσα 
περίπτωση. Για να είναι αποτελεσματική η ανάκτηση, θα πρέπει να υπάρχουν 
κριτήρια επιλογής που θα καθορίζουν αν μια περίπτωση είναι κατάλληλη για 
ανάκτηση, καθώς και ένας μηχανισμός ελέγχου της διαδικασίας έρευνας στη βάση 
δεδομένων. Τα κριτήρια επιλογής είναι απαραίτητα για να καθοριστεί η καλύτερη 
περίπτωση για ανάκτηση, αφού καθορίζουν το πόσο κοντά βρίσκεται η νέα 
περίπτωση στις αποθηκευμένες περιπτώσεις. 

Τα κριτήρια επιλογής περίπτωσης εξαρτώνται μερικώς από το τι ακριβώς 
ψάχνει το σύστημα στη βάση περιπτώσεων. Συνήθως η μέθοδος ανάκτησης ψάχνει 
για μια ολοκληρωμένη περίπτωση, τα χαρακτηριστικά της οποίας συγκρίνονται με 
αυτά της τρέχουσας. Ωστόσο, κάποιες φορές αναζητείται μόνο ένα τμήμα μιας 
περίπτωσης. Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκύψει όταν δεν υπάρχει πλήρης 
περιγραφή περίπτωσης, οπότε μια λύση συντίθεται από την επιλογή τμημάτων 
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κάποιων περιπτώσεων. Παρόμοια κατάσταση αποτελεί η τροποποίηση μιας 
περίπτωσης, με υιοθέτηση ενός τμήματος μιας περίπτωσης από τη βάση 
περιπτώσεων. 

Οι ακριβείς διαδικασίες που απαιτούνται για την ανάκτηση μιας περίπτωσης 
εξαρτώνται κατά πολύ από το μοντέλο μνήμης και τις διαδικασίες δεικτοδότησης που 
χρησιμοποιούνται. Οι μέθοδοι ανάκτησης που έχουν αναπτυχθεί από τους ερευνητές 
και τους κατασκευαστές ποικίλουν από την χρήση μιας απλής έρευνας με τη μέθοδο 
του πλησιέστερου γείτονα (nearest-neighbor search), μέχρι τη χρήση ευφυών 
πρακτόρων. 

Η ανάκτηση είναι μια μεγάλη περιοχή έρευνας στη CBR. Οι πιο κοινά 
εξεταζόμενες τεχνικές ανάκτησης, μέχρι στιγμής, είναι η μέθοδος των k-
Πλησιέστερων Γειτόνων (k-Nearest Neighbor, k-NN), τα δέντρα αποφάσεων και τα 
παράγωγά τους. Αυτές οι τεχνικές περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ενός μέτρου 
ομοιότητας για να μπορεί να μετρηθεί η εγγύτητα (η ομοιότητα) των περιπτώσεων. 
Κάποιες από τις υπάρχουσες μεθόδους ανάκτησης είναι και οι παρακάτω: 
 

1. Ανάκτηση πλησιέστερου γείτονα. Στην ανάκτηση πλησιέστερου γείτονα, η 
περίπτωση που ανακτάται επιλέγεται όταν το άθροισμα των βαρών των 
χαρακτηριστικών της, που ταιριάζουν με τη νέα περίπτωση, είναι μεγαλύτερο 
από το αντίστοιχο άθροισμα των άλλων περιπτώσεων της βάσης. 

2. Επαγωγικές προσεγγίσεις. Η δομή της βάσης περιπτώσεων καθορίζει την 
σχετική σπουδαιότητα των χαρακτηριστικών, ώστε να υπάρχει διαχωρισμός 
ανάμεσα σε παρόμοιες περιπτώσεις Όταν, λοιπόν, χρησιμοποιούνται 
επαγωγικές προσεγγίσεις για τον καθορισμό της δομής της βάσης 
περιπτώσεων, η ιεραρχική δομή της περίπτωσης που προκύπτει παρέχει 
μείωση του χώρου έρευνας. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα και τη 
μείωση του χρόνου έρευνας για τα ερωτήματα. 

3. Προσεγγίσεις καθοδηγούμενες από τη γνώση. Οι καθοδηγούμενες από τη 
γνώση προσεγγίσεις της ανάκτησης, χρησιμοποιούν τη γνώση του πεδίου για 
να καθορίσουν τα χαρακτηριστικά μιας περίπτωσης που είναι σημαντικά για 
την ανάκτηση της περίπτωσης αυτής στο μέλλον. Σε κάποιες περιπτώσεις, 
διαφορετικά χαρακτηριστικά μιας περίπτωσης θα έχουν διαφορετικά επίπεδα 
σπουδαιότητας ή συμβολής στα επίπεδα επιτυχίας που σχετίζονται με την 
περίπτωση. Όπως και στις επαγωγικές προσεγγίσεις της ανάκτησης, η 
δεικτοδότηση που καθοδηγείται από τη γνώση του πεδίου μπορεί να οδηγήσει 
σε μια ιεραρχική δομή, η οποία μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική για την 
έρευνα. 

4. Επικυρωμένη ανάκτηση. Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για τη βελτίωση 
της ανάκτησης. Μια από αυτές είναι και η επικυρωμένη ανάκτηση, η οποία 
αποτελείται από δυο φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την ανάκτηση όλων 
των περιπτώσεων που είναι σχετικές με το πρόβλημα, με βάση τα 
χαρακτηριστικά της τρέχουσας περίπτωσης. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει 
την εξαγωγή πιο διακριτών χαρακτηριστικών από το αρχικό σύνολο των 
ανακτημένων περιπτώσεων, για να καθοριστεί εάν οι περιπτώσεις αυτές 
ισχύουν για την τρέχουσα κατάσταση. Το πλεονέκτημα της επικυρωμένης 
ανάκτησης είναι το γεγονός ότι, για την αρχική ανάκτηση από τη βάση 
περιπτώσεων χρησιμοποιούνται φθηνές υπολογιστικές μέθοδοι, ενώ πιο 
ακριβές υπολογιστικές μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δεύτερη 
φάση, αφού εφαρμόζονται μόνο σε ένα υποσύνολο της βάσης περιπτώσεων.  
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Για τον καθορισμό της μεθόδου ανάκτησης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποιοι 
παράγοντες: 
 

• Ο αριθμός των περιπτώσεων που θα ερευνηθούν. 
• Η διαθέσιμη γνώση του πεδίου. 
• Η ευκολία καθορισμού βαρών για τα ανεξάρτητα χαρακτηριστικά. 
• Αν όλες οι περιπτώσεις θα δεικτοδοτηθούν με τα ίδια χαρακτηριστικά, ή αν η 

κάθε περίπτωση μπορεί να έχει χαρακτηριστικά που ποικίλουν σε βαθμό 
σπουδαιότητας. 

 
 

 
Σχήμα 2.3: Διαδικασίες που εμπλέκονται στη CBR. 

 
Εφόσον μια περίπτωση έχει ανακτηθεί, γίνεται συνήθως μια ανάλυση για τον 
καθορισμό του κατά πόσο η περίπτωση βρίσκεται κοντά στο πρόβλημα, ή θα πρέπει 
να τροποποιηθούν οι παράμετροι έρευνας και να εκτελεστεί ξανά η έρευνα. Αν γίνει 
η σωστή επιλογή κατά την ανάλυση αυτή, μπορεί να εξοικονομηθεί αρκετός χρόνος. 
Για παράδειγμα, ο χρόνος προσαρμογής μιας μακρινής περίπτωσης θα μπορούσε να 
είναι σημαντικά μεγαλύτερος από αυτόν που απαιτείται για να ξαναγίνει έρευνα. Για 
την επιλογή μιας μεθόδου ανάλυσης, θα πρέπει να μελετηθούν τα παρακάτω σημεία: 
 

• Ο χρόνος και οι πηγές που απαιτούνται για την προσαρμογή. 
• Ο αριθμός των περιπτώσεων που υπάρχουν στη βάση περιπτώσεων. 
• Ο χρόνος και οι πόροι που απαιτούνται για την έρευνα. 
• Ποιο τμήμα της βάσης περιπτώσεων έχει ήδη ερευνηθεί. 

 
Αν κάνουμε μια ανασκόπηση των διαδικασιών που εμπλέκονται στη διαδικασία CBR 
και παρουσιάστηκαν μέχρι στιγμής, μπορούμε να τις αναπαραστήσουμε περιεκτικά 
στο Σχήμα 2.3. 

Προδιαγραφές 
περίπτωσης εισόδου 

Βελτίωση 
ερωτήματος και 
επανάληψη 
ανάκτησης 

Ακατάλληλη περίπτωση – 
αδύνατη περαιτέρω 

ανάκτηση 

Περίπτωση κατάλληλη 
για προσαρμογή 

Εισαγόμενη 

Προσαρμογή 

Περίπτωση 
 (ή Περιπτώσεις) 

Ανάκτηση 
Περιπτώσεων Βάση 

Περιπτώσεων 

Ανάλυση της 
Ανάκτησης  

ΑΠΟΤΥΧΙΑ
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2.3.1 Δομές οργάνωσης και Αλγόριθμοι Ανάκτησης 
Γενικά, η αποδοτικότητα της ανάκτησης εξαρτάται από την ποσότητα και την 

πολυπλοκότητα της ταύτισης που θα πρέπει να γίνει. Η ορθότητά της εξαρτάται από 
την ιδιαιτερότητα των δεικτών. Κάθε τρόπος ενέργειας επιχειρεί να διαχωρίσει τις 
περιπτώσεις, έτσι ώστε η ανάκτηση να είναι αποδοτική και ακριβής. Ο στόχος των 
στρατηγικών έρευνας είναι να επιλέξουν έναν μικρό αριθμό ενδεχομένως σχετικών 
περιπτώσεων, και την ίδια στιγμή να εξασφαλίσουν ότι τουλάχιστον κάποιες 
περιπτώσεις που έχουν πιθανότητα να είναι χρήσιμες βρίσκονται μέσα στο σύνολο 
αυτό. Οι συγκεκριμένες δομές οργάνωσης και οι αλγόριθμοι που είναι κατάλληλοι για 
κάθε εφαρμογή, εξαρτώνται κατά πολύ από τον αριθμό των περιπτώσεων που 
βρίσκονται στη βιβλιοθήκη, την πολυπλοκότητα των δεικτών, τον αριθμό των 
διαφορετικών θεμάτων που θα πρέπει να υποστηρίξει η βιβλιοθήκη περιπτώσεων και 
την ποικιλία των δεικτών κατά μήκος των θεμάτων αυτών. 

Υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί δομών και αλγορίθμων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και κάποιοι από αυτούς αναφέρονται παρακάτω. Η περαιτέρω 
επεξήγηση της διαδικασίας, όμως, δεν περιλαμβάνεται στους στόχους της εργασίας 
αυτής, οπότε ο αναγνώστης καλείται να ανατρέξει στη σχετική βιβλιογραφία. 

 
• Επίπεδη μνήμη, σειριακή προσπέλαση. 
• Δίκτυα διαμοιραζόμενων χαρακτηριστικών, αναζήτηση πρώτα σε πλάτος. 
• Δίκτυα διάκρισης προτεραιότητας, αναζήτηση πρώτα σε βάθος. 
• Πλεονεκτικά δίκτυα διάκρισης, αναζήτηση πρώτα σε πλάτος.  
• Επίπεδη μνήμη, παράλληλη προσπέλαση. 
• Ιεραρχική μνήμη, παράλληλη προσπέλαση. 

 
 

2.3.2 Ταύτιση και Βαθμολόγηση Περιπτώσεων (Matching and Ranking 
Cases) 

Η ικανότητα διαχωρισμού των μερικώς ισοδύναμων περιπτώσεων που μπορεί 
να είναι περισσότερο χρήσιμες από άλλες, είναι καθοριστική για την ορθότητα μιας 
συλλογιστικής που βασίζεται σε περιπτώσεις. Οι αλγόριθμοι ανάκτησης καθοδηγούν 
την έρευνα σε συγκεκριμένα σημεία της μνήμης, προσπελάζοντας περιπτώσεις που 
ενδεχομένως είναι χρήσιμες, αλλά έγκειται στις μεθόδους ταύτισης και ταξινόμησης 
η επιλογή χρήσιμων περιπτώσεων από τη συλλογή αυτή. 

Η επιλογή των καλύτερων, ή πιο χρήσιμων περιπτώσεων είναι κυρίως μια 
διαδικασία μερικής ταύτισης. Η διαδικασία ξεκινά με την έρευνα στη βιβλιοθήκη 
περιπτώσεων (case library) για περιπτώσεις που ταυτίζονται μερικώς, ενώ παράλληλα 
κάποιες συναρτήσεις υπολογίζουν τον βαθμό ισοδυναμίας, σύμφωνα με 
συγκεκριμένες διαστάσεις που αναπαρίστανται ως δείκτες. Με βάση αυτές τις 
ισοδυναμίες διαστάσεων, οι συναρτήσεις συλλέγουν ένα σύνολο περιπτώσεων που 
ταυτίζονται μερικώς με τη νέα περίπτωση. Μετά την επιλογή αυτού του συνόλου, 
γίνεται μια ευρύτερη αξιολόγηση του βαθμού ταύτισης, υπολογίζοντας αυτή τη φορά 
την σπουδαιότητα της ταύτισης για κάθε διάσταση. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται 
βαθμολόγηση (ranking). Η σπουδαιότητα κάθε διάστασης μιας αναπαράστασης είναι 
μια συνάρτηση, ανάμεσα σε άλλα, και του σκοπού για τον οποίο οι περιπτώσεις που 
ανακτήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν. Οι διαδικασίες βαθμολόγησης επιλέγουν τις 
περιπτώσεις εκείνες που μπορούν να εξυπηρετήσουν τον σκοπό της συλλογιστικής. 
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Για τον αξιόπιστο υπολογισμό του βαθμού ταύτισης είναι απαραίτητες 
διάφορες διεργασίες. Χρειάζεται ένας τρόπος για να καθορίσουμε ποια 
χαρακτηριστικά των δυο περιπτώσεων αντιστοιχίζονται μεταξύ τους, ένα μέσο 
υπολογισμού του βαθμού ταύτισης των χαρακτηριστικών αυτών, καθώς και ένας 
τρόπος καθορισμού και καταγραφής της σημασίας των χαρακτηριστικών σε μια 
ταύτιση. Για την επίτευξη των διεργασιών αυτών έχουν σχεδιαστεί οι διαδικασίες 
ταύτισης και βαθμολόγησης. 

Πριν αναλύσουμε τους ορισμούς της μερικής ταύτισης και ταξινόμησης 
προτύπων, είναι απαραίτητη η αναφορά κάποιων ορισμών. Μερικές από τις 
διαδικασίες που θα περιγραφούν είναι στατικές, άλλες είναι δυναμικές. Μερικές 
βασίζονται σε απόλυτα σχήματα βαθμολόγησης, άλλες βασίζονται σε σχετική 
βαθμολόγηση που υπολογίζει το άθροισμα των βαρών των διαφόρων διαστάσεων που 
συγκρίνονται μεταξύ τους. Κάποιες ταυτίζουν ολόκληρες περιπτώσεις μεταξύ τους, 
άλλες ταυτίζουν μια διάσταση κάθε φορά. Οι διαδικασίες που θα παρουσιαστούν 
συνδυάζουν διάφορες απόψεις των παραπάνω και για τον λόγο αυτό, πριν 
συζητήσουμε τις διαδικασίες ταύτισης και ταξινόμησης, καλό θα ήταν να 
παρουσιάσουμε τους διάφορους τρόπους περιγραφής των συναρτήσεων ταύτισης και 
ταξινόμησης. 

 

2.3.2.1 Διαστάσεις, Περιγραφείς και Χαρακτηριστικά 
Οι λέξεις χαρακτηριστικό, περιγραφέας, και διάσταση χρησιμοποιούνται 

ελεύθερα και εναλλακτικά μέχρι τώρα για να καθορίσουν μια άποψη της 
αναπαράστασης μιας περίπτωσης. Θα γίνουμε πιο συγκεκριμένοι όσον αφορά τη 
σημασία των όρων αυτών. Ένας περιγραφέας (descriptor) μιας περίπτωσης είναι ένα 
ζευγάρι χαρακτηριστικού-τιμής που χρησιμοποιείται στην περιγραφή της περίπτωσης. 
Οι περιγραφείς μπορεί να περιγράφουν όψεις της περιγραφής του προβλήματος ή της 
κατάστασης, της λύσης ή του αποτελέσματος. Μπορεί να αναφέρονται σε 
επιφανειακά χαρακτηριστικά, αφηρημένα χαρακτηριστικά, δομικά χαρακτηριστικά ή 
σχέσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών: οτιδήποτε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για 
να παρέχει μια περιγραφή της κατάστασης που αναπαριστά η περίπτωση. Η 
διάσταση (dimension) αναφέρεται στο τμήμα των χαρακτηριστικών του περιγραφέα. 
Όταν συγκρίνουμε περιπτώσεις σε σχέση με μια διάσταση, απλά εξάγουμε σχετικούς 
περιγραφείς από δυο περιπτώσεις και συγκρίνουμε τις τιμές τους. Το 
χαρακτηριστικό (feature) έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα και με τους δυο τρόπους. 
Μερικές φορές αναφερόμαστε στη διάσταση ως χαρακτηριστικό, ενώ άλλες φορές 
έχουμε αναφερθεί στον περιγραφέα ως χαρακτηριστικό. Γενικά, στο εξής θα 
αναφέρουμε το χαρακτηριστικό εννοώντας περιγραφέα, δηλαδή ένα ζεύγος 
χαρακτηριστικού-τιμής. 

 

2.3.2.2 Διαδικασίες σύγκρισης 
Οι διαδικασίες σύγκρισης μπορούν να ταυτίσουν τη διάσταση μιας 

περίπτωσης με κάποια διάσταση μιας άλλης, ή το σύνολο μιας περίπτωσης με μια 
άλλη. Η πρώτη περίπτωση είναι ταύτιση διαστάσεων (dimensional match), ενώ η 
δεύτερη ολική ταύτιση (aggregate match). Όταν συγκρίνουμε την ηλικία 62 με την 
ηλικία 74, κάνουμε σύγκριση διαστάσεων. Συγκρίνουμε χαρακτηριστικά μιας 
διάστασης-δηλαδή της ηλικίας. Η ταύτιση διαστάσεων γίνεται ερευνώντας τις σχέσεις 
των συμβολικών τιμών ενός σημασιολογικού δικτύου, συγκρίνοντας τις αριθμητικές 
τιμές ή συγκρίνοντας τιμές ποιοτικά. 
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Όταν ένα υποψήφιο σύνολο μερικών ταυτίσεων έχει συλλεχθεί και χρειάζεται 
να εξάγουμε από αυτό τις περισσότερο όμοιες περιπτώσεις, είναι απαραίτητη η ολική 
ταύτιση. Συνήθως, η περιγραφή της νέας κατάστασης (δηλαδή η νέα περίπτωση), 
συγκρίνεται με κάθε περίπτωση που επιλέγεται από τη βιβλιοθήκη περιπτώσεων (μια 
παλιά περίπτωση). Οι περιπτώσεις συγκρίνονται ως προς τις διαστάσεις της 
περιγραφής του προβλήματος και όσων λύσεων υπήρχαν πριν από τη μερική λύση. 
Τα περισσότερα συστήματα που χρησιμοποιούν συλλογιστική των περιπτώσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των CHEF, JULIA, CLAVIER και του Battle Planner) 
κάνουν αυτού του είδους την ταύτιση. Είναι κατάλληλη όταν οι περιπτώσεις που 
μοιάζουν επιλύονται με παρόμοιο τρόπο. 

 

2.3.2.3 Ταύτιση και Βαθμολόγηση 
Ταύτιση (matching) είναι η διαδικασία σύγκρισης δυο περιπτώσεων μεταξύ 

τους και καθορισμού του βαθμού ταύτισής τους. Ταξινόμηση (ranking) είναι η 
διαδικασία τακτοποίησης περιπτώσεων που ταυτίζονται μερικώς, σύμφωνα με την 
καταλληλότητα της ταύτισής τους ή την χρησιμότητά τους. Όταν συγκρίνουμε 
περιπτώσεις, μπορούμε είτε να παράγουμε μια βαθμολογία που καθορίζει τον βαθμό 
ταύτισης, ή μπορούμε απλά να καθορίσουμε το εάν ναι, μια περίπτωση ταυτίζεται 
επαρκώς, ή όχι, δεν ταυτίζεται. Όταν βαθμολογούμε περιπτώσεις, καθορίζουμε ποια 
από διάφορες περιπτώσεις οι οποίες ταυτίζονται μερικώς, είναι καλύτερη από τις 
άλλες. Συχνά, οι διαδικασίες βαθμολόγησης χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα των 
διαδικασιών ταύτισης για να διατάξουν τις μερικώς ταυτιζόμενες περιπτώσεις, 
ανάλογα με την χρησιμότητά τους. 
 

2.3.2.4 Γενικά και Ειδικά Κριτήρια Ταύτισης: Υπολογισμός του 
περιεχομένου κατά την σύγκριση 

Τα κριτήρια ταύτισης καθορίζουν την σχετική σημασία των διαφορετικών 
διαστάσεων μιας αναπαράστασης σε μια σύγκριση. Κάποιες διαστάσεις είναι πιο 
σημαντικές από άλλες στον καθορισμό του βαθμού ομοιότητας και χρησιμότητας 
μιας ανακτημένης περίπτωσης. Γενικά, ο βαθμός αυτός εξαρτάται από το 
περιεχόμενο της σύγκρισης. Υπενθυμίζουμε ότι το περιεχόμενο της σύγκρισης 
αναφέρεται στο περιβάλλον που επηρεάζει τα κριτήρια ταύτισης. Δυο απόψεις του 
περιεχομένου που είναι σημαντικές, είναι ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί 
η περίπτωση, καθώς και ο βαθμός στον οποίο τα χαρακτηριστικά ήταν χρήσιμα κάτω 
από προηγούμενες, παρόμοιες συνθήκες.  

Τα κριτήρια ταύτισης μπορούν να αποδοθούν γενικά (globally), σε όλη τη 
βιβλιοθήκη περιπτώσεων ή σε μεγάλα μέρη αυτής, ή τοπικά (locally), σε μια μόνο 
περίπτωση ή ένα υποσύνολο της βιβλιοθήκης περιπτώσεων. Όταν τα κριτήρια 
ταύτισης αποδίδονται γενικά, χρησιμοποιείται μόνο ένας μικρός αριθμός κριτηρίων 
ταύτισης, με μικρή ευαισθησία στο περιεχόμενο. Αυτό το σχήμα είναι κατάλληλο 
όταν οι περιπτώσεις χρησιμοποιούνται μόνο για έναν σκοπό, ή όταν η σχετική 
σημασία των διαστάσεων ποικίλει σε κάποιο βαθμό ανάλογα με τον σκοπό. 
Περισσότερη ευαισθησία στο περιεχόμενο επιτυγχάνεται όταν τα κριτήρια ταύτισης 
αποδίδονται πιο τοπικά, δηλαδή σε ένα μικρότερο σύνολο περιπτώσεων, με ποικιλία 
κριτηρίων σχετικά με το περιεχόμενό τους. 

Τα κριτήρια ταύτισης συχνά εισάγονται σε μια συνάρτηση που υπολογίζει τον 
βαθμό ταύτισης. Αναφέρουμε τη συνάρτηση αυτή ως συνάρτηση αποτίμησης 
(evaluation function). Μια συνάρτηση αποτίμησης χρησιμοποιεί κριτήρια ταύτισης ή  
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τιμές σπουδαιότητας των διαστάσεων (dimensional importance values), για να 
υπολογίσει τον βαθμό ταύτισης ανάμεσα σε μια νέα κατάσταση και μια μερικώς 
ταυτιζόμενη με αυτήν περίπτωση. 

 

2.3.2.5 Απόλυτη και Σχετική Ταύτιση και Βαθμολόγηση 
Μερικά σχήματα ταύτισης έχουν ως αποτέλεσμα τον υπολογισμό μιας 

βαθμολογίας (score), η οποία καθορίζει τον βαθμό ομοιότητας ανάμεσα σε μια 
περίπτωση και σε μια άλλη. Άλλα σχήματα ταύτισης έχουν ως αποτέλεσμα τον 
υπολογισμό μιας δομής σύγκρισης (comparison structure), η οποία καταγράφει τον 
βαθμό ταύτισης των διαστάσεων μιας περίπτωσης με τις διαστάσεις μιας δεύτερης 
περίπτωσης. Η βαθμολόγηση έχει ως αποτέλεσμα μια διατεταγμένη λίστα ή μια δομή 
που δείχνει τον σχετικό βαθμό ταύτισης ποικίλων διαφορετικών περιπτώσεων. 

Ο βαθμός ταύτισης που θα υπολογιστεί, είτε πρόκειται για ταύτιση 
διαστάσεων ή για συνολική ταύτιση, μπορεί να είναι απόλυτος ή σχετικός. Ένας 
απόλυτος βαθμός ταύτισης (absolute match score) υπολογίζεται ανεξάρτητα από 
άλλες περιπτώσεις. Συνήθως, οι απόλυτοι βαθμοί είναι αριθμητικές αξίες και 
υπολογίζονται από μια αριθμητική συνάρτηση. Θα μπορούσαν, ωστόσο, να είναι 
ποιοτικές τιμές και να υπολογίζονται από ποιοτικές διαδικασίες συλλογιστικής. Οι 
απόλυτες βαθμολογίες μπορούν να υπολογιστούν από στατικές ή δυναμικές 
διεργασίες αξιολόγησης. 

Ένας σχετικός βαθμός ταύτισης απαιτεί σύγκριση με άλλες περιπτώσεις. Ενώ 
η διαδικασία της απόλυτης βαθμολόγησης υπολογίζει έναν αριθμό που περιγράφει 
τον βαθμό ταύτισης ανάμεσα στη νέα κατάσταση και μια περίπτωση, η σχετική 
βαθμολόγηση φτιάχνει ένα επιχείρημα για τη βαθμολόγηση των περιπτώσεων σε 
σχέση με τη νέα κατάσταση. Αυτό το επιχείρημα, που εκφράζει με ποια βάση κάποια 
περίπτωση είναι καλύτερη από άλλες, παρέχει μια εξήγηση της βαθμολόγησης. Το 
σύστημα HYPO κάνει αυτού του είδους τη βαθμολόγηση μέσω επιχειρηματολογίας. 
Το σύστημα PARADYME το κάνει μέσω ενός σχήματος προτιμήσεων. Γενικά, τα 
σχετικά σχήματα είναι περισσότερο σχήματα βαθμολόγησης, παρά σχήματα ταύτισης 
και γενικά, κάνουν τη δουλειά τους συγκρίνοντας δομές σύγκρισης μεταξύ τους. 
Συνήθως, η σχετική βαθμολόγηση γίνεται από δυναμικές διαδικασίες βαθμολόγησης. 
 

2.3.2.6 Εισαγωγή Δεδομένων στις συναρτήσεις ταύτισης και 
βαθμολόγησης 

Υπάρχουν μέχρι πέντε δεδομένα εισόδου στις διαδικασίες ταύτισης και 
βαθμολόγησης: 

 
1. Η νέα κατάσταση. 
2. Ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί η ανακτημένη περίπτωση. 
3. Οι περιπτώσεις που ανακλήθηκαν. 
4. Οι δείκτες των περιπτώσεων που ανακλήθηκαν. 
5. Λογικά κριτήρια για την ταύτιση. 

 
Η νέα κατάσταση είναι, φυσικά, το νέο πρόβλημα ή κατάσταση για την οποία το 
σύστημα προσπαθεί να κάνει συλλογιστική. Ο σκοπός των διαδικασιών ταύτισης και 
βαθμολόγησης είναι να βρεθεί μια περίπτωση που θα ταυτίζεται με τη νέα. 

Ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί η ανακτημένη περίπτωση, το 
δεύτερο δεδομένο εισόδου στην διαδικασία αποτίμησης, αναπαρίσταται από τον 
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τρέχοντα σκοπό της συλλογιστικής του συστήματος. Το σύστημα μπορεί να θέλει να 
κατασκευάσει ένα μέρος μιας λύσης, να αξιολογήσει μια προτεινόμενη λύση, να 
παράγει αποτέλεσμα, να εξηγήσει μια ανωμαλία, κλπ. 

Το τρίτο δεδομένο εισόδου στις διαδικασίες βαθμολόγησης είναι το σύνολο 
των περιπτώσεων που ανακλήθηκαν, αυτών δηλαδή που θα πρέπει να 
βαθμολογηθούν για τη χρησιμότητά τους. Μερικά σχέδια ανάκτησης συλλέγουν μια 
ομάδα μερικώς ταυτιζόμενων περιπτώσεων και τις παρουσιάζουν στις διαδικασίες 
βαθμολόγησης. Άλλα κάνουν ανάκτηση και βαθμολόγηση κατά στρώματα. 

Η τέταρτη είσοδος, οι δείκτες που σχετίζονται με καθεμία από τις περιπτώσεις 
που ανακλήθηκαν, μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Μερικές φορές οι δείκτες 
μπορούν να πάρουν τη μορφή τιμών σπουδαιότητας που σχετίζονται με τις 
διαστάσεις της περιγραφής της περίπτωσης. Αυτές οι τιμές χρησιμοποιούνται από 
σχέδια αριθμητικής βαθμολόγησης για να υπολογιστεί ένας βαθμός ταύτισης. 
Μερικές διαδικασίες ταύτισης και βαθμολόγησης επικεντρώνονται στους δείκτες ως 
θεμελιώδη αναγνωριστικά των περιπτώσεων, καθώς αυτοί καθορίζουν ποια από 
διάφορες περιπτώσεις έχει τη δυνατότητα να αποτελεί την πιο χρήσιμη ισοδυναμία. 

Τα λογικά κριτήρια για την ταύτιση ειδοποιούν τις διαδικασίες ταύτισης και 
βαθμολόγησης ότι θα πρέπει να σταματήσουν την έρευνα και να επιτρέψουν την 
καλύτερη λύση που έχουν βρει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Κάποιος μπορεί να στοχεύει 
στο να βρει την «καλύτερη» ή την «πιο χρήσιμη» ισοδύναμη περίπτωση, 
υπολογίζοντας όλες τις απόψεις του περιεχομένου και απαιτώντας όλες οι διαθέσιμες 
περιπτώσεις του συνόλου να έχουν βαθμολογηθεί σχετικά μεταξύ τους. Κάποιος 
άλλος μπορεί να θέλει να βρει μια ικανοποιητική ισοδύναμη περίπτωση, 
ικανοποιητική σύμφωνα με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Το CASEY για 
παράδειγμα, επιστρέφει την πρώτη περίπτωση για την οποία όλες οι αντιστοιχίες 
έχουν επιλυθεί από το αιτιολογικό μοντέλο. Σε ένα τέτοιο σχήμα, επιστρέφεται η 
πρώτη περίπτωση για την οποία θα βρεθεί ένας ικανοποιητικός βαθμός ταύτισης, 
χωρίς να χρειάζεται να βρεθεί η καλύτερη περίπτωση από το διαθέσιμο σύνολο. Άλλα 
κριτήρια λογικής περιλαμβάνουν την εύρεση μιας περίπτωσης που έχει τη 
δυνατότητα να προβλέψει ένα συγκεκριμένο είδος καθορισμένου αποτελέσματος, την 
εύρεση μιας περίπτωσης της οποίας η λύση βρίσκεται κάτω από ένα συγκεκριμένο 
επίπεδο πολυπλοκότητας, την εύρεση μιας λύσης της οποίας η λύση είναι 
συγκεκριμένου είδους κ.ο.κ. 

 
ΕΥΡΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ 

• Με βάση δομικές αντιστοιχίες. 
• Με βάση λειτουργικές αντιστοιχίες. 
• Κατά μήκος των πεδίων. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

• Με βάση την τοποθέτηση στην ιεραρχία αφαίρεσης. 
• Με βάση μια ποιοτική ή ποσοτική κλίμακα. 
• Με βάση τον λειτουργικό ρόλο. 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
• Γενικά, κατά μήκος όλης της βιβλιοθήκης. 
• Με βάση τον σκοπό χρήσης της περίπτωσης. 
• Με βάση τη σπουδαιότητα προηγούμενων παραδειγμάτων. 

Σχήμα 2.4: Δομικά στοιχεία ενεργειών ταύτισης και βαθμολόγησης. 
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2.3.3 Σύνδεση ταύτισης και βαθμολόγησης 
Τα δομικά στοιχεία των διαδικασιών ταύτισης και βαθμολόγησης είναι: η 

εύρεση αντιστοιχιών ανάμεσα στις περιπτώσεις, ο υπολογισμός του βαθμού 
ομοιότητας των αντίστοιχων τιμών και η απόδοση ή ο υπολογισμός του βαθμού 
σπουδαιότητας των διαστάσεων μιας αναπαράστασης. Στο Σχήμα 2.4 φαίνονται τα 
συστατικά στοιχεία και οι διάφοροι τύποι διεργασιών για την επίτευξη του καθενός 
από τα παραπάνω. 

Για να συνδυαστούν αυτά τα δομικά συστατικά με διάφορους τρόπους, 
υπάρχουν διάφορες διαδικασίες ταύτισης και βαθμολόγησης. Οι διαδικασίες αυτές 
είναι τριών ειδών: αριθμητικές, ευριστικές και μεικτές (Σχήμα 2.5). Οι αριθμητικές 
διαδικασίες βασίζονται σε μια αριθμητική συνάρτηση αποτίμησης (evaluation 
function) η οποία χρησιμοποιεί τη σχετική σπουδαιότητα των διαστάσεων και τον 
βαθμό ταύτισης της καθεμιάς για να υπολογίσει τον συνολικό βαθμό ταύτισης. Οι 
ευριστικές διαδικασίες που παρουσιάζονται είναι δύο ειδών. Οι αποδεικτικές 
διαδικασίες (evidence procedures), όπως αυτές που χρησιμοποιεί το σύστημα 
CASEY, αποτελούν το ένα είδος. Εδώ δεν γίνεται βαθμολόγηση, αντίθετα 
επιστρέφεται η πρώτη περίπτωση που ταυτίζεται επαρκώς με το διαθέσιμο 
αιτιολογικό μοντέλο. Η άλλη ευριστική διαδικασία εφαρμόζει ευριστικές μεθόδους 
προτιμήσεων (preference heuristics) στο σύνολο των περιπτώσεων που 
βαθμολογούνται, για να εξάγει τις πιο χρήσιμες περιπτώσεις σύμφωνα με ένα σύνολο 
κριτηρίων προτίμησης. 

 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: 

• Ταύτιση και βαθμολόγηση Πλησιέστερου Γείτονα χρησιμοποιώντας μια 
αριθμητική συνάρτηση αποτίμησης. 

ΕΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: 
• Αποδεικτικοί κανόνες προσδιορίζουν μια ικανοποιητική ταύτιση. 
• Ευριστικές μέθοδοι προτιμήσεων φιλτράρουν ένα σύνολο διαθέσιμων 

περιπτώσεων σύμφωνα με καθορισμένες προτιμήσεις. 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: 

• Βαθμολόγηση είτε με ευριστικές ή με αριθμητικές διαδικασίες. 
• Ευριστική επιλογή κριτηρίων σπουδαιότητας, εφαρμογή αριθμητικών 

διαδικασιών ταύτισης και βαθμολόγησης. 
Σχήμα 2.5: Μέθοδοι Επιλογής Περιπτώσεων. 

 
Άλλες διαδικασίες συνδυάζουν ευριστικές και αριθμητικές προσεγγίσεις. Στη 

μια προσέγγιση ευριστικά απαγορευτικά κριτήρια (exclusion criteria) εφαρμόζονται 
σε ένα σύνολο διαθέσιμων περιπτώσεων, για να διαγραφούν εκείνες οι περιπτώσεις 
για τις οποίες εύκολα μπορούμε να βρούμε ότι δεν παρέχουν χρήσιμες ισοδυναμίες. 
Έπειτα, μια από τις μεθόδους ταύτισης ή βαθμολόγησης εφαρμόζεται στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις. Στην άλλη προσέγγιση, κριτήρια σπουδαιότητας επιλέγονται ευριστικά 
και διαδικασίες αριθμητικής αποτίμησης χρησιμοποιούν αυτά τα κριτήρια για την 
ταύτιση και τη βαθμολόγηση. 

Η ευριστική επιλογή των κριτηρίων σπουδαιότητας κάνει μια αριθμητική 
διαδικασία περισσότερο ή λιγότερο εξαρτημένη από το περιβάλλον. Ο απλούστερος 
τρόπος για να χρησιμοποιήσουμε μια αριθμητική συνάρτηση αποτίμησης, είναι να 
αναθέσουμε κριτήρια σπουδαιότητας γενικά. Έτσι, γενικά κριτήρια αποδίδονται σε 
κάθε διάσταση της αναπαράστασης και εφαρμόζονται συνεπώς σε όλη τη βιβλιοθήκη 
περιπτώσεων, ανεξάρτητα από το που θα χρησιμοποιηθεί μια περίπτωση και από την 
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ιδιοσυγκρασία της. Τα κριτήρια σπουδαιότητας μπορούν επίσης να ανατεθούν πιο 
τοπικά, παρέχοντας όμως μεγαλύτερη εξάρτηση από το περιβάλλον.  

Στις διαστάσεις μπορεί να αποδοθεί διαφορετική σπουδαιότητα, ανάλογα με 
τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί η περίπτωση. Εναλλακτικά, μπορούν να 
αποδοθούν τοπικά σε κάθε περίπτωση, υπολογίζοντας την ιδιοσυγκρασία της και 
κάνοντας την ταύτιση ευαίσθητη στα χαρακτηριστικά που ήταν σημαντικά στο 
παρελθόν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ένας συνδυασμός των δυο περιπτώσεων, 
αποδίδοντας διάφορα κριτήρια ταύτισης σε κάθε περίπτωση και επιλέγοντας ανάλογα 
με τον σκοπό του συστήματος συλλογισμού. 
 

2.3.3.1 Ταύτιση και Βαθμολόγηση με χρήση αριθμητικής συνάρτησης: 
Ταύτιση Πλησιέστερου Γείτονα (Nearest Neighbor) 
 

Όταν ένα σύστημα συλλογιστικής βασισμένης σε περιπτώσεις είναι υπεύθυνο 
για την εύρεση ενός μόνο στόχου της συλλογιστικής, ο υπολογισμός του βαθμού 
ταύτισης μπορεί να είναι μια αρκετά ακριβής διαδικασία, η οποία χρησιμοποιεί μια 
αριθμητική συνάρτηση εκτίμησης. Ένα μοναδικό γενικό σύνολο τιμών 
σπουδαιότητας αποδίδεται στις διαστάσεις της βιβλιοθήκης περιπτώσεων. Κάθε 
χαρακτηριστικό στην περίπτωση εισόδου συγκρίνεται με το αντίστοιχο 
χαρακτηριστικό στην παλιά ή αποθηκευμένη περίπτωση, υπολογίζεται ο βαθμός 
ταύτισης κάθε ζεύγους και, με βάση την σπουδαιότητα που έχει αποδοθεί σε κάθε 
διάσταση, υπολογίζεται μια αθροιστική βαθμολογία ταύτισης (aggregate match score). 
Οι διαδικασίες ταξινόμησης διατάσουν τις περιπτώσεις ανάλογα με τη βαθμολογία 
τους, ενώ οι περιπτώσεις με τη μεγαλύτερη βαθμολογία χρησιμοποιούνται πριν από 
αυτές με τη μικρότερη. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται Ταύτιση Πλησιέστερου 
Γείτονα (Nearest-Neighbor matching) και φαίνεται στο Σχήμα 2.6. 
 
Για κάθε χαρακτηριστικό της περίπτωσης εισόδου, 

• Βρες το αντίστοιχο χαρακτηριστικό στην αποθηκευμένη περίπτωση. 
• Σύγκρινε τις δυο τιμές μεταξύ τους και υπολόγισε τον βαθμό ταύτισης. 
• Πολλαπλασίασε με έναν συντελεστή που εκφράζει την σπουδαιότητα του 

χαρακτηριστικού της ταύτισης. 
 
Πρόσθεσε τα αποτελέσματα για να παράγεις μια αθροιστική βαθμολογία ταύτισης. 
Ο αριθμός αυτός αναπαριστά τον αθροιστικό βαθμό ταύτισης της παλιάς περίπτωσης 
σε σχέση με την εισαγόμενη. 
Μια περίπτωση μπορεί να επιλεγεί αν επιλεγεί το αντικείμενο με τον μεγαλύτερο 
βαθμό. 

Σχήμα 2.6: Αλγόριθμος Nearest-Neighbor. 
 

Αρκετά από τα πρώτα συστήματα συλλογιστικής βασισμένης σε περιπτώσεις 
υλοποιούν εκδοχές αυτού του αλγορίθμου, συμπεριλαμβανομένων των MEDIATOR 
και PERSUADER. Καθένα από τα κελύφη CBR που κυκλοφορούν στην αγορά 
περιλαμβάνει αυτό τον απλό αλγόριθμο. Γενικά, στα συστήματα αυτά, οι αντίστοιχες 
διαστάσεις βρίσκονται με την αντιστοίχιση των πεδίων που έχουν το ίδιο όνομα 
μεταξύ τους. Οι τιμές για την κάθε διάσταση συγκρίνονται χρησιμοποιώντας 
οποιαδήποτε διαδικασία σύγκρισης είναι κατάλληλη: ποιοτικές συγκρίσεις όταν είναι 
διαθέσιμες ποιοτικές κλίμακες, αριθμητικές αντιστοιχίες όταν οι τιμές είναι αριθμοί, 
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και αποτίμηση με χρήση μιας αφαιρετικής ιεραρχίας όταν μια τέτοια είναι διαθέσιμη. 
Σε κάθε διάσταση αποδίδεται ένας βαθμός σπουδαιότητας. Ο βαθμός ταύτισης σε 
κάθε διάσταση πολλαπλασιάζεται με την σπουδαιότητα της διάστασης και τα 
γινόμενα προστίθενται. 

Η υλοποίηση αυτού του απλού αλγορίθμου από το σύστημα REMIND 
φαίνεται στο Σχήμα 2.7. Στο REMIND, οι βαθμοί ταύτισης της σπουδαιότητας και 
των διαστάσεων αναπαρίστανται ως αριθμητικές τιμές μεταξύ 0 και 1. Οι 
ακριβέστερες ταυτίσεις έχουν τιμές πιο κοντά στο 1, ενώ οι λιγότερο ακριβείς πιο 
κοντά στο 0. Ομοίως, η βαθμολόγηση της σπουδαιότητας με 1 είναι υψηλότερη από 
μια χαμηλότερη βαθμολογία σπουδαιότητας. Η συνολική ταύτιση υπολογίζεται με 
την άθροιση των γινομένων της σπουδαιότητας κάθε πεδίου, πολλαπλασιαζόμενη επί 
τον βαθμό ταύτισης των τιμών στο πεδίο αυτό. Για την κανονικοποίηση των 
βαθμολογιών, αυτές διαιρούνται με το άθροισμα των βαθμολογιών σπουδαιότητας. 

Το σύνολο των τιμών σπουδαιότητας που έχουν αποδοθεί σε κάθε διάσταση 
εισάγεται στη φόρμα του παραπάνω σχήματος, για να παραχθεί η συνάρτηση 
αποτίμησης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του συνολικού βαθμού 
ταύτισης.  
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όπου wi είναι η σπουδαιότητα της διάστασης i, sim είναι η συνάρτηση ομοιότητας και 
f I R , f  είναι οι τιμές του χαρακτηριστικού fi i i στην νέα και την ανακτημένη περίπτωση 
αντίστοιχα. 

Σχήμα 2.7: Μια αριθμητική συνάρτηση αποτίμησης. 
 

Η χρήση αυτής της αριθμητικής συνάρτησης αποτίμησης είναι σχετικά απλή, 
ωστόσο η απερίσκεπτη εφαρμογή αριθμητικών μεθόδων αποτίμησης μπορεί να 
προκαλέσει προβλήματα. Όταν οι βαθμολογίες για περιπτώσεις που βρίσκονται σε 
μια βιβλιοθήκη είναι πολύ κοντά μεταξύ τους, υπάρχουν τρεις πιθανές εξηγήσεις: 
Είτε οι περιπτώσεις είναι όντως πολύ όμοιες μεταξύ τους, ή τα κριτήρια ταύτισης δεν 
έχουν επιλεγεί σωστά, ή και τα δυο. Εάν οι περιπτώσεις είναι όλες όμοιες μεταξύ 
τους, τότε ή θα πρέπει να επιλεγούν περισσότερες περιπτώσεις για να υπάρχει ένα πιο 
ισορροπημένο σύνολο προτάσεων στη βιβλιοθήκη περιπτώσεων, ή θα πρέπει να 
βρεθούν καλύτερα μέσα διαχωρισμού των περιπτώσεων (π.χ. χρειάζονται καλύτερα 
κριτήρια ομοιότητας ή ταύτισης). Εάν οι περιπτώσεις δεν είναι πραγματικά τόσο 
όμοιες μεταξύ τους, αλλά οι συναρτήσεις ταύτισης δείχνουν ότι είναι, τότε και πάλι 
χρειάζονται καλύτερα κριτήρια ταύτισης. 

Τα κριτήρια ταύτισης με τη σειρά τους, μπορεί να είναι ανεπαρκή για τρεις 
λόγους. Είτε έχουν δοθεί λανθασμένες τιμές σπουδαιότητας στις διαστάσεις, ή γίνεται 
λανθασμένα η ταύτιση των τιμών στα πλαίσια μιας διάστασης, ή συγκρίνονται λάθος 
διαστάσεις. Συχνά, η σύγκριση λάθος διαστάσεων σημαίνει ότι έγινε κακή επιλογή 
του λεξιλογίου δεικτοδότησης. Χρειάζεται επιπλέον ανάλυση για να βρεθούν οι 
σωστές διαστάσεις για δεικτοδότηση. 

Άλλες φορές, οι διαστάσεις για αναπαράσταση επιλέγονται σωστά, αλλά οι 
τιμές σπουδαιότητας που σχετίζονται με τις διαστάσεις αυτές έχουν έλλειψη 
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ευαισθησίας στο περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, ίσως είναι κατάλληλο να γίνουν 
τα κριτήρια αποτίμησης πιο λεπτομερειακά και τοπικά. Ή ίσως χρειάζονται 
καλύτεροι ευριστικοί αλγόριθμοι για την επιλογή των κριτηρίων ταύτισης. 

2.3.4 Δεικτοδότηση και Ανάκτηση 
Στις προηγούμενες ενότητες παρουσιάστηκαν τρόποι επιλογής δεικτών, 

οργάνωσης μιας βιβλιοθήκης περιπτώσεων, αλγόριθμοι για την έρευνα της 
βιβλιοθήκης αυτής, καθώς και ένας τρόπος καθορισμού του κατά πόσο μια 
περίπτωση της βιβλιοθήκης περιπτώσεων ταιριάζει με μια νέα κατάσταση. Οι 
διαδικασίες χρησιμοποιούνται τόσο για την εισαγωγή νέων περιπτώσεων στη 
βιβλιοθήκη, όσο και για την ανάκτηση περιπτώσεων που μπορούν να βοηθήσουν τη 
συλλογιστική του συστήματος για τη νέα περίπτωση. Το Σχήμα 2.8 δείχνει πώς οι 
διαδικασίες αυτές αλληλεπιδρούν ώστε να γίνει η ανάκτηση και η ενημέρωση. Μια 
περίπτωση αναλύεται και εξάγονται οι δείκτες της, ερευνάται η βιβλιοθήκη 
περιπτώσεων και, είτε η περίπτωση εισάγεται σε συγκεκριμένα σημεία, ή ανακτώνται 
οι περιπτώσεις που βρίσκονται στα σημεία αυτά. Τέλος, οι πιο χρήσιμες από τις 
περιπτώσεις που ανακτήθηκαν επιλέγονται για επιπλέον χρήση. 
 
 Ενημέρωση Ανάκτηση 
   
 Αποτίμηση κατάστασης. Αποτίμηση κατάστασης. 
 Επεξεργασία περιγραφής περίπτωσης. Επεξεργασία περιγραφής περίπτωσης. 
 Υπολογισμός δεικτών. Υπολογισμός υποθετικών δεικτών για 

τη νέα κατάσταση.   
   
   
   
 Έρευνα των οργανωτικών δομών της Έρευνα των οργανωτικών δομών της 
 μνήμης για εύρεση μερικώς-

ταυτιζόμενων περιπτώσεων. 
μνήμης για εύρεση μερικώς-
ταυτιζόμενων περιπτώσεων.  

   
   
   
   
 Εισαγωγή της νέας περίπτωσης κοντά 
στις περιπτώσεις που προσπελάστηκαν. 

Ανάκτηση περιπτώσεων. 
  
   
  
 Επιλογή καλύτερης περίπτωσης (ή 

περιπτώσεων).  
 

Σχήμα 2.8: Διαδικασίες Ενημέρωσης και Ανάκτησης. 
 
Στην ενότητα αυτή εξετάζονται διάφορα θέματα. Αρχικά η αποτίμηση μιας 

περίπτωσης πριν και κατά τη διάρκεια της ανάκτησης, για τον καθορισμό του που 
μπορεί να βρίσκονται παρόμοιες περιπτώσεις στη βιβλιοθήκη. Στη συλλογιστική για 
νέες καταστάσεις, θέλουμε να επιλεγούν οι περιπτώσεις που μπορούν να 
συνεισφέρουν τα περισσότερα στη νέα κατάσταση. Δεδομένης, όμως, μόνο μιας 
περιγραφής του προβλήματος, δεν μπορούμε εύκολα να επιλέξουμε τα 
χαρακτηριστικά αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιλογή της λύσης του- η 
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εύρεση των σημαντικών για τον υπολογισμό χαρακτηριστικών αποτελεί μέρος του 
προβλήματος που πρέπει να επιλυθεί. Γενικά, επειδή οι νέες καταστάσεις έχουν μόνο 
μερικώς περιγραφεί και κατανοηθεί, είναι δύσκολος ο καθορισμός των πιο 
σημαντικών χαρακτηριστικών τους, αυτών που θα διαχωρίσουν μια σχετική 
περίπτωση από άλλες της βιβλιοθήκης περιπτώσεων. Η ανάκτηση χρήσιμων 
περιπτώσεων είναι πολλές φορές θέμα υπόθεσης του ποια μπορεί να είναι τα 
χαρακτηριστικά αυτά. 

Το δεύτερο θέμα της ενότητας αυτής είναι η υλοποίηση των δεικτών. Οι 
δείκτες μπορούν να υλοποιηθούν, εκτός από τους τρόπους που αναφέρθηκαν 
παραπάνω, και ως σχόλια ή ετικέτες προσαρτημένες στις περιπτώσεις για να 
υποδεικνύουν ποια από τα χαρακτηριστικά της συνέβαλαν στην λύση ή το 
αποτέλεσμά της. Τέλος, παρουσιάζονται θέματα όπως η ορθότητα, η αποδοτικότητα 
και η ελαστικότητα στην ανάκτηση. 
 

2.3.4.1 Αποτίμηση Κατάστασης: Επιλογή δεικτών για ανάκτηση 
Όταν προσθέτουμε μια νέα περίπτωση στη βιβλιοθήκη, η διαδικασία επιλογής 

των δεικτών της είναι μια διαδικασία αποτίμησης του σε τι θα μπορούσε να φανεί 
χρήσιμη η περίπτωση και κάτω από ποιες συνθήκες. Ξεκινάμε  με μια πλήρη 
περιγραφή της κατάστασης και, στην επιλογή δεικτών, επιλέγουμε κάποιες 
περιγραφές ως προσδιοριστικές. 

Κατά την ανάκτηση, σκοπός μας είναι να ανακτήσουμε περιπτώσεις που 
έχουν τη δυνατότητα να κάνουν καλές παρεμβάσεις σχετικά με τη νέα κατάσταση. 
Θέλουμε να βρούμε περιπτώσεις που είναι περισσότερο όμοιες με τη νέα κατάσταση, 
σχετικά με διαστάσεις που έχουν κριθεί ως οι πιο σημαντικές. Αυτό γίνεται, 
ουσιαστικά, αν φανταστούμε ποιοι θα ήταν οι δείκτες της νέας περίπτωσης αν αυτή 
είχε κατανοηθεί πλήρως, και στη συνέχεια βρούμε περιπτώσεις στη βιβλιοθήκη 
περιπτώσεων που έχουν δεικτοδοτηθεί με τον ίδιο τρόπο.  

Στη διαδικασία της ανάκτησης, όμως, υπάρχει ένα μειονέκτημα που δεν 
υπάρχει στη διαδικασία της ενημέρωσης. Όταν ξεκινάμε την συλλογιστική σχετικά με 
μια νέα περίπτωση, συνήθως δεν την έχουμε κατανοήσει αρκετά. Είναι απαραίτητη, 
λοιπόν, μια διαδικασία αποτίμησης η οποία θα δημιουργήσει μια άποψη για την 
κατάσταση, ώστε να μαντέψουμε ποιοι μπορεί να είναι οι δείκτες της. 

Αποτίμηση κατάστασης (situation assessment), ή ανάλυση κατάστασης 
(situation analysis) είναι η διαδικασία σχηματισμού μιας άποψης για την κατάσταση. 
Περιλαμβάνει τον καθορισμό του είδους της νέας κατάστασης, ποια σημεία της είναι 
σημαντικά, καθώς και το τι άλλο είναι αληθές σχετικά με αυτή, εκτός από τα ήδη 
προφανή. Στην αποτίμηση, οι ακατέργαστες λεπτομέρειες της κατάστασης 
ερμηνεύονται και αναλύονται, για να παραχθεί μια κατανοητή απόδοση. Η απόδοση 
είναι πιο πλήρης από την ακατέργαστη κατάσταση, αλλά αποτελεί και αντικείμενο 
του τρόπου συλλογιστικής. Αν η συλλογιστική γίνεται από άνθρωπο, η απόδοση μιας 
κατάστασης μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο. Αν πάλι γίνεται από κάποιο 
πρόγραμμα υπολογιστή, μπορεί να διαφέρει από πρόγραμμα σε πρόγραμμα. Επίσης, 
η απόδοση μιας κατάστασης μπορεί να είναι ανακριβής. Με ελλιπείς πληροφορίες, 
συχνά εξάγουμε και ελλιπή συμπεράσματα. Συνεπώς, μπορεί να χρειαστούν αρκετές 
αποδόσεις πριν βρεθεί μια ικανοποιητική. 

Παρ’ όλα αυτά, η εξαγωγή μιας κατανοητής απόδοσης για μια νέα 
κατάσταση, είτε αυτή είναι συμβατή με την απόδοση κάποιου άλλου ή όχι, είναι 
απαραίτητη στην ανάκτηση περιπτώσεων για δυο λόγους: 
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• Η ακατέργαστη αναπαράσταση μιας κατάστασης μπορεί να μην ταυτίζεται με 
καμία περίπτωση της βιβλιοθήκης. Αυτό συμβαίνει όταν η νέα κατάσταση 
περιγράφεται από διαστάσεις διαφορετικές από αυτές που χρησιμοποιούνται 
ως δείκτες ή περιγραφικά χαρακτηριστικά των περιπτώσεων που βρίσκονται 
ήδη στη βιβλιοθήκη. Η επεξεργασία της περιγραφής της νέας κατάστασης, 
ώστε να καλυφθεί το κενό ανάμεσα σε αυτή και στις περιγραφές των ήδη 
αποθηκευμένων περιπτώσεων, μπορεί να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να 
μπορέσουμε να ανακτήσουμε περιπτώσεις. 

• Η ακατέργαστη αναπαράσταση μιας νέας κατάστασης μπορεί να περιγράφεται 
τόσο γενικά, που να ταιριάζει με έναν μεγάλο αριθμό περιπτώσεων στη 
βιβλιοθήκη οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, ενώ δεν υπάρχει 
τρόπος καθορισμού του ποια είναι καλύτερη από την άλλη. Η επεξεργασία της 
περίπτωσης επιτρέπει στον χρήστη να ξεχωρίσει ποια από τις πολλές μερικώς 
ταυτιζόμενες περιπτώσεις έχει την πιθανότητα να είναι πιο χρήσιμη. 

 
Μερικά παραδείγματα από τα συστήματα CASEY και JUDGE είναι άκρως 
διαφωτιστικά: 

Το σύστημα CASEY προσπαθεί να κάνει διάγνωση για μια νέα περίπτωση. 
Διαθέτει μια λεπτομερή περιγραφή των σημαδιών και συμπτωμάτων που παρουσιάζει 
ο νέος ασθενής. Αλλά οι περιπτώσεις στη βιβλιοθήκη έχουν δεικτοδοτηθεί με βάση 
τη διαγνωστική κατάσταση του ασθενή. 

Το σύστημα JUDGE επιχειρεί να εξάγει μια τιμωρία για έναν έφηβο, ο οποίος 
σκότωσε κάποιον στη διάρκεια ενός καβγά. Γνωρίζει την ακολουθία των γεγονότων 
που οδήγησαν στη δολοφονία. Ξέρει ποιοι εμπλέκονται και που συνέβη το 
περιστατικό. Αλλά οι περιπτώσεις στη βιβλιοθήκη έχουν δεικτοδοτηθεί με βάση τα 
κίνητρα των δολοφόνων, τον βαθμό κλιμάκωσης της βίας και άλλα «υπολογίσιμα» 
χαρακτηριστικά. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι περιπτώσεις θα πρέπει να 
δεικτοδοτούνται από χαρακτηριστικά και συνδυασμούς χαρακτηριστικών που να 
είναι χρήσιμα για την πρόγνωση και αρκετά διακριτά ώστε να αναγνωρίζονται. Ένα 
χαρακτηριστικό που είναι αρκετά διακριτό ώστε να αναγνωρίζεται είναι αυτό που 
είναι είτε παρατηρήσιμο, ή μπορεί να υπολογιστεί με πολύ μικρή ανάλυση. Το 
πρόβλημα που συναντήσαμε στα δυο παραπάνω παραδείγματα είναι ότι, παρόλο που 
τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη δεικτοδότηση πληρούν τις 
παραπάνω προϋποθέσεις, δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμα. Η παραγωγή τέτοιων 
χαρακτηριστικών απαιτεί κάποια τουλάχιστον προσπάθεια. 
 

2.3.4.2 Υλοποίηση δεικτών 
Η συζήτηση σχετικά με την έρευνα, την ταύτιση και την αποτίμηση των 

καταστάσεων δείχνει ότι οι δείκτες παίζουν αρκετούς διαφορετικούς ρόλους στα 
συστήματα συλλογιστικής των περιπτώσεων. Ο πρώτος τους ρόλος είναι ο 
προσδιορισμός (identifying) ή μαρκάρισμα (labeling) των περιπτώσεων. Με αυτό 
τον τρόπο σκέψης, αναφέρουμε ότι οι δείκτες περιγράφουν τις καταστάσεις στις οποίες 
η περίπτωση μπορεί να παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες στο μέλλον και παρέχουν μια 
συνάρτηση θεμελιώδους διαχωρισμού των περιπτώσεων από άλλες παρόμοιες. Με 
αυτό τον τρόπο σκέψης συνήθως οδηγούμαστε σε έναν επεξηγηματικό τρόπο 
επιλογής δεικτών, με αποτέλεσμα ως δείκτες να επιλέγονται χαρακτηριστικά ή 
συνδυασμοί χαρακτηριστικών που οδήγησαν στην επίλυση της περίπτωσης με έναν 
συγκεκριμένο τρόπο, ή που καθόρισαν ένα μέρος του αποτελέσματός της. 
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Ο δεύτερος ρόλος που μπορούν να παίξουν οι δείκτες είναι ως περιορισμοί 
έρευνας (search restrictors). Αποτελώντας περιορισμούς στην έρευνα, οι δείκτες 
σηματοδοτούν κομμάτια στις οργανωτικές δομές της μνήμης και διαχωρίζουν φυσικώς 
τις περιπτώσεις μεταξύ τους. Στον ρόλο αυτό, καθοδηγούν και περιορίζουν την 
έρευνα στην βιβλιοθήκη περιπτώσεων. 

Ο τρίτος ρόλος τους είναι ως δείκτες σπουδαιότητας (importance indicators). 
Σε σχήματα αριθμητικής βαθμολόγησης, σε κάθε διάσταση της αναπαράστασης 
αποδίδεται ένας βαθμός σπουδαιότητας. Κάποιος μπορεί να υπολογίσει πόσο 
ταυτίζεται μια νέα κατάσταση με μια αποθηκευμένη στη βιβλιοθήκη περίπτωση, 
έχοντας υπόψη έναν συνδυασμό του βαθμού σπουδαιότητας κάθε διάστασης με τον 
βαθμό ταύτισής της. Οι περιπτώσεις στις οποίες ένας μικρός αριθμός σημαντικών 
διαστάσεων ταιριάζει αρκετά θεωρούνται καλύτερες στην ταύτιση από αυτές στις 
οποίες μεγάλος αριθμός διαστάσεων μικρής σπουδαιότητας ταιριάζει πολύ. Οι 
βαθμολογίες σπουδαιότητας που σχετίζονται με τις διαστάσεις μιας περίπτωσης είναι οι 
δείκτες της. 

Οι δείκτες υλοποιούνται με διάφορους τρόπους, ο καθένας από τους οποίους 
ανταποκρίνεται σε κάποιο ρόλο που καλούνται να παίξουν. Όταν υλοποιούνται ως 
φυσικοί δείκτες σε ένα διακριτό δίκτυο ή άλλο διακριτό σχήμα, καθοδηγούν την 
έρευνα στην μνήμη των περιπτώσεων. Όταν συμπεριφέρονται ως θεμελιώδη 
αναγνωριστικά, παραμένουν ως σχόλια στις περιπτώσεις προσδιορίζοντας τους 
συνδυασμούς των αξιοπρόσεκτων χαρακτηριστικών τους και μπορούν να 
συμπεριφερθούν ως προτιμήσεις κατά την επιλογή της καλύτερης περίπτωσης. Οι 
δείκτες μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν σε συναρτήσεις αποτίμησης, όπου στα 
σημαντικότερα χαρακτηριστικά δίνονται τα μεγαλύτερα βάρη. 
 

2.3.4.3 Επίτευξη Αποδοτικότητας, Ορθότητας, και Ελαστικότητας 
Ένα από τα σημαντικότερα θέματα κατά την επιλογή μεθόδων δεικτοδότησης 

και ανάκτησης είναι η επίδραση των διαφόρων σχημάτων στην ορθότητα, την 
αποδοτικότητα και την ελαστικότητα της ανάκτησης. Η αποδοτική σειριακή έρευνα 
απαιτεί τον περιορισμό της έρευνας στα τμήματα εκείνα της βιβλιοθήκης 
περιπτώσεων που είναι πιθανό να παρέχουν χρήσιμες περιπτώσεις. Σε σχήματα 
σειριακής έρευνας, οι δείκτες χρησιμοποιούνται για να διαχωρίσουν τις περιπτώσεις 
μεταξύ τους και να διαιρέσουν κατάλληλα την βιβλιοθήκη. Η ανάγκη για 
αποδοτικότητα απαιτεί οι δείκτες να είναι αρκετά περιοριστικοί για να χρειάζεται 
έρευνα σε μικρό μόνο μέρος της βιβλιοθήκης. Ωστόσο, η ανάγκη για ορθότητα 
συνεπάγεται ότι οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για διάκριση και διαίρεση θα πρέπει 
να είναι αρκετά επαρκείς ώστε οι περιπτώσεις που θα ανακτηθούν να είναι χρήσιμες. 
Όταν η ορθότητα είναι απαίτηση, οι δείκτες θα πρέπει να επιλεγούν με βάση την 
ορθότητα. Η δεικτοδότηση θα πρέπει να γίνεται σε χαρακτηριστικά που, μόνα ή σε 
συνδυασμό, προβλέπουν ότι η περίπτωση μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη πρόταση 
σε μια νέα κατάσταση. 

Η ελαστικότητα συνεπάγεται ακόμη ένα σύνολο περιορισμών. Ένα ελαστικό 
σχήμα δεικτοδότησης μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί σε μια ποικιλία 
περιπτώσεων. Παρόλο που μπορεί να έχει κατασκευαστεί για μια συγκεκριμένη 
χρήση, όσο πιο ελαστικό είναι ένα σχήμα, τόσο πιο χρήσιμο θα είναι όταν 
χρησιμοποιηθεί για κάτι διαφορετικό από τα προβλεπόμενα.  

Συνοψίζοντας, αποδοτικότητα (efficiency) είναι η ταχύτητα με την οποία το 
σχήμα μπορεί να ανακτήσει περιπτώσεις. Ορθότητα (accuracy) είναι ο βαθμός στον 
οποίο οι ανακτημένες περιπτώσεις μπορούν να πετύχουν τον καθορισμένο στόχο της 
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συλλογιστικής. Ελαστικότητα (flexibility) είναι ο βαθμός στον οποίο οι ανακτημένες 
περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη μη προβλεπόμενων 
στόχων της συλλογιστικής. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επιλογή δεικτών 
επηρεάζουν την αποδοτικότητα, την ορθότητα και την ελαστικότητα. Γενικά, όσο πιο 
συγκεκριμένο είναι ένα σχήμα δεικτοδότησης, τόσο περισσότερο ορθή και αποδοτική 
θα είναι η ανάκτηση, αλλά λιγότερο ελαστική. Η ελαστικότητα επιτυγχάνεται με την 
δεικτοδότηση μεγάλου αριθμού περιγραφικών χαρακτηριστικών, αλλά τα ελαστικά 
σχήματα τείνουν να παράγουν λιγότερο αποδοτική και λιγότερο ορθή ανάκτηση και 
να απαιτούν συναρτήσεις βαθμολόγησης, για να επιλέξουν από το σύνολο των 
ανακτημένων περιπτώσεων αυτές που μπορούν να πετύχουν τον σκοπό της 
συλλογιστικής. 

2.4 Προσαρμογή Περίπτωσης 
Προσαρμογή περίπτωσης (Case Adaptation) είναι η διαδικασία 

μετασχηματισμού μιας ανακτημένης λύσης σε κατάλληλη για το τρέχον πρόβλημα 
λύση. Η προσαρμογή θεωρείται ίσως το πιο σημαντικό βήμα της CBR, αφού 
προσθέτει νοημοσύνη σε αυτό που κάτω από άλλες συνθήκες θα ήταν απλώς 
ταίριασμα προτύπων. 

Για την εκτέλεση της προσαρμογής περιπτώσεων μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν διάφορες προσεγγίσεις: 

 
• Η λύση που επιστρέφεται (ανακτημένη περίπτωση) θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί ως λύση στο τρέχον πρόβλημα χωρίς τροποποίηση, ή με 
κάποιες τροποποιήσεις στις περιπτώσεις που η λύση δεν είναι εντελώς 
κατάλληλη για την τρέχουσα κατάσταση. 

• Τα βήματα και οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για να προκύψει η 
προηγούμενη λύση θα μπορούσαν να ξαναεκτελεστούν χωρίς τροποποιήσεις, 
ή με κάποιες τροποποιήσεις αν τα βήματα της προηγούμενης περίπτωσης δεν 
είναι απολύτως ικανοποιητικά για την τρέχουσα κατάσταση. 

• Όταν έχουν ανακτηθεί περισσότερες από μια περιπτώσεις, μπορεί να 
προκύψει μια λύση από πολλαπλές περιπτώσεις ή, εναλλακτικά, μπορούν να 
παρουσιαστούν διάφορες εναλλακτικές λύσεις. 

 
Η προσαρμογή μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες τεχνικές, 

συμπεριλαμβανομένων των κανόνων ή της επιπλέον συλλογιστικής για τα πιο λεπτά 
ζητήματα των περιπτώσεων. Κατά την επιλογή της στρατηγικής για την προσαρμογή, 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η εγγύτητα της ανακτημένης περίπτωσης με την 
παρούσα περίπτωση, ο αριθμός των διαφορετικών χαρακτηριστικών ανάμεσα στις 
δυο περιπτώσεις, καθώς και η τυχών ύπαρξη γνωστών κανόνων που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή. 

Αφού ολοκληρωθεί η προσαρμογή, είναι επιθυμητό να ελεγχθεί αν η λύση 
που προσαρμόστηκε υπολογίζει τις διαφορές της περίπτωσης που ανακτήθηκε με το 
τρέχον πρόβλημα (δηλαδή, αν η προσαρμογή έχει διευθετήσει τις διαφορές αυτές). 
Στο σημείο αυτό, χρειάζεται επίσης να προσδιοριστούν οι ενέργειες που πρέπει να 
γίνουν σε περίπτωση που ο έλεγχος αποδεικνύει ότι η προτεινόμενη λύση δεν έχει 
πιθανότητες επιτυχίας. Η λύση που αναπτύχθηκε είναι έτοιμη για έλεγχο και χρήση 
στο πεδίο εφαρμογής. Επίσης, στο επίπεδο αυτό καταλήγουν οι περιγραφές όλων των 
απαραίτητων βημάτων για ένα CBR σύστημα. Ωστόσο, πολλά συστήματα περνούν 
τώρα στην κατάσταση της μάθησης, όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα 2.9. 
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Σχήμα 2.9: Είσοδος CBR σε μια κατάσταση μάθησης 
 

2.4.1 Μέθοδοι και Στρατηγικές Προσαρμογής 
Επειδή μια παλιά περίπτωση δεν είναι ποτέ ακριβώς ίδια με μια νέα, οι παλιές 

λύσεις πρέπει συνήθως να προσαρμοστούν για να είναι εφαρμόσιμες στις νέες 
καταστάσεις. Στην προσαρμογή, παραποιείται μια λύση που δεν είναι απόλυτα σωστή 
για να ταιριάξει καλύτερα με την περιγραφή του προβλήματος. Στο Σχήμα 2.10 
δίνεται ένας ορισμός της προσαρμογής. 

Η προσαρμογή μπορεί να είναι τόσο απλή, όσο το να αντικαταστήσουμε μια 
συνιστώσα της λύσης με κάποια άλλη, ή τόσο σύνθετη όσο το να τροποποιήσουμε τη 
συνολική δομή της λύσης. Η προσαρμογή μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε μια λύση 
που αποδεικνύεται ελαττωματική. Αυτού του είδους την προσαρμογή την 
ονομάζουμε διόρθωση (repair).Η διόρθωση είναι συχνά υποθετική, δηλαδή γίνεται 
συλλογιστική για το τι θα έπρεπε να γίνει για να αποφευχθεί το ελάττωμα. 

Όπως είδαμε, ολόκληρη η δομή μιας λύσης μπορεί να προσαρμοστεί, ή 
κάποιο μέρος της λύσης μπορεί να προσαρμοστεί χωρίς να αλλάξει το σύνολο της 
δομής της. Επιπλέον, η προσαρμογή μπορεί να γίνει κατά τη διατύπωση της λύσης ή 
εφόσον η εφαρμογή της λύσης είχε ως αποτέλεσμα την επισήμανση ενός 
προβλήματος που χρειάζεται διόρθωση. Η προσαρμογή μπορεί να πάρει διάφορες 
μορφές: μπορεί κάτι νέο να εισαχθεί σε μια παλιά λύση, μπορεί κάτι να διαγραφεί 
από αυτή, κάποιο κομμάτι της να αντικατασταθεί από κάτι άλλο, ή κάποιο τμήμα της 
παλιάς λύσης μπορεί να μετασχηματιστεί. 

 
 
 
 
 
 
 

Βάση 
Περιπτώσεων 

Ανακτημένη 
Περίπτωση 

Ακατάλληλη λύση για το 
τρέχον πρόβλημα 

Πιθανή 

αλληλεπίδραση

Εξαγόμενη 
λύση Κατάλληλη λύση για το 

τρέχον πρόβλημα 

Ανάκτηση 
Περιπτώσεων 

Εσωτερική 
αποτίμηση της 

λύσης  

ΑΠΟΤΥΧΙΑ
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ΕΙΣΟΔΟΣ: 

• Μια περιγραφή προβλήματος. 
• Μια μερικώς-σωστή λύση. 
• Η περιγραφή προβλήματος που αντιστοιχεί στη λύση (προαιρετικά). 

 
ΕΞΟΔΟΣ: 

• Μια λύση κατάλληλη για την περιγραφή προβλήματος που δόθηκε. 
 
ΜΕΘΟΔΟΣ: 

• Προσαρμογή της μερικώς-σωστής λύσης για να γίνει κατάλληλη ως λύση του 
προβλήματος που περιγράφηκε. 

Σχήμα 2.10: Προσαρμογή. 
 
 
Γενικά, υπάρχουν δέκα μέθοδοι με τις οποίες μπορεί να γίνει η προσαρμογή: 

 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

1. Επανα-αρχικοποίηση 
2. Ρύθμιση παραμέτρων 
3. Τοπική έρευνα 
4. Ερώτηση στη μνήμη 
5. Εξειδικευμένη έρευνα 
6. Αντικατάσταση βασισμένη σε περιπτώσεις 

 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ: 

7. Μετασχηματισμός κοινής λογικής 
8. Επιδιόρθωση καθοδηγούμενη από μοντέλα 
 

ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ: 
9. Προσαρμογή και επιδιόρθωση ειδικού-σκοπού 
10. Ετυμολογική επανάληψη 

 
Οι έξι μέθοδοι αντικατάστασης αντικαθιστούν, με τιμές κατάλληλες για τη 

νέα περίπτωση, τις τιμές της παλιάς λύσης. Η επανα-αρχικοποίηση χρησιμοποιείται 
για να αρχικοποιήσει μια παλιά λύση με νέα αντικείμενα. Η ρύθμιση παραμέτρων 
είναι μια ευριστική μέθοδος για την προσαρμογή των αριθμητικών παραμέτρων μιας 
παλιάς λύσης. Βασίζεται σε ειδικές ευριστικές μεθόδους που συσχετίζουν τις 
διαφορές των προδιαγραφών εισόδου με τις προδιαγραφές εξόδου. Η τοπική έρευνα 
παρέχει έναν τρόπο έρευνας της βοηθητικής δομής γνώσης, ώστε να βρεθεί ένα 
υποκατάστατο μιας παλιάς τιμής ή δομής, που δεν είναι κατάλληλη για τη νέα 
περίπτωση. Ερώτηση στη μνήμη σημαίνει μια αίτηση προς τις βοηθητικές δομές 
γνώσης ή την μνήμη της περίπτωσης, για να επιστρέψει κάτι με δεδομένη μια 
περιγραφή. Στην εξειδικευμένη έρευνα, τόσο οι βοηθητικές δομές γνώσης όσο και η 
μνήμη των περιπτώσεων εξετάζονται, αλλά χρησιμοποιούνται ειδικές ευριστικές 
μέθοδοι έρευνας για να καθοδηγήσουν την έρευνα στη μνήμη. Η βασισμένη σε 
περιπτώσεις αντικατάσταση χρησιμοποιεί άλλες περιπτώσεις για να προτείνει 
αντικαταστάσεις. 
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Οι μέθοδοι μετασχηματισμού χρησιμοποιούνται για να μετασχηματίσουν μια 
παλιά λύση σε τέτοια που να ταιριάζει στη νέα κατάσταση. Στον μετασχηματισμό 
κοινής λογικής, ευριστικές μέθοδοι κοινής λογικής χρησιμοποιούνται για να 
αντικαταστήσουν, αφαιρέσουν ή προσθέσουν συστατικά σε μια λύση. Η 
καθοδηγούμενη από μοντέλα επιδιόρθωση είναι ένας μετασχηματισμός που 
καθοδηγείται από ένα αιτιατό μοντέλο. Η συλλογιστική σχετικά με συσκευές, είτε για 
διάγνωση ή σχεδίαση, μπορεί συχνά να καθοδηγείται από ένα μοντέλο. 

Οι ευριστικές μέθοδοι προσαρμογής και επιδιόρθωσης ειδικού σκοπού 
χρησιμοποιούνται για να εκτελέσουν προσαρμογές καθορισμένου πεδίου ορισμού,  οι 
οποίες δεν καλύπτονται από άλλες μεθόδους. Αυτές οι μέθοδοι δεικτοδοτούνται από 
τις καταστάσεις στις οποίες είναι εφαρμόσιμες. Ετυμολογική επανάληψη είναι η 
διαδικασία χρήσης της μεθόδου άντλησης μιας παλιάς λύσης, ή τμήματος λύσης, για 
να παραχθεί μια λύση για την νέα κατάσταση. Χρησιμοποιώντας ετυμολογική 
επανάληψη, μια συλλογιστική που επιλύει ένα πρόβλημα πιθανοτήτων θα 
χρησιμοποιούσε το ίδιο σύνολο βημάτων που χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως για 
την επίλυση ενός παρόμοιου προβλήματος. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να 
εξαχθούν τμήματα λύσεων. Όπως στην βασισμένη σε περιπτώσεις αντικατάσταση, η 
ετυμολογική επανάληψη παρέχει έναν βασισμένο σε περιπτώσεις τρόπο υλοποίησης 
της προσαρμογής. 

Μερικές μέθοδοι προσαρμογής βασίζονται σε γνώση κοινής λογικής, άλλες 
βασίζονται σε αιτιολογικά μοντέλα, άλλες χρησιμοποιούν συγκεκριμένη γνώση για 
μια εργασία ή ένα πεδίο ορισμού και άλλες συνδυάζουν ένα ή περισσότερα από τα 
παραπάνω. Μερικές χρησιμοποιούνται για αντικατάσταση, άλλες για 
μετασχηματισμούς διαφόρων ειδών. Κάποιες αλλάζουν τις τιμές μιας λύσης, άλλες 
ενεργούν πάνω στη δομή της.  

 
 

2.4.2 Έλεγχος Προσαρμογής 
Ο καθορισμός των μεθόδων και των στρατηγικών προσαρμογής είναι κατά 

πολλούς τρόπους ευκολότερος από τον έλεγχο της εφαρμογής τους. Παρόλο που είναι 
εύκολο να εφαρμόσουμε μια καλά καθορισμένη μέθοδο προσαρμογής, είναι δύσκολο 
να ξέρουμε πότε θα πρέπει να εφαρμόζεται καθεμία από τις μεθόδους. Τα 
προγράμματα που έχουν κατασκευαστεί από ερευνητές και αφορούν θέματα 
προσαρμογής επισημαίνουν την ύπαρξη του προβλήματος αυτού. Για παράδειγμα, το 
SWALE έχει μια τεράστια βιβλιοθήκη από μεθόδους προσαρμογής και μπορεί να τις 
εφαρμόσει καλά, αλλά μόνο εφόσον ένα πρόσωπο του ορίσει ποια μέθοδο να 
εφαρμόσει. Ομοίως, για όποια μέθοδο προσαρμογής εφαρμόζει, μπορεί να προτείνει 
μεγάλους αριθμούς λύσεων, αλλά θα πρέπει ο χρήστης του προγράμματος να επιλέξει 
την μέθοδο που θεωρεί πιο κατάλληλη. 

Υπάρχει μια ποικιλία ευριστικών μεθόδων που έχουν αναπτυχθεί από 
ερευνητές για να βοηθήσουν στην καθοδήγηση της προσαρμογής. Σύμφωνα με τη μια 
προσέγγιση, οι διαφορές στις προδιαγραφές του προβλήματος ανάμεσα στη νέα και 
την παλιά περίπτωση χρησιμοποιούνται για να επισημανθούν οι προσαρμογές που 
πρέπει να γίνουν, ενώ οι στρατηγικές προσαρμογής που σχετίζονται με καθεμία από 
τις τάξεις των διαφορών επιλέγονται για να εκτελέσουν την προσαρμογή. Σύμφωνα 
με μια άλλη προσέγγιση, χρησιμοποιείται μια λίστα ελέγχου: το σύστημα διατρέχει 
την λίστα ελέγχου για να δει τι χρειάζεται προσαρμογή και έχει προσαρτημένες 
μεθόδους προσαρμογής σε κάθε είδος χαρακτηριστικού που χρειάζεται προσαρμογή. 
Σε μια τρίτη προσέγγιση, το πρόγραμμα περιμένει να δει τι συμβαίνει λάθος κατά την 
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εκτέλεση ενός σχεδίου, μετά αναλύει την αποτυχία και εφαρμόζει στρατηγικές 
προσαρμογής που είναι συγκεκριμένες για τον τύπο αποτυχίας που προέκυψε. Μια 
τελευταία προσέγγιση χρησιμοποιεί περιπτώσεις που έχουν ανακληθεί για να 
καθορίσει τι χρειάζεται προσαρμογή και εφαρμόζει μεθόδους προσαρμογής που 
προτείνονται από τις περιπτώσεις αυτές. 

Υπάρχουν τρία μεγάλα θέματα που πρέπει να διευθετηθούν για τις διεργασίες 
ελέγχου της προσαρμογής. 

 
1. Πως ξέρουμε τι χρειάζεται προσαρμογή; 
2. Πως μπορούμε να επιλέξουμε τη μέθοδο προσαρμογής που θα 

χρησιμοποιηθεί; 
3. Τι είδους καθοδήγηση υπάρχει σχετικά με τις διάφορες μεθόδους για να 

μας οδηγήσει στον σωστό τύπο προσαρμογής; 
 
Κάθε πρόγραμμα συλλογιστικής το οποίο κάνει προσαρμογή, συνδυάζει έναν τρόπο 
επιλογής του τι θα προσαρμοστεί με κάποιον τρόπο εκτέλεσης της προσαρμογής 
αυτής. Το καθένα από αυτά επιλέγεται με βάση τις ανάγκες του στόχου και το πεδίο 
ορισμού, και σύμφωνα με τη διαθέσιμη για την καθοδήγηση γνώση. Πρώτα 
επιλέγουμε κάτι για να το προσαρμόσουμε και κατόπιν επιλέγουμε μια μέθοδο 
προσαρμογής για να εκτελέσουμε την προσαρμογή αυτή. 

Μερικές φορές η επιλογή του τι θα προσαρμοστεί και ποια μέθοδος θα 
χρησιμοποιηθεί δεν μπορούν να διαχωριστούν. Συγκεκριμένα, μερικές φορές ο 
διαχωρισμός μπορεί να είναι επιζήμιος, καθώς ωθεί την συλλογιστική μόνο προς 
τροποποιήσεις συστατικών, όταν οι τροποποιήσεις δομής θα ήταν πιο κατάλληλες.  
 
 

2.4.3 Αντικείμενο Προσαρμογής 
Το σύστημα PERSUADER προσπαθεί να φτιάξει ένα συμβόλαιο το οποίο να 

είναι αποδεκτό τόσο από το σωματείο των εργαζομένων, όσο και από τη διεύθυνση 
της εταιρίας. Ανακαλεί μια παρόμοια περίπτωση και το συμβόλαιο που αντιστοιχούσε 
σε αυτή. Πως μπορεί το σύστημα να ξέρει ποια τμήματα του παλιού συμβολαίου 
χρειάζονται προσαρμογή για τη νέα κατάσταση; Το PERSUADER χρησιμοποιεί μια 
λίστα ελέγχου η οποία το καθοδηγεί να κάνει ένα συγκεκριμένο σύνολο ελέγχων 
ανάμεσα στην παλιά και τη νέα περίπτωση. Το αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών είναι 
μια λίστα αντικειμένων που χρειάζονται προσαρμογή. Κάνει αυτές τις προσαρμογές 
και μετά χρησιμοποιεί μια άλλη λίστα ελέγχου πιθανών προβλημάτων, για να 
προβλέψει συγκεκριμένα προβλήματα πριν αυτά προκύψουν. Κάνει προσαρμογή 
αυτών και κατόπιν ζητά από τη μνήμη να επιστρέψει περιπτώσεις που θα μπορούσαν 
να προκαλέσουν άλλα πιθανά προβλήματα και τις προσαρμόζει και αυτές. 

Υπάρχουν έξι μέθοδοι για τον καθορισμό του τι ακριβώς χρειάζεται να 
διορθωθεί σε μια παλιά περίπτωση ώστε αυτή να ταιριάζει με μια νέα: 

 
1. Διαφορές στις προδιαγραφές του προβλήματος υποδεικνύουν ότι χρειάζονται 

διόρθωση κάποια τμήματα της παλιάς λύσης (CASEY, JULIANA). 
2. Μια λίστα ελέγχου προσδιορίζει προβλήματα τα οποία, αν υπάρχουν, θα 

πρέπει να διορθωθούν (JUDGE, PERSUADER). 
3. Ασυνέπειες ανάμεσα στην προτεινόμενη λύση και τους καθορισμένους 

σκοπούς και περιορισμούς του νέου προβλήματος προσδιορίζονται και 
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καθοδηγούν προς την ανάγκη για διορθώσεις (JULIA, JULIANA, 
CLAVIER). 

4. Η προβολή των αποτελεσμάτων μιας λύσης δείχνει προβλήματα που πρέπει 
να διορθωθούν (KRITIK, PERSUADER, JULIA). 

5. Η αιτιολογική ανάλυση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την 
εφαρμογή μιας λύσης δείχνει λάθη που θα πρέπει να διορθωθούν (CHEF). 

6. Προσαρμογές που έγιναν νωρίτερα επισημαίνουν την ανάγκη για 
αντισταθμιστικές προσαρμογές (PERSUADER). 

 
 

2.4.4 Επιλογή της Στρατηγικής Προσαρμογής 
Μόλις προσδιοριστεί η ανάγκη για προσαρμογή, θα πρέπει να επιλεγεί μια 

μέθοδος πραγματοποίησης της προσαρμογής. Αρκετές από τις μεθόδους που 
προσδιορίζουν τι χρειάζεται προσαρμογή, προσδιορίζουν επίσης πως θα πρέπει να 
γίνει η προσαρμογή. Κάποιες λίστες ελέγχου, για παράδειγμα, δίνουν έμφαση στις 
στρατηγικές ρύθμισης των παραμέτρων και άλλες μεθόδους προσαρμογής, 
κατάλληλες για να γίνει η απαραίτητη διόρθωση. Ωστόσο, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, μετά τον καθορισμό του τι χρειάζεται αλλαγή, θα πρέπει να βρεθεί ο 
τρόπος με τον οποίο θα γίνει η αλλαγή αυτή. Στο σημείο αυτό προκύπτουν διάφορα 
θέματα: 

 
• Ο ακριβής προσδιορισμός του τι χρειάζεται αλλαγή. 
• Η εύρεση μιας κατάλληλης στρατηγικής προσαρμογής ή διόρθωσης. 
• Η επιλογή ανάμεσα σε διάφορες κατάλληλες στρατηγικές προσαρμογής. 

 

2.4.4.1 Επιλογή του αντικειμένου προσαρμογής 
Ο καλύτερος τρόπος επιλογής του τι θα προσαρμοστεί είναι η δοκιμή πρώτα 

των ευκολότερων προσαρμογών. Είναι γενικά πιο εύκολο να κάνουμε 
αντικαταστάσεις, από το να κάνουμε μετασχηματισμούς. Είναι ευκολότερο να 
βρούμε αντικαταστάτες για αντικείμενα που είναι λιγότερο συνδεδεμένα με άλλα, 
παρά για αυτά που είναι περισσότερο συνδεδεμένα. Όσο πιο όμοια είναι δυο 
αντικείμενα μεταξύ τους σε σχετικές διαστάσεις, τόσο πιο απλή είναι η 
αντικατάσταση. Από την άλλη πλευρά, όσο πιο κεντρικό είναι ένα συστατικό, τόσο 
λιγότερο κατάλληλη είναι η αντικατάστασή του. Οι δομικές προσαρμογές μπορεί να 
είναι πιο κατάλληλες κάτω από τις συνθήκες αυτές. Συγκεκριμένα: 

Η συνδετικότητα (connectedness) ενός αντικειμένου με άλλα συστατικά 
στοιχεία μιας λύσης επηρεάζει την πιθανή ευκολία πραγματοποίησης της 
προσαρμογής. Όσο πιο συνδεδεμένο είναι ένα αντικείμενο, τόσο πιο δύσκολο είναι 
να το προσαρμόσουμε. 

Η κεντρικότητα (centrality) ενός αντικειμένου στο συστατικό της λύσης του 
οποίου αποτελεί μέρος, επηρεάζει τόσο την ευκολία, όσο και την καταλληλότητα 
μιας προσαρμογής. Επειδή τα κεντρικά αντικείμενα τείνουν να είναι πολύ 
συνδεδεμένα με άλλα τμήματα της λύσης, μπορεί να είναι δύσκολη η εύρεση 
αντικαταστατών τους. Είναι, επομένως, καταλληλότερος ο μετασχηματισμός σε 
μικρό βαθμό του αντικειμένου, παρά η αντικατάστασή του. Εάν ένα κεντρικό 
συστατικό δεν μπορεί να τροποποιηθεί ελάχιστα για να διορθωθεί μια ασυνέπεια, 
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μπορεί να είναι καταλληλότερη η αντικατάσταση όλου του τμήματος της λύσης του 
οποίου αποτελεί μέρος, από την αντικατάστασή του συστατικού. 

Η εγγύτητα ενός αντικαταστάτη μετριάζει τις συνέπειες των δυο παραπάνω 
διαστάσεων. Μια αντικατάσταση που μπορεί να είναι δύσκολο να γίνει λόγω της 
πυκνότητας των συνδέσεων με άλλα αντικείμενα μιας λύσης, μπορεί να γίνει εύκολα 
αν υπάρχει ένας σχετικά ισοδύναμος αντικαταστάτης. Μια προσαρμογή που μπορεί 
να φαινόταν ακατάλληλη λόγω της κεντρικότητας, μπορεί να κριθεί κατάλληλη από 
την ύπαρξη ενός σχετικά ισοδύναμου αντικαταστάτη. 

 

2.4.4.2 Εύρεση της κατάλληλης στρατηγικής προσαρμογής ή διόρθωσης 
Οι στρατηγικές προσαρμογής μπορούν να προσδιοριστούν ως γενικά 

εφαρμόσιμες αν δεικτοδοτηθούν ανάλογα με τις περιπτώσεις στις οποίες είναι 
εφαρμόσιμες. Με τον τρόπο αυτό δεικτοδοτούνται οι στρατηγικές προσαρμογής 
ειδικού σκοπού. Στην περίπτωση αυτή, προκύπτουν τα ίδια θέματα όπως και στην 
δεικτοδότηση περιπτώσεων. Θα πρέπει και εδώ να επιλεγεί το λεξιλόγιο 
δεικτοδότησης και, όπως και στην δεικτοδότηση περιπτώσεων, θα ήταν επιθυμητή η 
δεικτοδότηση των μεθόδων προσαρμογής ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμες και 
γενικά εφαρμόσιμες. 

 

2.4.4.3 Επιλογή της μεθόδου προσαρμογής 
Με τη χρήση λιστών ελέγχου, δεικτοδότησης και τον καθορισμό αντικαταστατών, 

προκύπτει μια ποικιλία εφαρμόσιμων μεθόδων προσαρμογής. Αυτό που χρειάζεται 
είναι να προσδιοριστούν τα μέσα που θα καθορίσουν ποια από όλες τις στρατηγικές 
είναι περισσότερο εφαρμόσιμη. Υπάρχουν κάποιες γενικές οδηγίες αλλά όχι και 
κάποιος αλγόριθμος γενικού σκοπού που θα μπορούσε να παρουσιαστεί. Οι γενικές 
οδηγίες είναι οι εξής:  

 
• Προσπάθεια για χρήση πιο συγκεκριμένων προσαρμογών αντί για πιο γενικές. 

Έτσι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να εξεταστούν οι καλύτερες λύσεις 
πρώτα. 

• Επιχείρηση εύκολων στρατηγικών πριν από τις πιο δύσκολες. Έτσι αποδίδεται 
η λιγότερο πιθανή προσπάθεια στην προσαρμογή. 

• Όταν όλες οι παράμετροι είναι ίσες, επιλέγονται στρατηγικές που έχουν 
μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας αντί για αυτές που έχουν μεγαλύτερη 
προδιάθεση αποτυχίας. 

• Επιχειρούμε πιο γενικά εφαρμόσιμες και πιο πολύπλοκες στρατηγικές μόνο 
όταν οι ειδικά εφαρμόσιμες και απλές στρατηγικές αποτύχουν. 
 
Μια μέθοδος προσαρμογής μπορεί να είναι πολύπλοκη καθώς χρειάζεται 

μεγάλη ανάλυση για την επιβεβαίωση ότι πρέπει να εφαρμοστεί και τον καθορισμό 
του πως θα εφαρμοστεί. Όταν χρειάζεται μεγάλη ανάλυση για να καθοριστεί η 
εφαρμοσιμότητα της στρατηγικής, η ανάλυση και η επιλογή της στρατηγικής γίνονται 
μόνο όταν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι η στρατηγική είναι απαραίτητη. 

Όσον αφορά την γνώση του κατά πόσο η εφαρμογή μιας στρατηγικής 
εμπεριέχει ρίσκο, η απάντηση δεν είναι γνωστή. Μπορεί κάποιος να κρατά τις 
βαθμολογίες σχετικά με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες της στρατηγικής, 
καταγράφοντας συγκεκριμένα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η στρατηγική 
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απέτυχε. Γενικά ωστόσο, τέτοιες προβλέψεις είναι δύσκολο να γίνουν. Υπάρχουν 
τόσοι πολλοί ειδικοί παράγοντες που σχετίζονται με τις μεθόδους προσαρμογής, που 
έχουν ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν μέθοδοι σωστής πρόβλεψης της επιτυχίας ή 
αποτυχίας τους. 

 

2.5 Μάθηση περιπτώσεων και Υποστήριξη βάσης 
περιπτώσεων 

2.5.1 Μάθηση στα CBR συστήματα 
Εφόσον μια κατάλληλη λύση έχει παραχθεί και εξαχθεί, υπάρχει μια 

πρόβλεψη αξιολόγησης της λύσης αυτής στον πραγματικό κόσμο (Σχήμα 2.11). Για 
να αξιολογήσουμε μια λύση, θα πρέπει να μελετήσουμε τόσο τον τρόπο με τον οποίο 
μπορεί να ελεγχθεί, όσο και το πως μπορεί το αποτέλεσμα της να θεωρηθεί επιτυχία ή 
αποτυχία. Δηλαδή, θα πρέπει να καθοριστούν κάποια κριτήρια για την βαθμολόγηση 
της επίδοσης της προσφερόμενης λύσης. Χρησιμοποιώντας αυτή την προσέγγιση 
πραγματικού-κόσμου, ένα σύστημα CBR μπορεί να ενημερωθεί ώστε να υπολογίζει 
κάθε νέα πληροφορία που προκύπτει κατά την επεξεργασία της νέας λύσης. 

Η πληροφορία αυτή, μπορεί να εισαχθεί στο σύστημα για δυο λόγους: 
πρώτον, όσο περισσότερη πληροφορία αποθηκεύεται σε μια βάση περιπτώσεων, τόσο 
πιο κοντά στη νέα περίπτωση θα είναι η περίπτωση που εξάγεται από τη βάση 
περιπτώσεων. Δεύτερον, η πρόσθεση πληροφορίας στη βάση περιπτώσεων γενικά 
βελτιώνει την λύση που το σύστημα είναι ικανό να παράγει. Η πρόσθεση ενός νέου 
προβλήματος, της λύσης του και του αποτελέσματος της περίπτωσης είναι μια κοινή 
μέθοδος. Η πρόσθεση περιπτώσεων στη βάση θα αυξήσει το εύρος των καταστάσεων 
που καλύπτονται από τις αποθηκευμένες περιπτώσεις και θα μειώσει τη μέγιστη 
απόσταση ανάμεσα στην εισαγόμενη περίπτωση και την πλησιέστερη αποθηκευμένη 
περίπτωση (Σχήμα 2.12). 

 
 

Έλεγχος  σε 
πραγματικό 
κόσμο 

Εξαγόμενη 
λύση 

Μηχανισμός 
Μάθησης 

 
Σχήμα 2.11: Μηχανισμός Μάθησης στη CBR 

Βάση 
Περιπτώσεων 

Μηχανισμός 
Ανάκτηση 

Μηχανισμός 
Συλλογιστικής 
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Αραιή Βάση Περιπτώσεων Πυκνή Βάση Περιπτώσεων 

Εισαγόμενη Περίπτωση 

Αποθηκευμένη Περίπτωση 

Απόσταση μεταξύ Περιπτώσεων  
 

Σχήμα 2.12: Απόσταση μεταξύ Περιπτώσεων 
 

Μια δεύτερη μέθοδος μάθησης σε ένα σύστημα CBR είναι η χρήση της 
αποτίμησης της λύσης για τροποποίηση των δεικτών των αποθηκευμένων 
περιπτώσεων ή για τροποποίηση των κριτηρίων της ανάκτησης περιπτώσεων. Αν μια 
περίπτωση έχει δείκτες που δεν είναι σχετικοί με τα συγκεκριμένα περιβάλλοντα στα 
οποία θα έπρεπε να ανακτηθεί, η προσαρμογή των δεικτών μπορεί να αυξήσει τη 
συσχέτιση μεταξύ των γεγονότων όταν μια περίπτωση έχει ανακτηθεί, και των 
γεγονότων όταν θα έπρεπε να έχει ανακτηθεί. Ομοίως, η αποτίμηση της απόδοσης 
μιας περίπτωσης, μπορεί να οδηγήσει σε μια βελτιωμένη κατανόηση του υποκείμενου 
αιτιολογικού μοντέλου του πεδίου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
βελτίωση της διαδικασίας προσαρμογής. Εάν μπορούν να βρεθούν καλύτεροι τρόποι 
για την τροποποίηση των περιπτώσεων, με σεβασμό στην απόσταση ανάμεσα στην 
τρέχουσα και τις ανακτημένες περιπτώσεις, η εξαγόμενη λύση προφανώς θα 
βελτιωθεί. 

Όταν η μάθηση περιλαμβάνει την προσθήκη νέων περιπτώσεων στη βάση 
περιπτώσεων, θα πρέπει να γίνουν κάποιοι συλλογισμοί: 
 

1. Σε ποιες καταστάσεις θα πρέπει να εισαχθεί μια περίπτωση στη βάση 
περιπτώσεων και σε ποιες να απορριφθεί; Για να προσδιοριστεί μια απάντηση, 
θα πρέπει να σκεφτούμε το επίπεδο επιτυχίας της λύσης, πόσο όμοια είναι με 
άλλες περιπτώσεις της βάσης, καθώς και αν υπάρχει κάποιο σημαντικό 
μάθημα που μπορεί να διδαχθεί από την περίπτωση αυτή. 

2. Αν μια περίπτωση πρόκειται να εισαχθεί στη βάση περιπτώσεων, θα πρέπει να 
καθοριστούν οι δείκτες της νέας περίπτωσης, όπως και το πώς θα εισαχθεί η 
περίπτωση αυτή στη βάση. Αν η δομή και η μέθοδος ανάκτησης μιας βάσης 
περιπτώσεων είναι υψηλά δομημένες (π.χ. μια επαγωγικά καθορισμένη 
ιεραρχική δομή ή ένα σύνολο νευρωνικών δικτύων), η ενσωμάτωση μιας νέας 
περίπτωσης μπορεί να απαιτεί συγκεκριμένο σχεδιασμό και αναδόμηση της 
βάσης περιπτώσεων. 
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2.5.2 Συντήρηση βάσης περιπτώσεων 
Όταν χρησιμοποιούμε συστήματα CBR για την επίλυση προβλημάτων, 

υπάρχει πάντα μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στον αριθμό των περιπτώσεων που 
πρόκειται να αποθηκευθούν και την αποδοτικότητα της ανάκτησης. Όσο μεγαλύτερη 
είναι η βιβλιοθήκη, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο χώρος του προβλήματος που 
καλύπτεται. Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να μειώσει την απόδοση του συστήματος αν 
ο αριθμός των περιπτώσεων γίνει ανεξέλεγκτα μεγάλος. Έτσι, η απομάκρυνση των 
πλεοναζόντων ή λιγότερο χρήσιμων περιπτώσεων ώστε να διατηρηθεί ένα αποδεκτό 
επίπεδο λαθών, είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στη συντήρηση των CBR 
συστημάτων. Οι Leake-Wilson όρισαν ως συντήρηση της βάσης περιπτώσεων την 
υλοποίηση τακτικών αναθεώρησης της οργάνωσης ή των περιεχομένων 
(αναπαράσταση, περιεχόμενο πεδίου, υπολογιστική πληροφορία, ή υλοποίηση) μιας 
βάσης περιπτώσεων, για τη διευκόλυνση μελλοντικής συλλογιστικής για ένα 
συγκεκριμένο σύνολο αντικειμενικών προσπαθειών. 

Η κεντρική ιδέα της συντήρησης στη CBR είναι η ανάπτυξη κάποιων μέτρων 
επάρκειας των περιπτώσεων, που αποτελούν το εύρος των προβλημάτων που μπορεί 
να λύσει ένα CBR σύστημα. Ποικίλες ιδιότητες μπορεί να είναι χρήσιμες, όπως το 
μέγεθος, η κατανομή και η πυκνότητα των περιπτώσεων στη βάση περιπτώσεων, η 
επικάλυψη ανεξάρτητων περιπτώσεων και η γνώση της ομοιότητας και προσαρμογής 
ενός δεδομένου συστήματος. Η κάλυψη αναφέρεται στο σύνολο των προβλημάτων 
που μπορεί να λύσει κάθε περίπτωση, ενώ η εφικτότητα αναφέρεται στο σύνολο των 
περιπτώσεων που θα μπορούσαν να παρέχουν λύσεις στο τρέχον πρόβλημα. Όσο 
μεγαλύτερη είναι η πυκνότητα των περιπτώσεων, τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες 
για πλεονάζουσες περιπτώσεις. Εκφράζοντας την πυκνότητα των περιπτώσεων ως 
συνάρτηση της ομοιότητας των περιπτώσεων, μπορεί να αναπτυχθεί μια κατάλληλη 
πολιτική διαγραφής περιπτώσεων για την απομάκρυνση αυτών που υπερκαλύπτονται 
από άλλες. 

Ένας άλλος λόγος για συντήρηση στη CBR είναι η πιθανή ύπαρξη 
συγκρουόμενων περιπτώσεων στη βιβλιοθήκη περιπτώσεων, λόγω αλλαγών στη 
γνώση του πεδίου ή σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα ενός δεδομένου πεδίου. Για 
παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν πιο ισχυρές περιπτώσεις οι οποίες να περιέχουν 
ασυνεπή πληροφορία, είτε με άλλα τμήματα της ίδιας περίπτωσης ή με αυθεντικές 
περιπτώσεις που είναι πιο πρωτόγονες. Επιπλέον, αν δυο περιπτώσεις θεωρούνται 
ισοδύναμες (με ταυτόσημες τιμές χαρακτηριστικών), ή αν μια περίπτωση υπάγει μια 
άλλη έχοντας περισσότερα κριτήρια χαρακτηριστικών, μπορεί να απαιτείται μια 
διαδικασία υποστήριξης για την απομάκρυνση των πλεοναζόντων περιπτώσεων. 
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33..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  
ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε μελέτες περιπτώσεων διαφόρων συστημάτων 
που χρησιμοποιούν Συλλογιστική των Περιπτώσεων. Σκοπός της παρουσίασης αυτής 
είναι να κατανοήσουν οι χρήστες το είδος των θεμάτων για τα οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί Συλλογιστική των Περιπτώσεων, καθώς και τους τύπους εισόδων, 
γνώσης και αρχιτεκτονικών συλλογιστικής που μπορούν να κάνουν ένα σύστημα 
συλλογιστικής να λειτουργήσει. Παρουσιάζουμε τα παρακάτω 4 αυτοματοποιημένα 
συστήματα: 

 
• Το σύστημα CASEY. 
• Το σύστημα HYPO. 
• Το σύστημα JULIA. 
• Το σύστημα CLAVIER. 

 

3. 1 Το σύστημα CASEY 
Το CASEY είναι ένα σύστημα διάγνωσης που βασίζεται σε περιπτώσεις. Ως 

είσοδο δέχεται μια περιγραφή του νέου ασθενή, μαζί με τα συμπτώματα που 
παρουσιάζει. Η έξοδος που παράγει είναι μια αιτιολογική εξήγηση των διαταραχών 
του ασθενή. Η αιτιολογική αυτή εξήγηση συνδέει τα συμπτώματα με τις εσωτερικές 
καταστάσεις. 

Η διάγνωση γίνεται με την εφαρμογή ταυτίσεων που βασίζονται σε μοντέλα 
και αλγορίθμων προσαρμογής, στις περιπτώσεις που είναι ήδη διαθέσιμες στο 
CASEY. Το σύστημα έχει μια βιβλιοθήκη περιπτώσεων με 25 περίπου περιπτώσεις, 
οι οποίες έχουν διαγνωστεί από το πρόγραμμα Heart Failure (Long et al. 1987). Το 
CASEY έχει δημιουργηθεί με βάση το πρόγραμμα αυτό, που είναι ένα διαγνωστικό 
πρόγραμμα βασισμένο σε μοντέλα, για τη διάγνωση καρδιακής ανεπάρκειας με πολύ 
μεγάλη ακρίβεια. Η ταύτιση μοντέλων και οι ευρεστικοί αλγόριθμοι που 
χρησιμοποιεί το CASEY είναι ανεξάρτητοι από το πεδίο εφαρμογής,  είναι δε τόσο 
ακριβείς, όσο και το μοντέλο του πεδίου στο οποίο εφαρμόζονται. 

Όταν παρουσιάζεται ένας νέος ασθενής, το CASEY ψάχνει στη βιβλιοθήκη 
περιπτώσεων για παρόμοιες περιπτώσεις και, αν βρει κάποια παρόμοια, τη 
χρησιμοποιεί για να κάνει διάγνωση για τον νέο ασθενή. Αν δεν βρει παρόμοια 
περίπτωση, προωθεί την περίπτωση στο πρόγραμμα Heart Failure, το οποίο κάνει τη 
διάγνωση και επιστρέφει τα αποτελέσματα στο CASEY για να τα χρησιμοποιήσει 
κάποια άλλη φορά. Το CASEY χρησιμοποιεί μια διαδικασία δυο βημάτων για να 
κάνει τη βασισμένη σε περιπτώσεις διάγνωση. Πρώτα ψάχνει στη μνήμη για 
παρόμοιες περιπτώσεις και χρησιμοποιεί αποδεικτικούς κανόνες για να καθορίσει 
ποιες από τις μερικώς ταυτόσημες περιπτώσεις είναι ικανοποιητικά όμοιες για να 
παράγουν μια ακριβή διάγνωση. Έπειτα, εφαρμόζει κανόνες διόρθωσης (στρατηγικές 
προσαρμογής) για να προσαρμόσει την παλιά διάγνωση στη νέα περίπτωση. 

Ας δούμε ένα παράδειγμα. Το CASEY πρέπει να κάνει διάγνωση για έναν νέο 
ασθενή, τον Άγγελο. Ανάμεσα στα υπόλοιπα, ο Άγγελος είναι 65 ετών, έχει σφυγμούς 
90, θερμοκρασία 98.4, περιστασιακή στηθάγχη, μέση αρτηριακή πίεση 99.3, 
λιποθυμίες σε περιπτώσεις έντασης, αργή αύξηση των παλμών, κανονική διαστολή 
EKG και LVH, καθώς και μιτροειδή και αορτική ασβεστοποίηση. Η ανάκτηση στο 
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CASEY επιστρέφει την περίπτωση ενός παλιού ασθενή, του Χρήστου. Ο Χρήστος 
ήταν 72 ετών, είχε 96 σφυγμούς, θερμοκρασία 98.7, κ.ο.κ. Στο Σχήμα 3.1 φαίνονται 
αναλυτικά τα δεδομένα για τον Άγγελο και τον Χρήστο. Παρόλο που υπάρχουν 
αρκετές ομοιότητες ανάμεσά τους, υπάρχουν ωστόσο και αρκετές διαφορές. Για να 
βεβαιωθούμε ότι η περίπτωση του Χρήστου παρέχει τις προϋποθέσεις για την 
διάγνωση της περίπτωσης του Άγγελου, αυτές οι διαφορές θα πρέπει να 
προσαρμοστούν. 

 
 

Νο Χαρακτηριστικό Παλιά Περίπτωση Νέα Περίπτωση 
(Χρήστος) (Άγγελος) 

1 Ηλικία 72 65 
2 Αριθμός σφυγμών 96 90 
3 Θερμοκρασία 98,7 98,4 
4 Ορθοστατική πίεση Απουσία Άγνωστη 
5 Στηθάγχη Ασταθής Περιστασιακή, ασταθής 
6 Μέση αρτηριακή πίεση 107 99,3 
7 Λιποθυμίες Καμία Σε εντάσεις 
8 Στηθοσκόπηση Βουή AS Άγνωστο 
9 Σφυγμός Κανονικός Αργή επάνοδος 
10 EKG Κανονική ένταση LV Κανονική έντασηLVH 
11 Ασβεστοποίηση Καμία Μιτροειδής & αορτική 

Σχήμα 3.1: Διαφορές που πρέπει να εναρμονίσει το CASEY. 
 
Στο σημείο αυτό χρησιμοποιούνται οι αποδεικτικοί κανόνες του CASEY, οι 

οποίοι προσδιορίζουν κάτω από ποιες συνθήκες μπορούν να προσαρμοστούν οι 
διαφορές. Γενικά, όταν γίνεται η ταύτιση, θα υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά των 
οποίων οι τιμές δεν θα ταιριάζουν. Οι αποδεικτικοί αλγόριθμοι του CASEY 
εξετάζουν τον ρόλο που παίζει κάθε χαρακτηριστικό στην προηγούμενη διάγνωση, 
καθώς και τον ρόλο που θα μπορούσαν να παίξουν όλα τα νέα χαρακτηριστικά στην 
ίδια διάγνωση και προσπαθεί να ταυτίσει αυτά τα χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Αν 
αυτό γίνει επιτυχώς, η ταύτιση επικυρώνεται. Αν όχι, η παλιά περίπτωση 
απορρίπτεται και γίνεται νέα προσπάθεια με κάποια άλλη από τις παλιές περιπτώσεις. 

Χρησιμοποιώντας τις παλιές περιπτώσεις το σύστημα CASEY, στην 
πραγματικότητα, προσαρμόζει όλες τις διαφορές ανάμεσα στον Χρήστο και τον 
Άγγελο. Προσπαθεί, δηλαδή, να δημιουργήσει μια εξήγηση των δυσλειτουργιών του 
Άγγελου, προσαρμόζοντας την διάγνωση του Χρήστου. Για να κάνει αυτή την 
προσαρμογή το CASEY χρησιμοποιεί ένα σύνολο κανόνων διόρθωσης οι οποίοι 
βασίζονται σε μοντέλα και είναι ανεξάρτητοι από το πεδίο. Καθένας από τους 
κανόνες διόρθωσης σχετίζεται με έναν ή περισσότερους αποδεικτικούς κανόνες. Το 
CASEY, ανάλογα με τους αποδεικτικούς κανόνες που εφάρμοσε, εφαρμόζει και τους 
αντίστοιχους κανόνες διόρθωσης κατά την προσαρμογή. Για παράδειγμα, όταν δυο 
τιμές που βρίσκονται η μια στην παλιά και η άλλη στη νέα περίπτωση, παίζουν τον 
ίδιο ρόλο στη διάγνωση, ένας κανόνας διόρθωσης προσαρμόζει την παλιά περίπτωση 
για να ταιριάζει με την καινούρια, αντικαθιστώντας τη μια τιμή με την άλλη. 

Για την επιβεβαίωση ενδεχόμενων ταυτίσεων, καθώς και για την προσαρμογή 
παλιών διαγνώσεων ώστε να ταιριάζουν με νέες περιπτώσεις, το CASEY 
χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό τεσσάρων πηγών γνώσεων, οι οποίες είναι οι 
παρακάτω: 
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1. Αποδείξεις γενικού σκοπού και κανόνες διόρθωσης που στηρίζονται σε 
γενική αιτιολογική γνώση. 

2. Ένα αιτιολογικό μοντέλο της συσκευής για την οποία γίνεται η 
συλλογιστική (στην περίπτωση αυτή, της καρδιάς). 

3. Την παλιά περίπτωση, μαζί με την περιγραφή του προβλήματος και τη 
λύση του (σε μορφή αιτιολογικής εξήγησης). 

4. Την περιγραφή του προβλήματος για τη νέα περίπτωση. 
 

Παρόλο που το αιτιολογικό μοντέλο και οι περιπτώσεις αλλάζουν από πεδίο 
σε πεδίο, οι κανόνες απόδειξης και διόρθωσης είναι ανεξάρτητοι από το πεδίο και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποικιλία πεδίων για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα 
αιτιολογικά μοντέλα. 

Ένα από τα βασικά προβλήματα που προκύπτουν στο CASEY είναι το 
γεγονός ότι η ανάκτηση περιπτώσεων που βασίζονται μόνο στην ομοιότητα των 
επιφανειακών χαρακτηριστικών, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια ανεπαρκή 
ανάκτηση. Στο πεδίο του CASEY, όπως και σε πολλά ιατρικά πεδία, η ίδια 
δυσλειτουργία μπορεί να γίνει ορατή με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ενώ 
διαφορετικές δυσλειτουργίες μπορεί να φαίνονται πολύ όμοιες σε επίπεδο 
συμπτωμάτων. Συνεπώς η ανάκτηση που βασίζεται μόνο στα διαθέσιμα σημάδια και 
συμπτώματα, θα είχε ως αποτέλεσμα  την ανάκτηση από το CASEY πολλών 
ακατάλληλων περιπτώσεων ή, ακόμα χειρότερα, την παράληψη κάποιων σημαντικών 
περιπτώσεων. Το CASEY αντισταθμίζει το γεγονός αυτό δεικτοδοτώντας τόσο τα 
επιφανειακά χαρακτηριστικά, όσο και τις εσωτερικές καταστάσεις που αποτελούν 
μέρος της διάγνωσής τους. Συνάγει εύλογες διαγνωστικές καταστάσεις για την νέα 
περίπτωση πριν από την ανάκτηση, και τελικά κάνει την ανάκτηση βασιζόμενο σε 
έναν συνδυασμό των εύλογων διαγνωστικών καταστάσεων, των σημαδιών και 
συμπτωμάτων. Μια περίπτωση θεωρείται ότι ταυτίζεται επαρκώς και είναι υποψήφια 
για επικύρωση, εφόσον οι εσωτερικές της καταστάσεις ταυτίζονται με τις εύλογες 
εσωτερικές καταστάσεις της νέας περίπτωσης και, κατά δεύτερο λόγο, εφόσον 
υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των επιφανειακών χαρακτηριστικών των δυο 
περιπτώσεων. 

Ένα άλλο βασικό θέμα όσον αφορά το CASEY και τα πεδία εφαρμογής του 
είναι η ακρίβεια. Το πρόγραμμα Heart Failure, πάνω στο οποίο έχει βασιστεί το 
CASEY, είναι ένα ασυνήθιστα ακριβές πρόγραμμα, με ένα πολύ καλά καθορισμένο 
αιτιολογικό μοντέλο που καθοδηγεί τη συλλογιστική του. Η αποτίμηση του CASEY 
έδειξε ότι είναι εξίσου ακριβές. Το CASEY πρόσθεσε στο Heart Failure ένα σύνολο 
ευριστικών κανόνων, οι οποίοι καθοδηγούνται από το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποιεί 
το Heart Failure. Συνεπώς, το CASEY κληρονομεί την ακρίβειά του από το μοντέλο 
του προγράμματος Heart Failure και οι ευριστικοί του αλγόριθμοι δεν μειώνουν την 
ακρίβειά του. 

Παράλληλα, το CASEY έχει πολύ καλύτερη απόδοση σε σχέση με το Heart 
Failure όσον αφορά την αποδοτικότητα, παρουσιάζοντας αύξηση δυο με τρεις τάξεις 
μεγέθους, όταν έχει στη βιβλιοθήκη περιπτώσεων μια παρόμοια περίπτωση. Οι 
περιπτώσεις παρέχουν ένα σημείο εκκίνησης για την παραγωγή μιας αιτιολογικής 
εξήγησης, ενώ αποφεύγεται ο χρόνος που χρειάζεται για την δημιουργία μιας 
εξήγησης από την αρχή. Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα παραπάνω, η 
συλλογιστική που βασίζεται σε περιπτώσεις δίνει τη δυνατότητα αύξησης της 
ταχύτητας των προγραμμάτων που βασίζονται σε μοντέλα, χωρίς απώλεια της 
ακρίβειάς τους. 
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3.2 Το σύστημα HYPO 
Το HYPO είναι ένα διερμηνευτικό πρόγραμμα συλλογιστικής που 

χρησιμοποιείται στο πεδίο της νομικής. Ήταν το πρώτο από τα διερμηνευτικά 
προγράμματα συλλογιστικής βασισμένης σε περιπτώσεις και, κατά τη διάρκεια της 
ζωής του, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο έμπειρα. Το HYPO δέχεται ως είσοδο μια 
νομική κατάσταση και παράγει ως έξοδο ένα επιχείρημα για τον πελάτη του. Μπορεί 
να πάρει την πλευρά του κατηγορουμένου ή του κατήγορου σε μια συζήτηση, και 
είναι εξίσου καλό στη δημιουργία επιχειρημάτων και για  τις δυο πλευρές.  

Το συγκεκριμένο πεδίο ειδίκευσής του είναι οι υποθέσεις εχεμύθειας. Τυπικά, 
σε μια τέτοια περίπτωση, ένα μυστικό μιας εταιρίας αποκαλύπτεται σε έναν 
ανταγωνιστή ο οποίος μπορεί να το εκμεταλλευτεί, για παράδειγμα με την άμεση 
παραγωγή ενός ανταγωνιστικού προϊόντος. Δεν είναι, όμως, όλες οι περιπτώσεις 
αποκάλυψης επιχειρηματικών μυστικών παράνομες, και σκοπός του προγράμματος 
είναι να αποφασίσει, για κάθε περίπτωση, εάν η αποκάλυψη ήταν νόμιμη ή όχι, και 
να δημιουργήσει ένα επιχείρημα για να υποστηρίξει την απόφασή του. 

Η διαδικασία συλλογιστικής του HYPO περιλαμβάνει διάφορα βήματα, όπως: 
 

1. Ανάλυση της περίπτωσης στους παράγοντες που την συνιστούν. Δηλαδή, 
καθορισμός των σημαντικότερων παραγόντων για να δοθεί ιδιαίτερη σημασία 
σε αυτούς. 

2. Ανάκτηση περιπτώσεων που περιλαμβάνουν επίσης τους παράγοντες αυτούς. 
3. Τοποθέτηση των ανακτημένων περιπτώσεων σε σχέση με τη νέα. Δηλαδή, 

διαχωρισμός των περιπτώσεων σε αυτές που υποστηρίζουν την θέση του 
διαφωνούντος και αυτές που υποστηρίζουν την αντίθετη θέση. 

4. Επιλογή των πιο χαρακτηριστικών περιπτώσεων από κάθε σύνολο. Αυτές 
είναι οι περιπτώσεις που μοιράζονται τους πιο σχετικούς παράγοντες με τη 
νέα περίπτωση. 

5. Συζήτηση του θέματος. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο δημιουργούνται τα 
επιχειρήματα. Γενικά, τα επιχειρήματα του HYPO αποτελούνται από τρεις 
συνιστώσες. Η πιο ισχυρή περίπτωση που μπορεί να υποστηρίξει μια θέση 
επιλέγεται για να δημιουργηθούν τα επιχειρήματα της θέσης αυτής. Έπειτα, η 
ισχυρότερη περίπτωση που υποστηρίζει την αντίθετη θέση επιλέγεται για να 
κάνει την αντιπαράθεση. Εξετάζονται οι διαφορές ανάμεσα στις δυο 
περιπτώσεις, και οι περιπτώσεις που μπορούν να διευθετήσουν αυτές τις 
διαφορές και που υποστηρίζουν την θέση του διαφωνούντος, επιλέγονται για 
να αντικρούσουν την επιχειρηματολογία. Παράγονται διάφορα επιχειρήματα, 
το καθένα από τα οποία βασίζεται σε διαφορετικές αρχικές περιπτώσεις, 
διαφορετική επιχειρηματολογία και διάφορες ανασκευές. 

6. Η ανάλυση που έγινε κατά την συζήτηση του θέματος χρησιμοποιείται για την 
επεξήγηση και την αιτιολόγηση της θέσης του διαφωνούντος. 

7. Δημιουργούνται υποθετικές περιπτώσεις και χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο 
της ανάλυσης που έχει δημιουργηθεί. Αυτές οι υποθετικές περιπτώσεις δεν 
έχουν συμβεί ποτέ, αλλά ελέγχουν τα όρια της ανάλυσης με τρόπους που οι 
πραγματικές περιπτώσεις ίσως να μην μπορούν. 

 
Το βήμα της συζήτησης είναι το σημαντικότερο στη διαδικασία αυτή. Στο 

βήμα αυτό, προσδιορίζονται ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε παλιές και νέες 
περιπτώσεις, καθώς και ανάμεσα σε διάφορες παλιές περιπτώσεις, και γίνεται 
συλλογιστική σχετική με αυτές. Ωστόσο, είναι ευκολότερο να εξηγήσουμε τη 
διαδικασία χρησιμοποιώντας ένα απλούστερο, πιο κοινό παράδειγμα. 
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Ας φανταστούμε τον Αντώνη, ο οποίος πλησιάζει τα 13, να διαφωνεί με τους 
υπερπροστατευτικούς γονείς του για το να θα παρακολουθήσει στον κινηματογράφο 
την ταινία Το μαγαζάκι του τρόμου. Οι γονείς του δεν θέλουν να πάει, ενώ αυτός 
θέλει. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνει ο Αντώνης για να υποστηρίξει την 
θέση του είναι να αναλύσει τους σχετικούς παράγοντες. Την ταινία απαγορεύεται να 
παρακολουθήσουν ανήλικοι κάτω των 13, και ο Αντώνης δεν είναι ακόμη 13, οπότε η 
ηλικία αποτελεί έναν παράγοντα. Σχετικός με την ηλικία παράγοντας είναι και η 
ωριμότητα, ενώ και η κατάταξη της ταινίας αποτελεί επίσης σχετικό παράγοντα. 
Άλλοι παράγοντες που ο Αντώνης ξέρει ότι είναι σημαντικοί για την παρακολούθηση 
μιας ταινίας είναι η απόσταση του κινηματογράφου από το σπίτι του, η ημέρα της 
προβολής, καθώς και το αν έχει τελειώσει το διάβασμά του. Ωστόσο θεωρεί ότι 
κανένας από αυτούς δεν είναι σημαντικός στο σημείο αυτό. 

Ο Αντώνης ανακαλεί περιπτώσεις στις οποίες η ηλικία, η ωριμότητα και η 
κατάταξη της ταινίας αποτελούσαν παράγοντες λήψης απόφασης. Στη μια περίπτωση, 
η αδελφή του, που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία, πήρε άδεια να δει την ίδια ταινία. Σε 
μια άλλη περίπτωση, ο φίλος του Δημήτρης που έχει περίπου την ίδια ηλικία, είδε 
επίσης την ταινία. Σε άλλη περίπτωση, δεν επιτράπηκε στον Αντώνη να δει μια 
ακατάλληλη για ανηλίκους κάτω των 13 ετών ταινία έναν χρόνο πριν. Οι δυο πρώτες 
περιπτώσεις υποστηρίζουν την θέση του, ενώ η τρίτη όχι. Οι δυο πρώτες περιπτώσεις 
χρησιμοποιούν τους ίδιους παράγοντες με την δική του – ηλικία, ωριμότητα και 
κατάταξη της ταινίας- ενώ φαίνονται το ίδιο ισχυρές. Έτσι, ο Αντώνης θα μπορούσε 
να δημιουργήσει ένα κατάλληλο επιχείρημα, βασιζόμενος σε οποιαδήποτε από τις 
δυο. Αποφασίζει ότι θα ήταν καλύτερο ένα επιχείρημα που θα βασιστεί στο γεγονός 
ότι οι γονείς του επέτρεψαν στην αδελφή του να παρακολουθήσει την ταινία. Την 
περίπτωση του Δημήτρη θα την χρησιμοποιήσει ως εφεδρική. 

Δημιουργεί λοιπόν ένα επιχείρημα με τρεις συνιστώσες, το οποίο βασίζεται 
στις παραπάνω περιπτώσεις. Πρώτα ισχυρίζεται ότι θα πρέπει να του επιτραπεί να 
παρακολουθήσει την ταινία, εφόσον το επέτρεψαν στην αδελφή του. Προβλέπει ότι οι 
γονείς του θα επικεντρωθούν στις διαφορές ανάμεσα στη νέα περίπτωση και την 
περίπτωση της αδελφής του, ισχυριζόμενοι ότι οι αδελφή του είναι μεγαλύτερη και 
συνεπώς πιο ώριμη. Τότε θα χρησιμοποιήσει το παράδειγμα του Δημήτρη για να 
δείξει ότι η ηλικία και η ωριμότητα δεν είναι απαραίτητα, καθώς υπάρχει ένα 
παράδειγμα ατόμου της ίδιας ηλικίας και ωριμότητας που του επιτράπηκε να 
παρακολουθήσει την ταινία. Ο διάλογος θα μπορούσε να είναι κάπως έτσι: 

 
Αντώνης: Αυτό δεν είναι δίκαιο. Αφήσατε την Μαρία να δει την ταινία. 
Γονείς: Η Μαρία είναι τρία χρόνια μεγαλύτερή σου. 
Αντώνης: Και τι διαφορά έχουμε; 
Γονείς: Δεν είσαι αρκετά ώριμος για αυτή την ταινία. 
Αντώνης: Οι γονείς του Δημήτρη του επέτρεψαν να την παρακολουθήσει. 
 

Φυσικά οι γονείς του Αντώνη μπορούν στο σημείο αυτό να αναφέρουν 
παράγοντες εκτός της ηλικίας και της ωριμότητας που είναι σημαντικοί. Μπορεί να 
αναφέρουν ότι ο κινηματογράφος είναι αρκετά μακριά, ή ότι ο Αντώνης δεν έχει 
τελειώσει ακόμη το διάβασμά του. Χρησιμοποιώντας αυτούς τους νέους παράγοντες, 
ο Αντώνης μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο επιχείρημα, και να το ελέγξει 
δημιουργώντας υποθετικές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, αν οι γονείς του πούνε ότι ο 
κινηματογράφος είναι μακριά, μπορεί να ανακαλέσει μια περίπτωση στην οποία του 
επιτράπηκε να δει μια ταινία σε έναν ακόμη πιο μακρινό κινηματογράφο. Ελέγχοντας 
τις διαφορές ανάμεσα στις δυο περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να ανακαλύψει ότι του 
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επιτράπηκε να πάει γιατί οι γονείς του ήθελαν να παρακολουθήσουν μια άλλη ταινία 
στον ίδιο κινηματογράφο. Μπορεί λοιπόν να κάνει μια υπόθεση, και να ρωτήσει τους 
γονείς του αν θα του επέτρεπαν να πάει σε περίπτωση που ήθελαν να 
παρακολουθήσουν μια άλλη ταινία στον ίδιο κινηματογράφο. Όταν μια υποθετική 
περίπτωση δίνει θετική ανάδραση, είναι μερικές φορές πιθανό να διαμορφωθεί η 
πραγματικότητα έτσι ώστε να ταιριάζει με την υπόθεση. Ο Αντώνης ίσως μπορέσει 
να αποδείξει στους γονείς του ότι, όντως, η ταινία προβάλλεται στον ίδιο 
κινηματογράφο με μια ταινία που θέλουν και αυτοί να παρακολουθήσουν. 

Το HYPO μας δείχνει αρκετά σημαντικά πράγματα για την επιχειρηματολογία 
που βασίζεται σε περιπτώσεις. Αρχικά, μας δείχνει τη σημασία των διαδικασιών 
σύγκρισης και αντιπαραβολής για την κατανόηση των περιπτώσεων, ξεκαθαρίζει 
κάποια από τα βήματα που περιλαμβάνονται στη διαδικασία αυτή και τις γνωστικές 
διαδικασίες και γνώσεις που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία μιας τέτοια 
συλλογιστικής. Επίσης προτείνει διάφορες στρατηγικές επιχειρηματολογίας, όπως η 
επιλογή μιας περίπτωσης για αντίκρουση των προβαλλόμενων επιχειρημάτων, καθώς 
και πληροφορίες για το πώς η αντίθετη πλευρά θα επιλέξει μια περίπτωση για να 
αντιδράσει. Η αντίκρουση μπορεί να είναι απλή αλλά, όταν είναι διαθέσιμες διάφορες 
περιπτώσεις είναι καλό να χρησιμοποιείται αυτή που προβάλλει την ισχυρότερη 
διαφωνία. Μπορεί να προβάλλει την ισχυρότερη διαφωνία επειδή καλύπτει 
περισσότερους παράγοντες, ή επειδή προέρχεται από μια ανώτερη αρχή (όπως στο 
παράδειγμα του Αντώνη). Το HYPO προτείνει στρατηγικές για τη δημιουργία 
υποθετικών καταστάσεων που μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο ενός 
επιχειρήματος. Επιπλέον, το HYPO δίνει οδηγίες στους μηχανικούς γνώσης σχετικά 
με το τι θα πρέπει να κάνουν τα προγράμματα για να παρουσιάζουν 
επιχειρηματολογία. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να τροφοδοτούν τα προγράμματα με 
τους παράγοντες που είναι σημαντικοί για ένα πεδίο, ή να τους δίνουν τη δυνατότητα 
υπολογισμού των παραγόντων αυτών. 

Παρόλο που το πεδίο εφαρμογής του HYPO είναι η νομική, οι περιοχές 
ειδίκευσής του είναι χωρίς συγκεκριμένη υφή σεναρίων και επιχειρηματολογίας, και 
είναι επίσης περιοχές στις οποίες μπορεί να συνεισφέρει. Αρκεί να αναφέρουμε ότι 
πολλά από τα σενάρια που πιστεύουμε ότι κατανοούμε καλά, είναι στην 
πραγματικότητα ανεπαρκώς καθορισμένα. Για παράδειγμα, μια επιγραφή σε ένα 
μαγαζί μπορεί να απαγορεύει την είσοδο στα κατοικίδια ζώα. Σημαίνει αυτό ότι 
κάποιος τυφλός που έχει έναν σκύλο-οδηγό δεν μπορεί τον βάλει μέσα στο κτίριο; 
Αδόμητα σενάρια συναντούμε καθημερινά και χρειάζεται να τα ερμηνεύσουμε. 
Μεγάλο μέρος της ερμηνείας αυτής γίνεται με βάση την εμπειρία μας. 

Ομοίως, απασχολούμαστε με συζητήσεις σε τακτική βάση. Συχνά δε, πρέπει 
να αποφασίσουμε ανάμεσα σε διάφορες εναλλακτικές λύσεις. Για να πάρουμε μια 
απόφαση, ζυγίζουμε τα πλεονεκτήματα κάθε λύσης, μελετούμε τα πιθανά 
αποτελέσματα και προσπαθούμε να προβλέψουμε τι θα μπορούσε να γίνει σε κάθε 
περίπτωση. Συχνά σκεφτόμαστε και άλλες περιπτώσεις. Η διαδικασία αυτή είναι 
πολύ όμοια με το είδος της επιχειρηματολογίας που χρησιμοποιεί το HYPO, και η 
ανάλυσή του μπορεί να μας καθοδηγήσει στη δημιουργία προγραμμάτων που θα 
κάνουν συλλογιστική κοινής λογικής, προγραμμάτων που θα βοηθούν τους 
ανθρώπους να πάρουν αποφάσεις, καθώς και στο να διδάξουμε τους ανθρώπους να 
είναι ικανοί συζητητές.  
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3.3 Το σύστημα JULIA 
Το σύστημα JULIA είναι ένα σχεδιαστικό σύστημα βασισμένο σε 

περιπτώσεις, το οποίο χρησιμοποιείται στο πεδίο του σχεδιασμού γευμάτων. Όπως 
και σε άλλους τομείς, τα προβλήματα περιγράφονται ως ένα σύνολο περιορισμών που 
θα πρέπει να ικανοποιηθούν, ενώ οι λύσεις περιγράφουν τη δομή ενός αντικειμένου 
το οποίο ικανοποιεί όσο περισσότερους από αυτούς τους περιορισμούς γίνεται. Και 
στον τομέα αυτό, τα προβλήματα είναι μεγάλα και γενικά δεν μπορούν να επιλυθούν 
προσαρμόζοντας μια παλιότερη περίπτωση που καλύπτει στο μεγαλύτερο ποσοστό 
την λύση. Αντιθέτως, χρειάζεται συνήθως τα προβλήματα να διαχωρίζονται στα 
συστατικά τους μέρη, τα οποία επιλύονται ξεχωριστά. Επιπλέον, επειδή τα συστατικά 
μέρη ενός προβλήματος αλληλεπιδρούν έντονα μεταξύ τους, χρειάζεται κάποιος 
μηχανισμός για να διατηρούνται οι μεταξύ τους σχέσεις. 

Το JULIA λύνει αυτό το πρόβλημα με έναν συνδυασμό συλλογιστικής που 
βασίζεται σε περιπτώσεις και περιορισμένης διασποράς. Ο μηχανισμός της 
βασισμένης σε περιπτώσεις συλλογιστικής προτείνει λύσεις για τα προβλήματα και 
προειδοποιεί για τις πιθανότητες αποτυχιών. Οι περιοριστικοί μηχανισμοί διατηρούν 
τις σχέσεις μεταξύ των συστατικών μερών του αντικειμένου που σχεδιάζεται. Η 
αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο μηχανισμών χρησιμοποιείται από το JULIA στον 
μηχανισμό δεικτοδότησης των περιπτώσεών του, αφού οι περιορισμοί που 
καθορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των συστατικών μερών ενός αντικειμένου είναι πολύ 
σημαντικοί για τον σχεδιασμό του. 

Οι περιορισμοί κατά τον σχεδιασμό μπορεί να προέρχονται από διαφορετικά 
σημεία, παρόλο που όλοι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο κατά την 
συλλογιστική. Μερικοί περιορισμοί προκύπτουν από τη γενική μας γνώση σχετικά με 
το αντικείμενο που σχεδιάζεται. Για παράδειγμα, σε ένα γεύμα, τα βασικά συστατικά 
ενός πιάτου δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνονται σε διαφορετικά πιάτα ή τμήματα του 
γεύματος. Άλλος γενικός κανόνας είναι το ότι οι γεύσεις των πιάτων σε ένα γεύμα θα 
πρέπει να είναι συμβατές και το γεύμα στο σύνολό του θρεπτικά ισορροπημένο. 
Επιπλέον περιορισμοί επιβάλλονται και από το νέο πρόβλημα. Για παράδειγμα, για 
ένα γεύμα ο χρήστης μπορεί να καθορίσει ως περιορισμό την ευκολία προετοιμασίας 
του πιάτου, την χρήση συγκεκριμένων συστατικών ή την επιβολή κάποιων 
διαιτητικών περιορισμών. 

Προκειμένου να δημιουργήσει γεύματα τα οποία θα ικανοποιούν τόσο τις 
γενικές απαιτήσεις, όσο και τις απαιτήσεις της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, το 
JULIA θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της συλλογιστικής του, τόσο 
τη γενική γνώση (σχετικά με τα γεύματα), όσο και τους συγκεκριμένους 
περιορισμούς που τίθενται από τον πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από τη χρήση 
περιπτώσεων ως πηγή γνώσης και τους συγκεκριμένους περιορισμούς μιας νέας 
περίπτωσης σχεδιασμού, το JULIA θα πρέπει να έχει γενική γνώση σχετικά με τα 
αντικείμενα που σχεδιάζει. Το JULIA αποθηκεύει αυτού του είδους τη γνώση στα 
πρότυπα αντικείμενά του. Τα πρότυπα αντικείμενα αντιστοιχούν σε διαφορετικούς 
τύπους γευμάτων για τους οποίους έχει γνώση, για παράδειγμα, τυπικό Αμερικανικό 
δείπνο, Ευρωπαϊκό δείπνο, γεύματα τύπου μπουφέ και γεύματα ενός μόνο πιάτου. Το 
κάθε πρότυπο καθορίζει τη δομή του και τη σχέση μεταξύ των μερών του. Ένα 
κανονικό Αμερικανικό δείπνο για παράδειγμα, περιέχει ένα ορεκτικό πιάτο, ένα πιάτο 
σαλάτας, ένα κυρίως μέρος με ένα κυρίως πιάτο και δυο συνοδευτικά, από τα οποία 
το ένα είναι με λαχανικά και το άλλο αμυλούχο, και ένα πιάτο γλυκού. Η ακολουθία 
τους είναι συγκεκριμένη και ξέρουμε κατά προσέγγιση το μέγεθος του κάθε πιάτου. 
Ξέρουμε επίσης τις σχέσεις που έχουν τα πιάτα μεταξύ τους σε κάθε τμήμα του 
γεύματος. Για παράδειγμα, η θερμιδική τους αξία ως σύνολο δεν θα πρέπει να είναι 
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υπερβολική και θα πρέπει τα πιάτα να είναι θρεπτικά ισορροπημένα. Οι γεύσεις τους 
θα πρέπει να είναι συμβατές, ειδικά για τα πιάτα που σερβίρονται στο ίδιο τμήμα. 
Επίσης γνωρίζουμε ότι όσο πιο ανεπίσημο είναι το γεύμα, τόσο πιο πιθανό είναι να 
αλλάξει κάποιο πιάτο, ενώ υπάρχουν διάφορα άλλα πρότυπα για την περιγραφή 
αυτού του είδους γεύματος (όπως τα γεύματα ενός μόνο πιάτου). 

Το JULIA χρησιμοποιεί τόσο περιπτώσεις, όσο και πρότυπα αντικείμενα για 
τον σχεδιασμό των γευμάτων. Αν και προτιμά να χρησιμοποιεί περιπτώσεις για να 
προτείνει τις λύσεις του (επειδή είναι πιο λεπτομερειακές), χρησιμοποιεί πρότυπα 
γευμάτων για να προτείνει πλαίσια λύσεων όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες 
περιπτώσεις για τον σκοπό αυτό. Παρά το ότι τα πρότυπα αντικείμενα δεν είναι 
ακριβώς περιπτώσεις, παίζουν έναν ρόλο παρόμοιο με αυτό των περιπτώσεων-
παρέχουν μεγάλες ποσότητες έτοιμης πληροφορίας στο σύστημα, χωρίς να χρειάζεται 
ο χρήστης να την παράγει εξ’ αρχής.  

Σε μια τυπική περίπτωση επίλυσης προβλημάτων, αρχικά παρουσιάζεται στο 
JULIA το νέο πρόβλημα. Το σύστημα προσπαθεί να συμπληρώσει τυχών ελλιπείς 
πληροφορίες που θεωρούνται σημαντικές για τον σχεδιασμό του γεύματος, είτε μέσω 
εξαγωγής συμπερασμάτων, ή μέσω απευθείας ερωτήσεων προς τον χρήστη. Ξεκινά 
την παραγωγή της λύσης προσπαθώντας να βρει μια περίπτωση που ταυτίζεται 
επαρκώς με την κατάσταση του νέου προβλήματος. Σε περίπτωση που ανακαλύψει 
μια τέτοια περίπτωση, την χρησιμοποιεί ως πλαίσιο για την λύση. Εάν δεν βρει μια 
τέτοια περίπτωση, επιλέγει ένα κατάλληλο πρότυπο και ορίζει αυτό ως πλαίσιο για τη 
λύση του. Στο επόμενο βήμα, προσαρμόζει τη νέα κατάσταση που έχει να επιλύσει με 
το πλαίσιο λύσης που έχει ορίσει. Στο σημείο αυτό επέρχονται οι μέθοδοι 
περιορισμών. Οι απαιτήσεις του νέου προβλήματος προωθούνται πάνω από το 
πλαίσιο που έχει καθοριστεί και οι επιπτώσεις των απαιτήσεων αυτών διαδίδονται 
μέσα στο πλαίσιο. Σε κάποια σημεία υπάρχουν συγκρούσεις, τις οποίες το JULIA 
επιλύει προσαρμόζοντας το πλαίσιο στη νέα περίπτωση στα σημεία αυτά. Σε άλλα 
σημεία το αποτέλεσμα προκύπτει από τον συνδυασμό των περιορισμών του προτύπου 
και των περιορισμών της νέας περίπτωσης. 

Το JULIA συνεχίζει με την εστίαση σε κάποια άποψη της λύσης και την 
χρήση συλλογιστικής των περιπτώσεων για την κατασκευή της λύσης. Το κάθε βήμα 
της συλλογιστικής των περιπτώσεων περιλαμβάνει, την ανάκληση των κατάλληλων 
τμημάτων περιπτώσεων που εκπληρώνουν όσο το δυνατόν καλύτερα τους 
καθορισμένους περιορισμούς, και την κατάλληλη προσαρμογή τους. Κάθε φορά που 
το JULIA συμπληρώνει μια τιμή στην προδιαγραφή της λύσης του, το αποτέλεσμα 
της τιμής αυτής διαδίδεται και στο υπόλοιπο του σχεδίου. Όταν προκύπτουν 
συγκρούσεις, το JULIA επιχειρεί να τις διευθετήσει προσαρμόζοντας τη λύση. Αν δεν 
το καταφέρει, επιχειρεί να προσαρμόσει τον προσδιορισμό του προβλήματος 
χαλαρώνοντας ελάχιστα κάποιους περιορισμούς. Καταφεύγει σε επανέναρξη της 
διαδικασίας μόνο αν δεν μπορέσει να επιλύσει τις συγκρούσεις με κάποια από τις 
παραπάνω μεθόδους.  

Εντωμεταξύ, υπάρχουν δυο ειδών διακοπές που μπορούν να συμβούν κατά τη 
διάρκεια κατασκευής των λύσεων από το JULIA. Ο πελάτης μπορεί να διακόψει τη 
διαδικασία προβάλλοντας μια νέα απαίτηση, η το σύστημα μπορεί να βρει περίπτωση 
η οποία προειδοποιεί για την πιθανότητα αποτυχίας. Οι νέες απαιτήσεις του πελάτη 
έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς υπάρχει η πιθανότητα να διακόψουν βίαια τη 
διαδικασία σχεδιασμού του αποτελέσματος. Για παράδειγμα, σε μια από τις 
περιπτώσεις του JULIA, ο πελάτης ανακοινώνει αργά την προσέλευση χορτοφάγων 
καλεσμένων στο γεύμα. Το σύστημα θα πρέπει να διορθώσει το σχέδιό του για να 
εξυπηρετήσει και τους χορτοφάγους. Χειρίζεται τέτοιου είδους διακοπές όπως 
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χειρίζεται και τις συγκρούσεις που προκύπτουν κατά την κανονική διαδικασία 
σχεδιασμού. Πρώτα επιχειρεί να προσαρμόσει όσα έχει ήδη κάνει, έπειτα επιχειρεί να 
χαλαρώσει τους περιορισμούς, και μόνο εφόσον αυτές οι δυο μέθοδοι αποτύχουν 
καταφεύγει σε επανέναρξη της διαδικασίας. 

Το δεύτερο είδος διακοπής που διαχειρίζεται το JULIA προέρχεται από το 
ίδιο το σύστημα ανάκτησής του, το οποίο μπορεί να ανακαλέσει μια περίπτωση που 
προειδοποιεί για κάποια πιθανότητα αποτυχίας. Αν αυτό συμβεί, το JULIA σταματά 
τη διαδικασία και μελετά την περίπτωση να συμβεί η αποτυχία. Αν όντως υπάρχει 
περίπτωση αποτυχίας στην περίπτωση αυτή, ενημερώνει κατάλληλα τις προδιαγραφές 
του και συνεχίζει. Για παράδειγμα, μια περίπτωση μπορεί να προειδοποιεί για την 
πιθανότητα να έρθουν χορτοφάγοι στο δείπνο, οι οποίοι θα πρέπει να εξυπηρετηθούν. 
Το JULIA ρωτά τον πελάτη αν όντως υπάρχει τέτοια πιθανότητα, και αν υπάρχει τη 
μεταχειρίζεται ως μια νέα απαίτηση, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Εν συντομία, το 
JULIA κάνει δυο ειδών προσαρμογές. Μπορεί να κάνει αντικαταστάσεις στην 
παραγόμενη λύση του, ή μπορεί να αλλάξει τη δομή της λύσης αυτής. 

Παρακάτω φαίνεται η συλλογιστική του JULIA καθώς σχεδιάζει ένα φθηνό 
και εύκολο στην προετοιμασία γεύμα για την ερευνητική ομάδα Τεχνητής 
Νοημοσύνης του Georgia Tech (AI Research Group at Georgia Tech). Του ζητήθηκε 
να χρησιμοποιήσει ντομάτες και τυρί ως βασικά συστατικά. Παραθέτουμε τα 
παραδείγματα στην Αγγλική γλώσσα για λόγους συμβατότητας με τα αυθεντικά. 

 
How can I help you? 
(host tom) 
(guests jlks-research-group) 
(cost cheap-meal) 
(ease-of-prep easy) 
(ingredients (tomato cheese)) 
 
Το JULIA επιλέγει το πιο γενικό πρότυπο γεύματος για να ξεκινήσει τη 

διαδικασία και γνωστοποιεί τους περιορισμούς του προσδιορισμού του προβλήματος 
στο πλαίσιο αυτό. Για παράδειγμα, γνωρίζει ότι ένα από τα μέλη του jlks-research-
group δεν τρώει μοσχάρι και προσθέτει το γεγονός αυτό ως περιορισμό. Συνεχίζει 
προσπαθώντας να επεξεργαστεί τον προσδιορισμό του προβλήματος μέσω 
συμπερασματικής λογικής και  ερωτήσεων. Ένα συμπέρασμα που προσπαθεί να 
εξάγει είναι η επιλογή της κουζίνας. Οι ντομάτες και το τυρί παραπέμπουν σε 
Μεξικάνικη ή Ιταλική κουζίνα, οπότε το σύστημα ρωτάει τον πελάτη ποια κουζίνα 
προτιμά, για να πάρει την απάντηση «Ιταλική». 

Η απόφαση για Ιταλική κουζίνα αναγκάζει το JULIA να αλλάξει το πλαίσιο 
που είχε δημιουργήσει μέχρι τώρα. Στην κουζίνα αυτή, υπάρχει το επιπλέον τμήμα 
των ζυμαρικών στα γεύματα ενώ για ορεκτικό χρησιμοποιείται συγκεκριμένα 
antipasto. Συνεπώς χρησιμοποιείται το πρότυπο του Ιταλικού μενού για να συνεχιστεί 
η διαδικασία. 

Το σύστημα επιχειρεί να συμπληρώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με 
το γεύμα πριν αρχίσει να προτείνει πιάτα. Για να το κάνει αυτό χρησιμοποιεί 
ανακτημένες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, ανακαλεί μια προηγούμενη περίπτωση που 
ήταν φθηνή, εύκολη στην προετοιμασία και Ιταλική, ήταν ανεπίσημη και 
σερβιρισμένη σε μορφή μπουφέ. Προτείνει αυτό τον συνδυασμό στον πελάτη: 

 
What do you think about informal and buffet? 
 Ok. 
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Το JULIA συνεχίζει τη συμπλήρωση των λεπτομερειών μόνο του. Προσπαθεί 

να συμπληρώσει ένα-ένα τα πεδία, αλλά αν βρει μια περίπτωση που δίνει λύση για 
περισσότερα από ένα πεδία, προσπαθεί να την χρησιμοποιήσει. Εδώ, η περίπτωση 
του ανεπίσημου μπουφέ προτείνει ως πρώτο πιάτο λαζάνια με συνοδευτικό σκορδάτο 
ψωμί και κόκκινο κρασί για ποτό. Ρωτάει τον πελάτη: 

 
 Would you like lasagna, garlic bread, and red wine? 
  Yes. 
 

Ωστόσο, αυτό προκαλεί μια άλλη αλλαγή στη δομή της λύσης. Η βασική δομή 
του Ιταλικού μενού περιέχει ένα τμήμα με ζυμαρικά και οι γενικοί περιορισμοί των 
γευμάτων ορίζουν ότι δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνονται τα συστατικά στα 
διαφορετικά τμήματα του γεύματος. Τα λαζάνια στο κύριο μέρος του γεύματος 
παραβιάζουν τον περιορισμό αυτό, γι’ αυτό το JULIA αποφασίζει να προτείνει τα 
λαζάνια ως κυρίως πιάτο. Αυτό βέβαια συγκρούεται με το αμυλούχο συνοδευτικό 
πιάτο, το οποίο καταργείται από το κυρίως τμήμα. 

Ο προσδιορισμός του κυρίως τμήματος του γεύματος δεν έχει ολοκληρωθεί, 
οπότε προτείνει στον πελάτη το συνοδευτικό πιάτο που ανέκτησε από κάποιο Ιταλικό 
μενού. 

 
What do you think about Brussels sprouts with garlic and parmesan for 
a vegetable side dish? 

  Sure, and vegetarian constraint. 
 
Ο πελάτης συμφωνεί αλλά παρουσιάζει έναν ακόμη περιορισμό, την ύπαρξη 

χορτοφάγων στο δείπνο. Ο περιορισμός εφαρμόζεται στις λύσεις που παράγονται. Το 
ορεκτικό θα πρέπει να είναι χορτοφαγικό και επιπλέον θα πρέπει να αντικατασταθούν 
τα ήδη επιλεγμένα λαζάνια με μια χορτοφαγική παραλλαγή τους. 

 
There’s a contradiction, but we can salvage the plan by substituting 
vegetarian-lasagne for lasagne. 

 
Μετά το κυρίως πιάτο, το JULIA προχωρά στο ορεκτικό που θα πρέπει να 

είναι χορτοφαγικό και antipasto. Το μόνο antipasto που γνωρίζει περιέχει κρέας, αλλά 
χρησιμοποιεί τους κανόνες προσαρμογής για να διαγράψει κάποια συστατικά και να 
αντικαταστήσει άλλα για να παράγει μια χορτοφαγική εναλλακτική λύση. 

 
 How about vegetarian-antipasto for an appetizer? 
  Good. 
 

Η επίλυση του προβλήματος τώρα επικεντρώνεται στο επιδόρπιο. Η 
προηγούμενη πρόταση γεύματος που περιείχε τα λαζάνια πρότεινε για επιδόρπιο 
παγωτό σε διάφορες γεύσεις, Ο πελάτης συμφωνεί και η διαδικασία του JULIA έχει 
τελειώσει. 

Επιπρόσθετα της διαδικασίας που περιγράφηκε, το JULIA χρησιμοποιεί 
διαδικασίες διατήρησης των επιχειρημάτων, οι οποίες δουλεύουν μαζί με τις 
διαδικασίες διάδοσης των περιορισμών για την επισήμανση συγκρούσεων στα σχέδια 
που αναπτύσσονται. Έχει επίσης διαδικασίες για τη διατήρηση της ακεραιότητας των 
σχεδίων του ενώ τροποποιεί τις δομές τους και αποδέχεται περιορισμούς σε 
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προχωρημένο σημείο της διαδικασίας. Η βασική δομή του JULIA έχει έξι 
συνιστώσες: 

 
1. Ο προγραμματιστής τελικού στόχου (goal scheduler) καθορίζει τους 

σχεδιαστικούς στόχους. Αυτό είναι το μέρος του προγράμματος που 
επικεντρώνεται σε διάφορα μέρη του σχεδιασμού (π.χ. κυρίως πιάτο, 
ορεκτικό). Επίσης συσχετίζει τα σχέδια με τους στόχους τους και ορίζει τη 
σειρά με την οποία αποσυντίθενται και επιτυγχάνονται. Το JULIA προτιμά 
πάντα να επιτυγχάνει έναν στόχο χωρίς να τον αποσυνθέτει, αλλά αν δεν 
υπάρχει διαθέσιμη περίπτωση για να επιτευχθεί αυτό, ο προγραμματιστής 
τελικού στόχου αποσυνθέτει τους επιμέρους στόχους.  

2. Το τμήμα ανάκτησης περιπτώσεων (case retriever) ψάχνει τη μνήμη για 
παρόμοιες περιπτώσεις. Περιγραφές προβλημάτων και περιορισμοί 
χρησιμοποιούνται για τη δεικτοδότηση και τη βαθμολόγηση περιπτώσεων. 

3. Η μηχανή προσαρμογής (adaptation engine) μετασχηματίζει περιπτώσεις και 
συστατικά σχεδιασμού βασιζόμενη σε παραβιάσεις περιορισμών. 
Χρησιμοποιεί ένα μικρό σύνολο στοιχειωδών κανόνων μετασχηματισμού. 

4. Το έγγραφο περιορισμών (constraint poster- Stefik 1981) διαδίδει τιμές και 
περιορισμούς. 

5. Το σύστημα διατήρησης συλλογισμού (reason maintenance system-Doyle 1979) 
διατηρεί τις αιτιολογίες υπέρ και κατά υποψήφιων αποφάσεων και 
καταγράφει τις συνέπειες αποφάσεων και τις πηγές τιμών. Επίσης παρατηρεί 
συγκρούσεις που έχουν διαδοθεί από το έγγραφο περιορισμών. 

6. Το σύστημα διατήρησης δομής (structure maintenance system) διασφαλίζει ότι 
η αναπαράσταση της λύσης είναι εσωτερικά συνεπής και συνεπής με τους 
στόχους του συστήματος επίλυσης.  

 
Οι παραπάνω μονάδες συντονίζονται από έναν μηχανισμό ελέγχου ο οποίος 

αποτελείται από δυο φωλιασμένους κύκλους ελέγχου. Τον κύκλο μείωσης 
προβλήματος (problem reduction cycle) ο οποίος μειώνει τους στόχους σε υπό-
στόχους, τους προγραμματίζει χρονικά και εκτιμά το κατά πόσο επιτεύχθηκαν. Ο 
κύκλος ικανοποίησης περιορισμών (constraint satisfaction cycle) υποχρεώνει το 
έγγραφο περιορισμών, το τμήμα ανάκτησης περιπτώσεων και τη μηχανή 
προσαρμογής να διατυπώσουν περιορισμούς, να προτείνουν εύλογες τιμές 
περιπτώσεων, να αποτιμήσουν και να προσαρμόσουν τις τιμές αυτές όπως χρειάζεται, 
να επιλέξουν ανάμεσα σε εναλλακτικές και να διαδώσουν τους περιορισμούς. 

Τις παραπάνω διεργασίες βοηθούν τα μεγάλα αποθέματα γνώσης. Το JULIA 
περιέχει αρκετές εκατοντάδες περιπτώσεων. Επιπλέον, γνωρίζει αρκετές εκατοντάδες 
πιάτα με τις συνταγές τους και τα συστατικά του καθενός. Σε εννοιολογική μνήμη 
κρατά μια ταξινόμηση αρχών όπως τύποι φαγητών, τα πιάτα, κοινωνικά γεγονότα, 
γεύματα και τμήματα γευμάτων. Περιέχει επίσης γνώση του πεδίου ανεξάρτητη από 
το πρόβλημα, σε μορφή σχεδίων, περιορισμών και περιπτώσεων. 

Οι σχεδιαστές αναφέρουν τρία επίπεδα σχεδιασμού: συνηθισμένο, 
καινοτομικό και δημιουργικό σχεδιασμό. Όταν το σύστημα JULIA παίρνει ένα παλιό 
σχέδιο και το ξαναχρησιμοποιεί, κάνει μάλλον συνηθισμένο σχεδιασμό. Μερικές 
φορές, ωστόσο, τα παλιά σχέδια παρέχουν ένα σημείο εκκίνησης, αλλά χρειάζεται 
αξιόλογη προσαρμογή για να συγχωνευθούν οι προτάσεις μιας παλιάς λύσης, ή 
ακόμα και για να μπορέσουν οι προτάσεις διαφόρων παλιών περιπτώσεων να 
ταιριάξουν με τη νέα περίπτωση. Κάτω από τις συνθήκες αυτές, το JULIA προχωρά 
σε καινοτομικό, ή ακόμη και δημιουργικό σχεδιασμό. Επιστήμονες σχεδιαστές που 
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θεωρούνται αρκετά καινοτόμοι, λένε ότι το JULIA εκτελεί πολλές από τις 
διανοητικές ενέργειες που εκτελούν και οι ίδιοι, χρησιμοποιώντας τα ίδια είδη 
γνώσεων και χειριζόμενο τα ίδια ενδεχόμενα και υποθέσεις. Φυσικά, αυτό δε 
σημαίνει ότι μπορούμε να εισάγουμε στο JULIA γνώση σχετική με κτίρια και να του 
ζητήσουμε να κατασκευάσει ένα κτίριο. Αλλά, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το 
JULIA συλλαμβάνει αρκετά καλά τη διαδικασία σχεδιασμού, και ίσως το μοντέλο 
σχεδιασμού που αντιπροσωπεύει θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο εκκίνησης, τόσο 
για τη δημιουργία αυτόνομων προγραμμάτων σχεδιασμού, όσο και για τη δημιουργία 
προγραμμάτων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να σχεδιάσει. 
 

3.4 Το σύστημα CLAVIER 
Το σύστημα CLAVIER είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για τον 

καθορισμό της διάταξης σύνθετων τμημάτων αεροπλάνων, για την επεξεργασία τους 
σε ειδικό κλίβανο μεταγωγής θερμότητας. Βρίσκεται ήδη σε λειτουργία στο 
Lockheed της California. Με δεδομένο ένα σύνολο εξαρτημάτων που χρειάζονται 
επεξεργασία ως είσοδο, το CLAVIER σχεδιάζει τη διάταξη διαφόρων φορτίων του 
κλιβάνου που θα κάνει την επεξεργασία, ώστε να χωρέσουν όσο περισσότερα 
τμήματα γίνεται ανά παρτίδα. Η διαδικασία της φόρτωσης του κλιβάνου είναι πολύ 
δύσκολη, διότι δεν υπάρχει ένα αιτιολογικό μοντέλο που να αναφέρει ποια είδη 
διατάξεων είναι σωστά. Συγκεκριμένα, τα ρεύματα αέρα σε διαφορετικούς κλιβάνους 
δημιουργούν διαφορετικές συνθήκες στο εσωτερικό τους. Οπότε, η εμπειρία της 
επεξεργασίας συγκεκριμένου τύπου τμημάτων σε συγκεκριμένο κλίβανο είναι 
απαραίτητη για την αποτελεσματική φόρτωσή τους. Ευτυχώς, ο ειδικός του τομέα 
στο εργοστάσιο Lockheed όπου παρασκευάζονται τα τμήματα αυτά, τηρούσε ένα 
αρχείο των φορτώσεων που είχαν γίνει στον συγκεκριμένο κλίβανο, οπότε οι Barletta 
και Hennessy, οι οποίοι έφτιαξαν και το αυθεντικό σύστημα, μπόρεσαν να 
μετασχηματίζουν τον φάκελο αυτό σε βιβλιοθήκη περιπτώσεων. 

Το CLAVIER ξεκίνησε τη λειτουργία του με περίπου είκοσι περιπτώσεις και 
συνέλεξε πάνω από εκατό επιπλέον κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Η πρώτη 
έκδοση του CLAVIER, η οποία και παρουσιάζεται εδώ, ήταν πλήρως 
αυτοματοποιημένη, ενώ η τελευταία έκδοσή του αλληλεπιδρά με τους εργαζομένους 
για την εκτέλεση των λειτουργιών του. Το σύστημα δέχεται ως είσοδο μια λίστα 
σύνθετων εξαρτημάτων που χρειάζονται επεξεργασία και έχει μια χρονική 
προτεραιότητα που αναφέρεται στο κάθε εξάρτημα. Τα τμήματα με συντομότερες 
ημερομηνίες παράδοσης έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα από αυτά με 
μεταγενέστερες ημερομηνίες. Η βιβλιοθήκη περιπτώσεων του συστήματος 
αποτελείται από διατάξεις τμημάτων στο εσωτερικό του κλιβάνου, τόσο αυτών που 
λειτούργησαν σωστά, όσο και αυτών που δεν λειτούργησαν. Οι περιπτώσεις 
δεικτοδοτούνται σύμφωνα με τα τμήματα που περιέχουν. Σαν πρώτο βήμα, το 
CLAVIER χρησιμοποιεί τα δεδομένα εισόδου για να ανακτήσει περιπτώσεις, 
επιλέγοντας ως καλύτερη περίπτωση αυτή που περιλαμβάνει τα περισσότερα 
τμήματα με υψηλότερη προτεραιότητα. 

Στο παρακάτω Σχήμα φαίνεται ένα δείγμα εισόδου και μια περίπτωση από τη 
βιβλιοθήκη περιπτώσεων του CLAVIER. Στην αριστερή στήλη φαίνεται το σύνολο 
των τμημάτων που χρειάζονται επεξεργασία, ενώ στη μεσαία στήλη μια περίπτωση 
από τη βιβλιοθήκη. Δεξιά υπάρχει η λύση που παράγεται μετά την προσαρμογή. 
Κάθε περίπτωση στη βιβλιοθήκη δείχνει την διάταξη των τμημάτων της. Κάθε 
διάταξη αποτελείται από κάποιους πίνακες και κάθε πίνακας περιέχει διάφορα 
τμήματα. 
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Σχήμα 3.2: Είσοδος και έξοδος του συστήματος CLAVIER. 
 

Το πιο ενδιαφέρον τμήμα του συστήματος CLAVIER είναι ο μηχανισμός 
προσαρμογής του. Γενικά, οι περιπτώσεις που ανακτά το CLAVIER δεν καλύπτουν 
πλήρως τις ανάγκες του και συνήθως υπάρχει διαφορά σε ένα ή δυο τμήματα. 
Δηλαδή, κάθε τμήμα της διάταξης της περίπτωσης που έχει ανακτηθεί, εκτός από ένα 
ή δυο, περιέχεται στη λίστα που αναπαριστά την τρέχουσα κατάσταση. Η διαδικασία 
προσαρμογής του CLAVIER, συνεπώς, είναι να αντικαταστήσει κάποιο τμήμα από 
αυτά που δεν περιέχονται στα δεδομένα εισόδου με κάποιο που περιέχεται. Κάποιος 
μπορεί να σκεφτεί ότι αυτό μπορεί να γίνει απλά, αν μελετηθεί το σχήμα ή το μέγεθος 
του τμήματος που πρέπει να αντικατασταθεί και επιλεγεί ένα τμήμα ισοδύναμου 
σχήματος ή μεγέθους. Κάποιοι τεχνικοί λόγοι, όμως, δεν επιτρέπουν αυτό τον τρόπο 
αντικατάστασης. 

Αυτό που κάνει τελικά το CLAVIER, είναι να χρησιμοποιεί την εμπειρία του 
για να καθοδηγήσει την προσαρμογή. Για κάθε κομμάτι που χρειάζεται να 
αντικαταστήσει, ψάχνει για έναν πίνακα από κάποια προηγούμενη φόρτωση, ο οποίος 
είχε το κομμάτι του τρέχοντος πίνακα και επιπλέον κάποια κομμάτια από το σύνολο 
εισόδου, τα οποία χρειάζονται επεξεργασία. Έπειτα επιλέγει τον πίνακα αυτό και 
αντικαθιστά και τους υπόλοιπους πίνακες του φορτίου. 

Τα σημαντικότερα τμήματα της διαδικασίας, όπως μπορεί κάποιος να 
φανταστεί, είναι τα βήματα καθορισμού του περιβάλλοντος και ταύτισης του 
περιβάλλοντος. Για τον καθορισμό και την ταύτιση του περιβάλλοντος, 
χρησιμοποιούνται δυο είδη γνώσης: η γενική γνώση που παρέχει το περιβάλλον στο 
οποίο είναι τοποθετημένος ο πίνακας και η τοπική γνώση που περιγράφει τον ίδιο τον 
πίνακα. Το γενικό περιεχόμενο περιλαμβάνει παράγοντες όπως ο τύπος του υλικού 
που χρησιμοποιείται από τα τμήματα που φορτώνονται, ο τύπος των καλουπιών που 
χρησιμοποιούνται, οι γενικές ομαδοποιήσεις τύπων τμημάτων (π.χ. δοκοί, πτερύγια, 
άκαμπτα τμήματα). Επιτρέπει επίσης στο σύστημα να βρει φορτία με παρόμοια 
χαρακτηριστικά θέρμανσης, δίνοντάς του τη δυνατότητα να βρει αντικαταστάτες τους 
ανάμεσα σε περιπτώσεις με γενικά όμοια χαρακτηριστικά. Το τοπικό περιεχόμενο 
περιλαμβάνει κυρίως χωροταξική γνώση-σε ποιο σημείο του φούρνου βρίσκεται ο 
πίνακας και τα μεγέθη και τοπικά χαρακτηριστικά των τμημάτων που περιλαμβάνει. 
Το CLAVIER ψάχνει για πίνακες που ικανοποιούν τόσο τα γενικά, όσο και τα τοπικά 
χαρακτηριστικά του πίνακα του οποίου ένα τμήμα χρειάζεται αντικατάσταση. 
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Από όλες τις πλευρές, το σύστημα CLAVIER μπορεί να θεωρηθεί μια 
επιτυχία της συλλογιστικής που βασίζεται σε περιπτώσεις. Ως εφαρμογή, παρέχει στο 
Lockheed μια εταιρική μνήμη γνώσης για τη φόρτωση των κλιβάνων και μπορεί να 
εφαρμόσει αυτή τη γνώση κατευθείαν. Όταν αποκτάται νέα γνώση, αυτή 
χρησιμοποιείται αμέσως. Οι καθημερινές εμπειρίες κάθε εργάτη αποθηκεύονται στο 
σύστημα και είναι διαθέσιμες σε κάθε άλλο εργάτη του τομέα. Το σύστημα αυτό έχει 
ήδη δώσει τη δυνατότητα σε λιγότερο πεπειραμένους εργάτες φόρτωσης να 
φορτώνουν τους κλιβάνους σαν επαγγελματίες. 

Το CLAVIER ήταν εύκολο στη δημιουργία του, κατά ένα μέρος επειδή ο 
ειδικός του τομέα κρατούσε τις σωστές πληροφορίες στα αρχεία του. Παρόλο που η 
φόρτωση των κλιβάνων θα μπορούσε να θεωρηθεί τυφλή τέχνη, ο ειδικός που 
συγκέντρωνε τις πληροφορίες κατάλαβε τι ήταν σημαντικό να κρατηθεί. Οι 
εργαζόμενοι του τομέα χρησιμοποιούσαν ήδη μια βασισμένη σε περιπτώσεις 
προσέγγιση πριν δημιουργηθεί το CLAVIER. Κρατούσαν τα αρχεία τους σε τέτοια 
μορφή ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να μετασχηματίσουν τον 
κλίβανο αργότερα. 

Ως όχημα έρευνας, το CLAVIER ανέπτυξε την ιδέα της προσαρμογής που 
βασίζεται σε περιπτώσεις και της χρήσης τμημάτων περιπτώσεων στη συλλογιστική, 
δείχνοντας τη σημασία, τόσο της τοπικής, όσο και της γενικής γνώσης στην επιλογή 
των κατάλληλων τμημάτων περιπτώσεων. Αυτή η ανάγκη γίνεται φανερή και σε άλλα 
συστήματα, όπως το CELIA. 

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του CLAVIER είναι η ικανότητά του να 
μαθαίνει. Ξεκίνησε με 20 περιπτώσεις, αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει 150 και 
συνεχίζει να μεγαλώνει. Όσο μεγαλώνει η εμπειρία του, έχει γίνει πιο ακριβές στις 
ανακτήσεις του, απαιτώντας αισθητά λιγότερη προσαρμογή πλέον σε σχέση με την 
αρχή. Η γνώση του μεγάλωσε παράλληλα με αυτή των ανθρώπων ειδικών, 
προσαρμοζόμενη και αυτή στο χώρο προβλήματος του πεδίου. 

Εκτός από τις επιτυχίες του, το CLAVIER επιδεικνύει διάφορες δυσκολίες 
σχετικά με την τοποθέτηση εφαρμογών συλλογιστικής των περιπτώσεων στο 
κατάλληλο πεδίο, ειδικά στους τομείς της επικύρωσης νέων περιπτώσεων και της 
διατήρησης της βιβλιοθήκης περιπτώσεων. Επειδή δεν υπάρχει θεωρία για το 
συγκεκριμένο πεδίο, η επικύρωση του συστήματος απαιτεί την επικύρωση της κάθε 
ανεξάρτητης περίπτωσης. Το γεγονός ότι το σύστημα μαθαίνει παράλληλα, αυξάνει 
το πρόβλημα. Το CLAVIER είναι ένα συνεχώς εξελισσόμενο σύστημα. Όσο η 
βιβλιοθήκη του μεγαλώνει, η συμπεριφορά του αλλάζει, κάνοντας την επικύρωση 
ακόμα πιο δύσκολη. Η επικύρωση ανεξάρτητων περιπτώσεων δεν επιβεβαιώνει ότι οι 
συγκεκριμένες περιπτώσεις θα ανακτηθούν. Κάθε νέα περίπτωση αλλάζει τη 
λειτουργικότητα του συστήματος. Το CLAVIER προς το παρόν χρησιμοποιεί τις 
ενημερώσεις του για να αντεπεξέλθει στο πρόβλημα αυτό, ενώ οι δημιουργοί του 
ασχολούνται με το πρόβλημα της συνεχούς επικύρωσης. 
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44..  ΤΤΟΟ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  PPAASS  ((PPrrooppeerrttyy  AApppprraaiissaall  SSyysstteemm))  ΚΚΑΑΙΙ  
ΗΗ  ΥΥΛΛΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  
 

4.1 Γενικά 
Ζητούμενο της διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη μιας εφαρμογής για 

την εκτίμηση της αξίας ακινήτων, με χρήση Συλλογιστικής Βασισμένης σε 
Περιπτώσεις (Case Based Reasoning). Συγκεκριμένα, ζητήθηκε η υλοποίηση του 
συστήματος PAS (Property Appraisal System), του οποίου η λειτουργία βασίζεται 
στην συλλογιστική των περιπτώσεων.  

Το σύστημα PAS, ως σύστημα που βασίζεται στη Συλλογιστική των 
Περιπτώσεων, ακολουθεί τους γενικούς κανόνες που διέπουν σχεδόν κάθε σύστημα 
αυτής της κατηγορίας. Αποτελείται από μια Βάση Περιπτώσεων, στην οποία 
υπάρχουν αποθηκευμένες παλιές περιπτώσεις, αλλά αποθηκεύονται και οι νέες που 
παράγονται, καθώς και από έναν Μηχανισμό Συλλογιστικής των Περιπτώσεων, στον 
οποίο εισάγεται η νέα περίπτωση προβλήματος, γίνεται η ανάκτηση των παλιών 
περιπτώσεων, η προσαρμογή της νέας περίπτωσης και τελικά παράγεται μια νέα 
περίπτωση που μαζί με την λύση της μπορεί να αποθηκευτεί στο σύστημα για 
μελλοντική χρήση. 

Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται σε κάποια χαρακτηριστικά της 
ακίνητης περιουσίας όπως το καθαρό εμβαδόν του ακινήτου, ο αριθμός των 
δωματίων, η ηλικία, η θέση του κλπ. Σε καθένα από τα χαρακτηριστικά αυτά έχει 
αποδοθεί ένα βάρος, το οποίο υποδηλώνει τον βαθμό σπουδαιότητας του 
συγκεκριμένου χαρακτηριστικού. Για τον υπολογισμό της αξίας του ακινήτου, 
χρησιμοποιούνται όλα τα χαρακτηριστικά, συνυπολογίζοντας και τα αντίστοιχα βάρη 
του καθενός. Η τιμή των χαρακτηριστικών του κάθε σπιτιού, μαζί με την τελική αξία 
που υπολογίστηκε αποτελούν μια περίπτωση, η οποία αποθηκεύεται στο σύστημα για 
μελλοντική ανάκτηση και χρήση. 

Ο τρόπος με τον οποίο βαθμολογούνται οι διαφορές κατά τη σύγκριση δυο 
ακινήτων είναι σαφώς καθορισμένος και βασίζεται στους γενικούς κανόνες που 
ακολουθούνται από τα μεσιτικά γραφεία. Οι κανόνες αυτοί ορίζουν και τον τρόπο 
προσαρμογής των αποθηκευμένων περιπτώσεων στη νέα περίπτωση. Όταν εισάγεται 
στο σύστημα μια νέα περίπτωση ακινήτου, τα χαρακτηριστικά του συγκρίνονται με 
τα χαρακτηριστικά όλων των αποθηκευμένων στη βάση περιπτώσεων. Οι διαφορές 
στις τιμές των χαρακτηριστικών προκαλούν την αύξηση ή μείωση της αξίας του υπό 
εξέταση ακινήτου. Επιπλέον, το σύστημα επιβάλλει βαθμούς «ποινής» σε κάθε μια 
από τις περιπτώσεις που συγκρίνονται με την τρέχουσα, ανάλογα με τον αριθμό των 
προσαρμογών που έγιναν σε κάθε περίπτωση. Όποια περίπτωση έχει τους λιγότερους 
βαθμούς ποινής, θεωρείται ότι βρίσκεται πιο κοντά στην τρέχουσα περίπτωση. Οι 
βαθμοί ποινής δεν επηρεάζουν τον υπολογισμό της αξίας του ακινήτου, απλά 
αποτελούν έναν δείκτη ταύτισης της αποθηκευμένης με την τρέχουσα περίπτωση. 

Τα χαρακτηριστικά που λαμβάνονται υπ’ όψη για τον υπολογισμό της τιμής 
των ακινήτων, το βάρος του κάθε χαρακτηριστικού, ο τρόπος βαθμολόγησης των 
διαφορών, καθώς και ο τρόπος προσαρμογής της περίπτωσης που χρησιμοποιήθηκαν 
στη συγκεκριμένη υλοποίηση, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 
ΤΡΟΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Καθαρό εμβαδόν 0.9 Απόλυτη Ποσοστιαία 
Διαφορά (ΑΠΔ) 

Διαφορά x 
κατασκευαστική τιμή m2

Αριθμός δωματίων 0.8 ΑΠΔ Διαφορά x 6000€ 
Αριθμός τουαλετών 0.5 ΑΠΔ Διαφορά x 3000€ 
Αρχιτεκτονικός 

ρυθμός 
Ίδιος=1, 
Διαφορετικός =0 

Ίδιος=0, 
Διαφορετικός=±30% 1.0 

Ηλικία οικήματος 0.7 ΑΠΔ Διαφορά x 2% 

Θέση (περιοχή) 0.8 
ΑΠΔ-Διαφορά 
Αντικειμενικής αξίας 

Διαφορά αντικειμενικής 
(ανά περιοχή) αξίας m2 x 
Εμβαδόν 

Ημερομηνία 
αγοραπωλησίας 

ΑΠΔ-Χρονική 
Διαφορά/τριετία 

Διαφορά (σε χρόνια) 0.6 x 3% 

Τύπος ψύξης 0.2 
Ίδιος=1, 
Διαφορετικός=0.5, 

Ίδιος=0, 
Διαφορετικός=±0.5%, 
Καθόλου=±1% Καθόλου=0 

Τύπος θέρμανσης 0.7 
Ίδιος=1, 
Διαφορετικός=0.5, 

Ίδιος=0, 
Διαφορετικός=±2%, 
Καθόλου=±4% Καθόλου=0 

Ίδιος=1, 
Διαφορετικός=0.5, 

Ίδιος=0, 
Διαφορετικός=±5%, 
Καθόλου=±10% 

Τύπος parking 0.3 
Καθόλου=0 

Μέγεθος οικοπέδου 0.2 ΑΠΔ Διαφορά x 300€ 

Ύπαρξη πισίνας 0.1 Ίδιος=1, 
Διαφορετικός=0 

Ίδιος=0, 
Διαφορετικός=±25% 

Πίνακας 4.1: Χαρακτηριστικά, βάρη, τρόπος βαθμολόγησης διαφορών 
και τρόπος προσαρμογής περίπτωσης. 

 
Στον παραπάνω πίνακα, ο τρόπος προσαρμογής της νέας περίπτωσης σε 

σύγκριση με την αποθηκευμένη ποικίλει ανάλογα με το χαρακτηριστικό. Στις 
περιπτώσεις που το χαρακτηριστικό μπορεί να πάρει μια προκαθορισμένη τιμή από 
κάποιο σύνολο τιμών, γίνεται αυξομείωση της τιμής του αποθηκευμένου ακινήτου 
κατά ένα ποσοστό, ανάλογα με την τιμή του χαρακτηριστικού. Η αυξομείωση των 
ποσοστών αναφέρεται στην αξία του αποθηκευμένου ακινήτου. Ως προς τον τρόπο 
βαθμολόγησης των διαφορών, όπου παραπάνω αναφέρεται η Απόλυτη Ποσοστιαία 
Διαφορά (Α.Π.Δ.), εννοούμε την τιμή που προκύπτει από τον τύπο: 

 

ήά
ήέήά

τιμαλι
ατιμτιμαλι

Π
Ν−Π

−=ΔΠΑ 1...  

 
Για λόγους ευελιξίας και μεγαλύτερης αποδοτικότητας της εφαρμογής, έγιναν 

κάποιες τροποποιήσεις, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά σε επόμενη ενότητα. 
Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι δίνεται στον χρήστη η δυνατότητα να αλλάξει τα 
βάρη των χαρακτηριστικών για να αποδώσει σε κάθε χαρακτηριστικό το βάρος της 
προτίμησής του, καθώς και να αποθηκεύσει το κάθε σύνολο βαρών που ορίζει για 
μελλοντική χρήση. Πριν τον νέο υπολογισμό κάποιας τιμής μπορεί να επιλέξει ποιο 
σύνολο βαρών επιθυμεί να χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επιπλέον, 
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σχετικά με την θέση του ακινήτου, για κάθε ακίνητο ορίζεται η περιοχή στην οποία 
αυτό βρίσκεται, η αντικειμενική αξία της περιοχής, καθώς και η μέγιστη και ελάχιστη 
απόσταση της περιοχής από το κέντρο της πόλης. Ο τελικός υπολογισμός της τιμής 
γίνεται λαμβάνοντας υπ’ όψη την αντικειμενική αξία της περιοχής και την απόσταση 
του ακινήτου από το κέντρο της πόλης. 
 

4.2 Αναπαράσταση περιπτώσεων στο σύστημα PAS 
Οι περιπτώσεις που αφορούν το σύστημά μας αποτελούνται από διάφορα 

ακίνητα μαζί με τα χαρακτηριστικά τους, τις τιμές των χαρακτηριστικών αυτών και 
την τελική αξία του ακινήτου. Συγκεκριμένα, τα συστατικά της κάθε περίπτωσης 
είναι οι τιμές των χαρακτηριστικών του ακινήτου, οι οποίες αποτελούν τον 
προσδιορισμό του προβλήματος, καθώς και η τελική αξία του ακινήτου, η οποία 
αποτελεί την λύση του προβλήματος.  

Η μορφή αναπαράστασης των δεδομένων αυτών επιλέχθηκε να είναι μια 
επίπεδη βάση δεδομένων, επιλογή που αποτελεί και την συνηθέστερη δομή 
αναπαράστασης σε παρόμοιες περιπτώσεις προβλημάτων. Για την αποθήκευση των 
δεδομένων χρειάστηκε να δημιουργηθούν τρεις σχεσιακοί πίνακες στην MySQL. Η 
βάση ονομάστηκε realestate και οι πίνακες ονομάστηκαν houses, regions και weights, 
για την αποθήκευση των στοιχείων των ακινήτων, των περιοχών και των συνόλων 
των βαρών αντίστοιχα. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε κάποια πράγματα για την 
λειτουργία του λογισμικού EasyPHP. Αφού εγκαταστήσουμε το πρόγραμμα στον 
υπολογιστή μας, η εκτέλεσή του εμφανίζει την οθόνη που φαίνεται στην Εικόνα 4.2. 
Όπως βλέπουμε στη γραμμή κατάστασης, έχει ξεκινήσει την λειτουργία του ο server 
Apache αλλά και η βάση MySQL. 

 

 
Εικόνα 4.2: Οθόνη λειτουργίας της EasyPHP. 

 
 Εφόσον ο server έχει ξεκινήσει την λειτουργία του, έχουμε την δυνατότητα 
μέσα από κάποιο πρόγραμμα πλοήγησης να περιηγηθούμε στη βάση δεδομένων. Η 
EasyPHP μας δίνει τη δυνατότητα αυτή αν στην γραμμή διεύθυνσης του 
φυλλομετρητή πληκτρολογήσουμε την διεύθυνση http://localhost/mysql/. Σε 
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περίπτωση που έχουμε δημιουργήσει λογαριασμούς χρηστών, η διεύθυνση αυτή 
διαφοροποιείται ελαφρώς ώστε να περιλαμβάνει και τον κωδικό του κάθε χρήστη. 
Στην περίπτωσή μας όμως, έχουμε θέσει ως χρήστη τον root και δεν απαιτείται 
κωδικός πρόσβασης, οπότε η διεύθυνση αυτή μας οδηγεί στην εκτέλεση του 
phpMyAdmin 2.5.3 (http://www.phpmyadmin.net), όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.3. 
 

 
Εικόνα 4.3: Παράθυρο εκτέλεσης του phpMyAdmin 2.5.3. 

 
Το phpMyAdmin αποτελεί ουσιαστικά ένα σύνολο από PHP scripts για την 

διαχείριση της MySQL. Τα scripts αυτά δίνουν στον χρήστη πολλές δυνατότητες 
διαχείρισης, ανάμεσα στις οποίες είναι η δημιουργία και η διαγραφή βάσεων και 
πινάκων, η τροποποίηση και διαγραφή πεδίων και η εκτέλεση SQL ερωτημάτων. 
Σημειώνουμε ότι το phpMyAdmin περιλαμβάνεται στο πακέτο εγκατάστασης της 
EasyPHP που χρησιμοποιήθηκε και δεν απαιτείται η ξεχωριστή εγκατάστασή του. Η 
διεύθυνση στο Διαδίκτυο που αναφέρεται παραπάνω αποτελεί πηγή άντλησης 
πληροφοριών για τον χρήστη. 

Εκμεταλλευόμενοι τις παρεχόμενες δυνατότητες, δημιουργήσαμε την βάση 
δεδομένων realestate και τους πίνακες που αυτή περιλαμβάνει. Οι πίνακες αυτοί 
φαίνονται στην Εικόνα 4.4 και αποτελούν την βάση όλου του συστήματος, αφού ο 
προσεκτικός σχεδιασμός και η κατανόηση της δομής τους παίζουν σημαντικό ρόλο 
στην μετέπειτα λειτουργία της εφαρμογής.  
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Εικόνα 4.4: Οι πίνακες της βάσης realestate. 

 

4.3 Δεικτοδότηση περιπτώσεων στο σύστημα PAS 
 Όπως έχουμε αναφέρει, απόδοση δεικτών είναι η διαδικασία επιλογής 
καθοριστικών περιγραφών για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Σκοπός της διαδικασίας 
απόδοσης δεικτών είναι η δημιουργία ενός λεξιλογίου δεικτοδότησης, το οποίο θα 
χρησιμεύσει στην μετέπειτα πορεία εκτέλεσης της συλλογιστικής των περιπτώσεων. 
 Κάθε λεξιλόγιο δεικτοδότησης αποτελείται από δυο σύνολα: το σύνολο των 
διαστάσεων, δηλαδή τα χαρακτηριστικά που αποτελούν τις διαστάσεις της 
περίπτωσης, και το σύνολο των συμβόλων, δηλαδή τις τιμές που αποτελούν την 
περιγραφή της κάθε διάστασης. Στην περίπτωση των ακινήτων, το σύνολο των 
διαστάσεων αποτελείται από όλα τα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου, δηλαδή το 
καθαρό εμβαδόν, τον αριθμό των δωματίων και των τουαλετών, τον αρχιτεκτονικό 
ρυθμό, την ηλικία και τη θέση του οικήματος, την ημερομηνία αγοραπωλησίας, τους 
τύπους ψύξης, θέρμανσης και parking, το συνολικό μέγεθος του οικοπέδου και την 
ύπαρξη πισίνας. Το σύνολο των συμβόλων αποτελείται από τις τιμές του καθενός από 
τα παραπάνω χαρακτηριστικά.  

Για κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά των ακινήτων δημιουργήθηκε ένα πεδίο 
στον σχεσιακό πίνακα houses, στο οποίο θα μπορεί να γίνει αποθήκευση της τιμής 
του. Καθορίστηκε ο τύπος της τιμής του κάθε χαρακτηριστικού, ενώ για τα 
χαρακτηριστικά εκείνα που μπορούν να πάρουν τιμή μόνο από ένα προκαθορισμένο 
σύνολο τιμών, καθορίστηκε και το σύνολο των δυνατών τιμών τους. Η δομή του 
πίνακα houses φαίνεται στην Εικόνα 4.5. 
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Εικόνα 4.5: Η δομή του πίνακα houses. 

 
 Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τον πίνακα regions, στον οποίο 
αποθηκεύονται οι περιοχές και τα χαρακτηριστικά τους. Τα χαρακτηριστικά κάθε 
περιοχής είναι ένας μοναδικός κωδικός για την περιοχή, το όνομά της και το όνομα 
της πόλης στην οποία βρίσκεται, η μέγιστη και η ελάχιστη απόσταση της περιοχής 
από το κέντρο της πόλης και η αντικειμενική αξία της περιοχής. Και εδώ 
καθορίστηκαν τα πεδία και ο τύπος των τιμών που μπορεί να δεχτεί το κάθε πεδίο και 
η τελική δομή του πίνακα είναι αυτή που φαίνεται στην Εικόνα 4.6. 
 

 
Εικόνα 4.6: Η δομή του πίνακα regions. 
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Ο τρίτος πίνακας της βάσης είναι ο πίνακας weights, ο οποίος χρησιμοποιείται 

για την διαχείριση του βάρους κάθε χαρακτηριστικού, καθώς και των ορίων 
απόδοσης βαθμών ποινής. Η ανάγκη δημιουργίας ενός τέτοιου πίνακα δεν είχε 
σχεδιαστεί εξαρχής, αλλά προέκυψε κατά τη διαδικασία υλοποίησης της εφαρμογής, 
όταν αποφασίστηκε ότι δεν θα χρησιμοποιούνται μόνο τα βάρη και τα όρια βαθμών 
ποινής που προτείνονται από τα μεσιτικά γραφεία, αλλά ο χρήστης θα έχει τη 
δυνατότητα να κάνει τις δικές του επιλογές σχετικά με αυτά. Έτσι, σχεδιάστηκε ένας 
πίνακας που περιλαμβάνει ένα πεδίο για το βάρος του κάθε χαρακτηριστικού, αλλά 
και δυο πεδία για την αποθήκευση των ορίων βαθμών ποινής. Στα πεδία αυτά 
αποθηκεύεται η μικρότερη και η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να πάρει η απόλυτη 
ποσοστιαία διαφορά ενός χαρακτηριστικού του υπό εξέταση ακινήτου και του ίδιου 
χαρακτηριστικού ενός αποθηκευμένου στη βάση ακινήτου. Αν η τιμή αυτή δεν 
βρίσκεται μεταξύ της μικρότερης και της μεγαλύτερης δυνατής, τότε αποδίδεται ένας 
βαθμός ποινής στο συγκεκριμένο αποθηκευμένο ακίνητο. Ένα μέρος της δομής του 
πίνακα αυτού φαίνεται στην Εικόνα 4.7. 
 

 
Εικόνα 4.7: Η δομή του πίνακα weights. 
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4.4 Ανάκτηση περιπτώσεων στο σύστημα PAS 
 Για την ανάκτηση των κατάλληλων περιπτώσεων στα συστήματα που 
χρησιμοποιούν συλλογιστική βασισμένη σε περιπτώσεις, απαιτείται η ύπαρξη των 
κατάλληλων κριτηρίων επιλογής, καθώς και ενός μηχανισμού ελέγχου. Έχουν 
προταθεί διάφορες μέθοδοι ανάκτησης περιπτώσεων. Στην εφαρμογή μας 
χρησιμοποιούμε την «Ανάκτηση Πλησιέστερου Γείτονα» (K – Nearest Neighbor, K-
NN). 
 Στην ανάκτηση πλησιέστερου γείτονα, η περίπτωση που ανακτάται επιλέγεται 
όταν το άθροισμα των βαρών των χαρακτηριστικών της, που ταιριάζουν με τη νέα 
περίπτωση, είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο άθροισμα των άλλων περιπτώσεων 
της βάσης. Ο έλεγχος γίνεται για όλες τις αποθηκευμένες περιπτώσεις στη βάση, 
αλλά τελικά επιλέγονται και παρουσιάζονται στον χρήστη οι δέκα περιπτώσεις με τον 
μεγαλύτερο βαθμό ταύτισης. Επιπλέον, παρουσιάζονται και οι βαθμοί ποινής που έχει 
συγκεντρώσει η κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές συγκρινόμενη με την υπό 
εξέταση περίπτωση. 
 Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας ανάκτησης είναι η ταύτιση και 
βαθμολόγηση της περίπτωσης. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητη η συνάρτηση 
αποτίμησης, η οποία χρησιμοποιεί τις τιμές σπουδαιότητας των διαστάσεων, δηλαδή 
των χαρακτηριστικών των ακινήτων, για να υπολογίσει τον βαθμό ταύτισης ανάμεσα 
σε μια παλιά και τη νέα περίπτωση. Η σύνδεση της ταύτισης με τη βαθμολόγηση 
γίνεται με τη χρήση μιας αριθμητικής συνάρτησης, η οποία στην περίπτωση της 
ταύτισης πλησιέστερου γείτονα είναι η  
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όπου wi είναι η σπουδαιότητα της διάστασης i, sim είναι η συνάρτηση ομοιότητας και 
f I R , f  είναι οι τιμές του χαρακτηριστικού fi i i στην νέα και την ανακτημένη περίπτωση 
αντίστοιχα. Η συνάρτηση αυτή υλοποιείται στον κώδικα του συστήματός μας για να 
γίνει ο υπολογισμός της βαθμολογίας του κάθε ακινήτου. 
 Σε κάθε περίπτωση, το βάρος κάθε χαρακτηριστικού που χρησιμοποιείται στη 
συνάρτηση υπολογισμού της βαθμολογίας του ακινήτου, εξάγεται από το ενεργό 
σύνολο βαρών, το οποίο έχει επιλέξει ο χρήστης. Από το ίδιο σύνολο εξάγονται και 
τα όρια που χρησιμοποιούνται για την απόδοση ή μη βαθμών ποινής στο 
συγκεκριμένο ακίνητο. 
 

4.5 Προσαρμογή περίπτωσης στο σύστημα PAS 
 Έχουμε αναφέρει ότι προσαρμογή μιας περίπτωσης είναι η διαδικασία 
μετασχηματισμού της ανακτημένης λύσης σε κατάλληλη για το τρέχον πρόβλημα 
λύση. Στο σύστημα PAS, η προσαρμογή της νέας περίπτωσης είναι σχετικά εύκολη 
διαδικασία. Αυτό συμβαίνει γιατί η υπό εξέταση περίπτωση έχει περάσει από 
αρκετούς ελέγχους ως προς την καταλληλότητα της μορφής της, πριν φτάσει στο 
στάδιο υπολογισμού της αξίας του ακινήτου. Έτσι, έχουμε εξασφαλίσει ότι οι τιμές 
των χαρακτηριστικών έχουν τη σωστή μορφή και βρίσκονται μέσα στα επιτρεπτά 
όρια. 
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 Ο βαθμός δυσκολίας της προσαρμογής ποικίλει από περίπτωση σε περίπτωση. 
Μπορεί να είναι τόσο απλή όσο το να αντικαταστήσουμε μια συνιστώσα της λύσης 
με κάποια άλλη, ή τόσο σύνθετη όσο το να τροποποιήσουμε τη συνολική δομή της 
λύσης. Στο σύστημά μας, προσαρμογή της περίπτωσης είναι απλά η προσθήκη της 
εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου στα χαρακτηριστικά του, και η αποθήκευση των 
χαρακτηριστικών του ακινήτου μαζί με την αξία του, ώστε να αποτελέσουν μια 
περίπτωση για μελλοντική ανάκτηση και χρήση. Η τιμή αυτή, είναι η τιμή που 
υπολογίζεται αν, από τα δέκα ακίνητα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, επιλέξουμε τα 
τρία ακίνητα με τους λιγότερους βαθμούς ποινής. Ο μέσος όρος των τιμών των τριών 
αυτών ακινήτων αποτελεί την εκτιμώμενη για το νέο ακίνητο αξία. 
 Στην παρούσα υλοποίηση του συστήματος, όμως, ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα να εκτιμήσει την αξία του ακινήτου με βάση περισσότερα ή λιγότερα 
αποθηκευμένα ακίνητα, με βάση ένα μόνο ακίνητο ή ακόμη και συνυπολογίζοντας τις 
τιμές και των δέκα ακινήτων με τη μεγαλύτερη βαθμολογία που εμφανίζει το 
σύστημα. Μπορούμε να πούμε λοιπόν, ότι προσαρμογή περίπτωσης στο δικό μας 
σύστημα είναι η επιλογή από τον χρήστη των ακινήτων που θα συμπεριληφθούν στον 
υπολογισμό της αξίας του νέου ακινήτου. Ο χρήστης μπορεί να επαναλάβει τον 
υπολογισμό της τιμής όσες φορές χρειαστεί και να επιλέξει την τιμή που αυτός 
θεωρεί καταλληλότερη για να αποθηκευτεί μαζί με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, 
ώστε να αποτελέσει μια ακόμη περίπτωση της βιβλιοθήκης περιπτώσεων. 
 
 

4.6 Υλοποίηση της εφαρμογής 
Νωρίτερα στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαμε τους γενικούς κανόνες 

λειτουργίας του συστήματος PAS, τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα αυτό υλοποιεί 
τα διάφορα στάδια της συλλογιστικής που βασίζεται σε περιπτώσεις, αλλά και την 
δημιουργία της βάσης δεδομένων που θα αποτελέσει την βιβλιοθήκη περιπτώσεων 
του συστήματός μας. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε κάποια βασικά σημεία 
της κωδικοποίησης του συστήματος, τα οποία θεωρούμε απαραίτητα για να δοθεί 
στον χρήστη μια σαφής εικόνα του τρόπου λειτουργίας της εφαρμογής. Επίσης, θα 
αναφερθούμε στις κλάσεις που αποτελούν το σύστημα και στη λειτουργία της κάθε 
μιας. 
 

4.6.1 Το περιβάλλον της υλοποίησης 
Για την ανάπτυξη του κώδικα της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε ο freeware 

editor JCreator (version 3.00.094) της Xinox Software. Για να επικοινωνήσει το 
πρόγραμμά μας με τη βάση δεδομένων χρησιμοποιήσαμε τον JDBC Driver MySQL 
Connector/J 3.0.14. Το JDBC, σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουν πολλοί, δεν 
αποτελεί ακρωνύμιο του Java DataBase Connectivity, αλλά εμπορικό όνομα ενός API 
(Application Programming Interface) για την διαχείριση της βάσης δεδομένων. Η 
διαχείριση αυτή περιλαμβάνει την σύνδεση με τη βάση, την εκτέλεση SQL 
ερωτημάτων και την επιστροφή των αποτελεσμάτων.  

Για την επιτυχή εγκατάσταση του Connector/J, ο οποίος θα μας παρέχει την 
διασύνδεση της βάσης δεδομένων με την JAVA, είναι απαραίτητη η αντιγραφή του 
αρχείου mysql-connector-java-3.0.14-production-bin.jar στον φάκελο program 
files/java/j2sdk1.4.2_05/lib/ext. Θα πρέπει όμως να ενημερώσουμε και τον Jcreator 
για την αλλαγή αυτή, δηλαδή να προσθέσουμε στα JDK Profiles του το παραπάνω 
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classpath (από το μενού Configure Options). Η τελευταία διαδικασία φαίνεται στην 
Εικόνα 4.8.  

 

 
Εικόνα 4.8: Εγκατάσταση του Connector/J. 

 
Για να κατανοήσει καλύτερα ο χρήστης την διασύνδεση που μόλις 

εγκαταστήσαμε, παραθέτουμε ένα ακόμη κατατοπιστικό σχήμα που περιγράφει την 
βασική δομή του JDBC API. Στο Σχήμα 4.9 βλέπουμε ότι ο Connector/J χρησιμοποιεί 
έναν DriverManager για να κάνει τη σύνδεση (Connection) με τη βάση δεδομένων. Η 
σύνδεση αυτή του δίνει τη δυνατότητα να εκτελέσει ένα SQL ερώτημα (Statement) 
και να πάρει ως αποτέλεσμα ένα σύνολο αποτελεσμάτων (ResultSet).  

Σε επίπεδο κώδικα, η σύνδεση με τη βάση γίνεται σχετικά απλά, 
χρησιμοποιώντας μόνο την παρακάτω γραμμή κώδικα: 

 
connection = DriverManager.getConnection( 

"jdbc:mysql://localhost/realestate?user=root"); 
 
Αφού δημιουργήθηκε η σύνδεση με τη βάση, το επόμενο βήμα είναι η εξαγωγή 
δεδομένων από αυτή. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει πρώτα να φτιάξουμε ένα 
αντικείμενο Statement, το οποίο θα εκτελεί το ερώτημα και θα επιστρέφει ένα 
αντικείμενο ResultSet με το σύνολο των αποτελεσμάτων. Για την δημιουργία του 
Statement χρησιμοποιείται το αντικείμενο connection που δημιουργήσαμε παραπάνω 
και η μέθοδος createStatement(): 
 
  Statement statement = connection.createStatement(); 
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Μετά και τη δημιουργία του αντικειμένου statement, μένει να εκτελέσουμε το SQL 
ερώτημα για να πάρουμε τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε. Το απλό ερώτημα της 
επιλογής όλων των περιεχομένων του πίνακα houses υλοποιείται ως εξής: 
 

ResultSet rs = statement.executeQuery(“SELECT * FROM houses”); 
 
Το ResultSet που επιστρέφεται περιέχει το σύνολο των αποτελεσμάτων που 
προκύπτουν από την εκτέλεση του ερωτήματος στη βάση δεδομένων. Κάθε στιγμή 
υπάρχει ένας δείκτης σε κάποια γραμμή του συνόλου των αποτελεσμάτων. Για να 
μπορέσουμε να επεξεργαστούμε όλα τα αποτελέσματα, θα πρέπει να τοποθετήσουμε 
τον δείκτη αυτό στην αρχή του συνόλου, με την εντολή: 
 

rs.first(); 
 
 

ResultSet 

Statement 

Connection 

DriverManager 

Connector/J 

MySQL 

 
 

Σχήμα 4.9: Η βασική δομή του JDBC API. 
 

Υπάρχει διαθέσιμος ένας μεγάλος αριθμός εντολών για την επεξεργασία του 
συνόλου των αποτελεσμάτων και τη μετακίνηση του δείκτη μέσα σε αυτό. Πολλές 
από τις εντολές αυτές χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του προγράμματος, ενώ 
οι υπόλοιπες αναφέρονται στην αντίστοιχη βιβλιογραφία, στην οποία μπορεί να 
ανατρέξει ο χρήστης για περαιτέρω μελέτη. Επίσης, έχοντας ως πρότυπο τα 
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παραπάνω, ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει κάθε είδους SQL ερώτημα στη βάση για 
την εξαγωγή των επιθυμητών αποτελεσμάτων. 

Είδαμε παραπάνω πως δημιουργήθηκε η βάση δεδομένων realestate, καθώς 
και οι πίνακες που αυτή περιλαμβάνει. Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε με σημείο 
αναφοράς τη βάση αυτή και τα ερωτήματα που περιλαμβάνονται στον κώδικα 
αφορούν τους συγκεκριμένους πίνακες. Κάποια ενδεικτικά στοιχεία έχουν εισαχθεί 
στη βάση για τον έλεγχο και τη δοκιμή του συστήματος, υπάρχουν όμως 
απεριόριστες δυνατότητες επέκτασής της. Προς το παρόν, για να μπορέσει ο χρήστης 
να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά την εφαρμογή, θα πρέπει απαραιτήτως να 
υπάρχει στο σύστημά του η βάση realestate. Το τελευταίο βήμα, λοιπόν, πριν την 
εκτέλεση της εφαρμογής είναι η αντιγραφή του φακέλου realestate που περιέχεται 
στο συνοδευτικό cd στον φάκελο Program Files\EasyPHP1-7\mysql\data, όπου η 
EasyPHP αποθηκεύει τις διάφορες βάσεις δεδομένων. Έτσι ο χρήστης έχει στη 
διάθεσή του την δομή της βάσης και των πινάκων αυτής, καθώς και κάποιες 
ενδεικτικές εγγραφές για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά την 
εφαρμογή. 

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση του περιεχομένου των αρχείων που 
αποτελούν τον κώδικα της εφαρμογής, υπενθυμίζουμε ότι το βασικότερο στοιχείο του 
προγράμματος που δημιουργήθηκε είναι η ικανότητα επικοινωνίας του με τη βάση 
δεδομένων. Για να επιτευχθεί αυτό, σε κάθε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να 
κάνει ένα ερώτημα στη βάση, θα πρέπει να δημιουργείται ένα νέο Statement, καθώς 
και ένα ResultSet το οποίο θα περιλαμβάνει το SQL ερώτημα και θα κρατά το σύνολο 
των αποτελεσμάτων του ερωτήματος. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται σε πολλά 
και διαφορετικά σημεία του προγράμματος. 

 

4.6.2 Ο κώδικας της εφαρμογής 
 
 Στην ενότητα αυτή αναλύουμε συνοπτικά το περιεχόμενο του κάθε αρχείου 
της εφαρμογής. Το κάθε .java αρχείο υποστηρίζεται και από τον σχολιασμό στο 
εσωτερικό του, ενώ θεωρούμε ότι ο αναγνώστης που θα μελετήσει την κωδικοποίηση 
έχει κάποια εξοικείωση, αν όχι με την JAVA, τουλάχιστον με τις γλώσσες 
προγραμματισμού γενικότερα. Σε κάθε περίπτωση, για λόγους συντομίας αναφέρουμε 
μόνο τις βασικότερες συναρτήσεις που περιέχονται σε κάθε αρχείο. Ο αναγνώστης 
που επιθυμεί εκτενέστερη ανάλυση παραπέμπεται στο συνοδευτικό cd, το οποίο 
περιλαμβάνει τον κώδικα στο σύνολό του.  
 Πριν μελετήσουμε χωριστά το κάθε αρχείο της εφαρμογής μας, παραθέτουμε 
μια σχηματική απεικόνιση της διασύνδεσης των αρχείων μεταξύ τους. Για κάθε 
αρχείο αναφέρονται οι σημαντικότερες συναρτήσεις που αυτό περιλαμβάνει, καθώς 
και η διασύνδεσή του με τα υπόλοιπα αρχεία του προγράμματος. Ο αναγνώστης, 
λοιπόν, μπορεί να ανατρέχει στο Σχήμα 4.10 για μια εποπτική εικόνα του συστήματος 
κατά την μελέτη του κώδικα του κάθε αρχείου 
 
 
 
 
 
 
 
 



CBR.java 
CBR() 

connectToDB() 
main() 

FrameMain.java
createGUI() 

PanelGeneral.java 
makeCombo() 

makeEnumCombo() 

PanelTable.java 

HouseRegionTableModel.java 

PanelTable.java 

PanelView.java PanelInsertRegion.java PanelOptions.java 

GradedTableModel.java 

FrameGradedHouses.java 

House.java HousesList.java 

ActionSimilarHouses() 
ActionInsertToDB() setDBForm() 

DeleteFromDB() 
InsertUpdated 

setRegionForm() 
DeleteFromDB 

InsertRegionToDB 

setFields() 
applyChoises 

InsertChoisesInDB 

 

PanelWelcome.java PanelInsertHouse.java 

initializeChosen() 
showHouses() 

isCellEditable() 

showTable(houses) showTable(regions) 

isCellEditable() e() 

House () 
setGrade() 

setPenalty() 
calculatePrice()  

sortHousesByGrade() 
sortHousesByPenalty() 

PanelWelcom

Σχήμα 4.10: Σχηματική απεικόνιση της διασύνδεσης των αρχείων. 



4.6.2.1 Το αρχείο CBR.java 
Αποτελεί την κύρια κλάση της εφαρμογής μας, καθώς εδώ περιέχεται η συνάρτηση 
main(). Επίσης, στο αρχείο αυτό γίνεται η σύνδεση με τη βάση δεδομένων με τη 
συνάρτηση connectToDB(). Η συνάρτηση createGUI() δημιουργεί το περιβάλλον 
διεπαφής με τον χρήστη, δηλαδή δημιουργεί το βασικό παράθυρο που θα περιέχει 
όλα τα Panels της διεπαφής. 
 

4.6.2.2 Το αρχείο FrameMain.java 
Το βασικό frame που περιέχει όλα τα panels της διεπαφής. Η συνάρτηση createGUI() 
εδώ δημιουργεί όλα τα panels και τα tabs που χρειάζονται, αντιστοιχίζοντας ένα tab 
σε κάθε panel για να ανοίγει ο χρήστης την αντίστοιχη καρτέλα. Η συνάρτηση 
updateCombos() κάνει ανανέωση του περιεχομένου των comboboxes από όποιο 
σημείο του προγράμματος και αν κληθεί.  
 

4.6.2.3 Το αρχείο House.java 
Η κλάση αυτή αποτελεί την υλοποίηση της δομής του κάθε ακινήτου στο εσωτερικό 
του προγράμματος. Αρχικά καθορίζονται οι μεταβλητές και ο τύπος τους για το κάθε 
χαρακτηριστικό του ακινήτου, ενώ υλοποιούνται και οι constructors για τη 
δημιουργία του αντικειμένου House που θα χρησιμοποιηθεί μετέπειτα. Υπάρχουν 
συναρτήσεις για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών της περιοχής, ανάλογα με το 
αν είναι γνωστό το όνομά της ή ο κωδικός της, καθώς και συναρτήσεις που 
επιστρέφουν την τιμή του κάθε χαρακτηριστικού του ακινήτου χωριστά, όταν είναι 
δεδομένο ένα στιγμιότυπο του αντικειμένου House. Η συνάρτηση setGrade() 
υπολογίζει τη βαθμολογία του ακινήτου που δέχεται ως όρισμα, ενώ η συνάρτηση 
setPenalty() υπολογίζει τους βαθμούς ποινής του ακινήτου-ορίσματός της. 
Βοηθητικές συναρτήσεις είναι η differenceInYears() που υπολογίζει την διαφορά σε 
έτη δυο ημερομηνιών που δέχεται ως ορίσματα, η getAPD() για τον υπολογισμό της 
Απόλυτης Ποσοστιαίας Διαφοράς των ορισμάτων της και η isForPenalty(), η οποία 
υπολογίζει αν θα προστεθεί βαθμός ποινής για τις περιπτώσεις τύπου ψύξης, 
θέρμανσης, parking και ύπαρξης πισίνας, σύμφωνα με τα όσα έχουν προκαθοριστεί 
από τον τρόπο βαθμολόγησης των διαφορών και απόδοσης βαθμών ποινής. Οι 
βοηθητικές συναρτήσεις χρησιμοποιούνται από τις υπόλοιπες συναρτήσεις της 
κλάσης για τον υπολογισμό της βαθμολογίας και των βαθμών ποινής του κάθε 
ακινήτου. 
 

4.6.2.4 Το αρχείο HousesList.java 
Τα αποθηκευμένα στη βάση ακίνητα τοποθετούνται σε μια λίστα την οποία 
διαχειρίζεται η κλάση αυτή, η οποία επίσης κάνει τις απαραίτητες συγκρίσεις και την 
τελική προσαρμογή της τιμής του υπό εξέταση ακινήτου. Η συνάρτηση 
gradeHouses() αποδίδει σε κάθε ακίνητο της λίστας την βαθμολογία του, ενώ 
αντίστοιχα η penaltyHouses() αποδίδει σε κάθε ακίνητο της λίστας τους βαθμούς 
ποινής που αυτό έχει συγκεντρώσει. Η συνάρτηση findBestArchitecture() συγκρίνει 
την αρχιτεκτονική των δυο ακινήτων που δέχεται ως ορίσματα και επιστρέφει έναν 
συντελεστή ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της τιμής του τρέχοντος 
ακινήτου. Την ίδια διαδικασία εκτελεί η συνάρτηση findBestAirconditioning() για τον 

 86



κλιματισμό, η findBestHeat() για τη θέρμανση και η findBestPool() για την ύπαρξη 
πισίνας. Υπενθυμίζουμε ότι στις παραπάνω περιπτώσεις η επιλογή της τιμής γίνεται 
από μια λίστα προκαθορισμένων τιμών και για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η 
ύπαρξη μιας συνάρτησης για την σύγκριση των τιμών του αποθηκευμένου και του 
τρέχοντος ακινήτου. Η συνάρτηση sortHousesByGrade() ταξινομεί τα ακίνητα με 
βάση την βαθμολογία τους για να εμφανίσει τα δέκα με την υψηλότερη βαθμολογία, 
ενώ η sortHousesByPenalty() ταξινομεί τα ακίνητα με βάση τους βαθμούς ποινής για 
να επιλέξει τα τρία με τους λιγότερους βαθμούς ποινής. Τέλος, η συνάρτηση 
calculatePrice() υπολογίζει και επιστρέφει την τιμή του τρέχοντος ακινήτου, 
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ακίνητα που είναι επιλεγμένα από τον χρήστη. 
 

4.6.2.5 Το αρχείο HouseRegionTableModel.java 
Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει την κλάση που καθορίζει το μοντέλο των πινάκων που 
περιέχουν τα διαθέσιμα ακίνητα και τις διαθέσιμες περιοχές, δηλαδή όλα τα ακίνητα 
και όλες τις περιοχές που περιέχονται στη βάση δεδομένων. Οι τιμές που περιέχονται 
στο κάθε κελί του πίνακα, όταν αυτός εμφανίζεται στον χρήστη, δεν μπορούν να 
αλλάξουν. 
 

4.6.2.6 Το αρχείο GradedTableModel.java 
Η κλάση αυτή καθορίζει το μοντέλο του πίνακα που θα περιλαμβάνει τα 
βαθμολογημένα ακίνητα και θα τα παρουσιάζει στον χρήστη. Στην περίπτωση αυτή, 
η τελευταία στήλη του πίνακα μπορεί να αλλάξει τιμή. Δηλαδή ο χρήστης μπορεί να 
επιλέξει ένα ακίνητο το οποίο δεν ήταν επιλεγμένο αρχικά, και το οποίο θα 
συμπεριληφθεί στον υπολογισμό της τιμής του τρέχοντος ακινήτου. 
 

4.6.2.7 Το αρχείο FrameGradedHouses.java 
Στο αρχείο αυτό δημιουργείται το frame «Λίστα Βαθμολογημένων Ακινήτων», που 
περιλαμβάνει τα βαθμολογημένα ακίνητα και στο οποίο γίνεται ο υπολογισμός της 
τιμής του τρέχοντος ακινήτου. Η συνάρτηση FrameGradedHouses() δημιουργεί το 
γραφικό περιβάλλον του frame, τον πίνακα που περιλαμβάνει τα ακίνητα και τα 
κουμπιά για τις διάφορες ενέργειες. Η συνάρτηση initializeChosen() αρχικοποιεί τις 
επιλογές, δηλαδή εμφανίζει στον πίνακα τα δέκα ακίνητα με τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία και θέτει ως επιλεγμένα για τον υπολογισμό της τιμής του νέου ακινήτου 
τα τρία από αυτά με τους λιγότερους βαθμούς ποινής. Τέλος, υπάρχουν και τέσσερις 
ενέργειες που υλοποιούνται από τις αντίστοιχες κλάσεις. Η ActionClose για το 
κλείσιμο του frame και την επιστροφή στο πρόγραμμα, η ActionCalculate για τον 
υπολογισμό της τιμής με βάση τα επιλεγμένα ακίνητα, η ActionInitial για την 
επαναφορά των αρχικά επιλεγμένων ακινήτων και η ActionTableListener που 
ανταποκρίνεται στις αλλαγές που γίνονται στο μοντέλο του πίνακα. 
 

4.6.2.8 Το αρχείο PanelGeneral.java 
Αποτελεί γονικό panel για τα υπόλοιπα panels της εφαρμογής. Περιλαμβάνει έναν 
δείκτη στο βασικό frame, καθώς και κάποιες συναρτήσεις που κληρονομούν και 
χρησιμοποιούν πολλά από τα υπόλοιπα panels της διεπαφής. Τέτοιες είναι η 
makeCombo(), η οποία δημιουργεί ένα combobox, δηλαδή μια λίστα που περιέχει τα 
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αποτελέσματα του SQL ερωτήματος που δέχεται ως όρισμα, καθώς και η 
makeEnumCombo(), η οποία δημιουργεί enumerated combobox, δηλαδή ένα 
combobox με τα διακριτά αποτελέσματα που λαμβάνει από το SQL ερώτημα που 
εκτελεί. 
 

4.6.2.9 Το αρχείο PanelWelcome.java 
Το πρώτο panel που εμφανίζεται στον χρήστη με την εκτέλεση της εφαρμογής. 
Περιλαμβάνει τον τίτλο του προγράμματος και μια εικόνα, ενώ καλωσορίζει και τον 
χρήστη. Όπως και όλα τα panels που θα ακολουθήσουν, αποτελείται από επιμέρους 
panels πάνω στα οποία προστίθενται τα διάφορα στοιχεία και όλα μαζί προστίθενται 
στο κεντρικό panel για να εμφανιστεί στον χρήστη το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
 

4.6.2.10 Το αρχείο PanelInsertHouse.java 
Δημιουργεί το panel «Νέος Υπολογισμός Τιμής» στο οποίο εισάγονται τα 
χαρακτηριστικά του νέου ακινήτου, γίνεται ο έλεγχος του τύπου τους, ο υπολογισμός 
της αξίας του ακινήτου και η εγγραφή του στη βάση. Αρχικά δημιουργούνται τα 
επιμέρους panels τα οποία θα συνθέσουν το τελικό. Η συνάρτηση insertDBForm() 
δημιουργεί τη φόρμα εισαγωγής των χαρακτηριστικών του ακινήτου, η οποία 
περιλαμβάνει τους τίτλους των χαρακτηριστικών και τα πεδία εισαγωγής κειμένου 
για την εισαγωγή των τιμών τους. Αντίστοιχα, η clearDBForm() διαγράφει τις 
υπάρχουσες στα πεδία κειμένου τιμές των χαρακτηριστικών, για την εισαγωγή νέων. 
Η συνάρτηση checkCurrentHouse() κάνει όλους τους απαραίτητους ελέγχους στις 
τιμές που εισάγονται για κάθε χαρακτηριστικό, ώστε αυτές να συμβαδίζουν με τον 
προκαθορισμένο τύπο τους. Στη συνάρτηση αυτή δημιουργούνται και τα κατάλληλα 
μηνύματα λάθους που εμφανίζονται σε περίπτωση λανθασμένης εισαγωγής 
στοιχείων. Η setInsertRegionValueField() εμφανίζει στο πεδίο της αντικειμενικής 
αξίας την κατάλληλη τιμή, ενώ η setInsertPriceField() εμφανίζει την αξία του 
ακινήτου που υπολογίστηκε. Υλοποιούνται επίσης κλάσεις για τις διάφορες ενέργειες 
που μπορούν να λάβουν χώρα στο συγκεκριμένο panel με το πάτημα των αντίστοιχων 
κουμπιών. Η κλάση ActionRegion εμφανίζει την αντικειμενική αξία της περιοχής που 
επιλέχθηκε στο κατάλληλο πεδίο, ενώ η ActionRegions μεταφέρει τον χρήστη στο 
panel εισαγωγής νέων περιοχών. Η ActionCity αλλάζει το περιεχόμενο του combobox 
των περιοχών όταν αλλάξει η επιλεγμένη πόλη. Η κλάση ActionSimilarHouses 
εμφανίζει το frame με τη λίστα των όμοιων βαθμολογημένων ακινήτων που 
περιέχονται στη βάση, η ActionDeleteForm διαγράφει τις τιμές των χαρακτηριστικών 
από τη φόρμα για την εισαγωγή νέων τιμών, και τέλος η ActionInsertToDB 
αποθηκεύει την τρέχουσα εγγραφή στη βάση δεδομένων. Όλες οι παραπάνω 
ενέργειες πυροδοτούνται με το πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού που υπάρχει στο 
panel. 
 

4.6.2.11 Το αρχείο PanelTable.java 
Η κλάση αυτή δέχεται ως όρισμα το όνομα ενός πίνακα και αν ο πίνακας αυτός είναι 
ο houses δημιουργεί το panel «Διαθέσιμα Ακίνητα», ενώ αν ο πίνακας είναι ο regions 
δημιουργεί το panel «Διαθέσιμες Περιοχές». Η συνάρτηση PanelTable() εκτελεί το 
κατάλληλο SQL ερώτημα, δημιουργεί τα επιμέρους panels και τα χαρακτηριστικά 
του καθενός και τα τοποθετεί στο αντίστοιχο βασικό panel. Η συνάρτηση 
updateCombos() δημιουργεί μια σειρά από comboboxes στο πάνω μέρος του κάθε 
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panel, τόσα όσα και τα πεδία του αντίστοιχου πίνακα, με περιεχόμενο όλες τις 
διαθέσιμες τιμές του πίνακα στο συγκεκριμένο πεδίο. Η συνάρτηση showTable() 
εμφανίζει τα στοιχεία του συγκεκριμένου πίνακα στον χρήστη ενώ οι δυνατές 
ενέργειες ελέγχονται από την συνάρτηση actionPerformed(). Αν ο χρήστης πατήσει 
το κουμπί «Ενημέρωση Βάσης» θα οδηγηθεί στο αντίστοιχο panel που ενημερώνει 
τον πίνακα στον οποίο βρίσκεται, ενώ αν πατήσει το κουμπί «Ανανέωση Πίνακα» θα 
εκτελεστεί ξανά η ερώτηση στη βάση για το εκ νέου διάβασμα των περιεχομένων του 
πίνακα. Αν δεν συμβεί κάτι από τα παραπάνω, η συνάρτηση διαχειρίζεται τις 
ενέργειες του χρήστη στα comboboxes. Συνδυασμός περισσοτέρων από ένα 
comboboxes έχει την λειτουργία λογικού ΚΑΙ, εμφανίζοντας τα στοιχεία του πίνακα 
που ικανοποιούν τις επιλεγμένες τιμές σε κάθε combobox. 
 

4.6.2.12 Το αρχείο PanelView.java 
Δημιουργεί το panel «Περιήγηση στα Ακίνητα», το οποίο εμφανίζει κάθε ακίνητο με 
τα χαρακτηριστικά του. Η συνάρτηση PanelView() δημιουργεί τις κατάλληλες 
μεταβλητές και τα επιμέρους panels που θα συνθέσουν το κεντρικό panel. Η 
viewDBForm() δημιουργεί την φόρμα για την εμφάνιση των χαρακτηριστικών του 
ακινήτου, δηλαδή τις ετικέτες με τα ονόματα των χαρακτηριστικών, τα πεδία 
εισαγωγής κειμένου στα οποία εμφανίζονται οι τιμές αυτών, καθώς και τα 
comboboxes όπου αυτό χρειάζεται. Η συνάρτηση setDBForm() βάζει στα αντίστοιχα 
πεδία τις τιμές του ResultSet που δέχεται ως αποτέλεσμα της επιλογής ενός ακινήτου 
από τη λίστα. Η checkCurrentHouse() ελέγχει αν τα πεδία έχουν τις κατάλληλες τιμές 
και σε διαφορετική περίπτωση εμφανίζει μηνύματα λάθους. Η κλάση ShowSelected 
εμφανίζει τα στοιχεία του επιλεγμένου από το combobox ακινήτου, ενώ οι κλάσεις 
ActionNext, ActionPrevious, ActionFirst και ActionLast, μετά το πάτημα του 
αντίστοιχου κουμπιού, εμφανίζουν τα στοιχεία του επόμενου, προηγούμενου, πρώτου 
ή τελευταίου ακινήτου από τα αποθηκευμένα στη βάση. Η κλάση InsertUpdated 
εισάγει στη βάση την ανανεωμένη ή και καθ’ όλα νέα εγγραφή, η DeleteFromDB 
διαγράφει την τρέχουσα εγγραφή από τη βάση και τέλος η UndoChanges επαναφέρει 
τις αρχικές τιμές της εγγραφής σε περίπτωση αλλαγών, αλλά πάντα πριν την 
αποθήκευση της ανανεωμένης εγγραφής. 
 

4.6.2.13 Το αρχείο PanelInsertRegion.java 
Το αρχείο αυτό δημιουργεί το panel «Περιήγηση στις Περιοχές», όπου ο χρήστης 
μπορεί να επιλέξει κάποια περιοχή και να δει τα χαρακτηριστικά της, να εισάγει μια 
νέα περιοχή ή να διαγράψει μια υπάρχουσα. Η συνάρτηση PanelInsertRegion() 
δημιουργεί τα απαραίτητα συστατικά του panel, τα οποία και τοποθετεί σε επιμέρους 
panels όπως συμβαίνει σε όλα τα αρχεία του συστήματος. Η συνάρτηση 
InsertRegionForm() δημιουργεί την φόρμα εισαγωγής των στοιχείων από τον χρήστη, 
ενώ η checkInsertRegion() ελέγχει τα δεδομένα που εισάγονται και εμφανίζει 
μηνύματα λάθους όπου αυτό χρειάζεται. Η setRegionForm() εμφανίζει τα δεδομένα 
της επιλεγμένης περιοχής στη φόρμα, ενώ η ClearRegionDBForm() καθαρίζει τα 
πεδία της φόρμας για την εισαγωγή νέων στοιχείων. Η updateTheseCombos() 
ανανεώνει τα comboboxes του συγκεκριμένου panel ανάλογα με τις εισαγωγές ή 
διαγραφές που εκτελέστηκαν. Όσον αφορά τις ενέργειες που έχει τη δυνατότητα να 
εκτελέσει ο χρήστης, η ActionInsertRegionToDB εισάγει μια νέα εγγραφή στη βάση ή 
ανανεώνει μια υπάρχουσα εγγραφή, η DeleteFromDB διαγράφει την επιλεγμένη 
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περιοχή από τη βάση, ενώ οι ActionCity και ActionRegion διαχειρίζονται τα 
comboboxes του panel, ανάλογα με τις αλλαγές που κάνει ο χρήστης. 
 

4.6.2.14 Το αρχείο PanelOptions.java 
Το τελευταίο αρχείο δημιουργεί το panel «Καθορισμός επιλογών», όπου 
καθορίζονται οι επιλογές του χρήστη για τα βάρη των χαρακτηριστικών, καθώς και 
για τα όρια απόδοσης βαθμών ποινής. Η συνάρτηση setMenuPanel() δημιουργεί τα 
βασικά συστατικά του panel, δηλαδή τα κουμπιά, τα comboboxes κλπ. Η 
setWeightPanel() δημιουργεί το panel για τον καθορισμό των βαρών των 
χαρακτηριστικών, ενώ η setPenaltyPanel() δημιουργεί το panel για τον καθορισμό 
των ορίων για την απόδοση βαθμών ποινής. Η συνάρτηση initializeOptions() 
εμφανίζει τις τιμές των χαρακτηριστικών που έχουμε αποθηκευμένες ως default και 
αποτελούν την πρόταση των ειδικών για τις παραπάνω επιλογές, ενώ η setFields() 
εμφανίζει στα αντίστοιχα πεδία τις τιμές του εκάστοτε συνόλου που είναι επιλεγμένο. 
Με την συνάρτηση applyChoises() το τρέχον σύνολο τιμών γίνεται ενεργό και οι 
τιμές αυτές παίρνουν μέρος στον υπολογισμό της τιμής του ακινήτου, ενώ πριν έχει 
χρησιμοποιηθεί η checkWeights() για να ελεγχθεί αν οι τιμές των βαρών που έδωσε ο 
χρήστης είναι έγκυρες, δηλαδή μεταξύ 0 και 1. Τέλος, η insertChoisesInDB() 
αποθηκεύει το τρέχον σύνολο τιμών στη βάση, αφού ζητήσει ένα όνομα για το 
σύνολο αυτό από τον χρήστη. Σχετικά με τις ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει ο 
χρήστης, οι ActionInsertInDB και ActionDeleteFromDB εκτελούν εισαγωγή και 
διαγραφή αντίστοιχα του τρέχοντος συνόλου τιμών από τη βάση, με την 
ActionApplyChoices γίνεται ενεργό το τρέχον σύνολο τιμών και λαμβάνει μέρος στον 
υπολογισμό της τιμής του ακινήτου, ενώ η ενέργεια ActionChangePreset θέτει στα 
αντίστοιχα πεδία τις τιμές του συνόλου που επιλέχθηκε. 

4.6.3 Η αρχιτεκτονική του συστήματος 
Στο Σχήμα 4.11 παρουσιάζουμε συνοπτικά την αρχιτεκτονική του 

συστήματος. Με την είσοδό του στο σύστημα, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ποια 
λειτουργία θέλει να εκτελέσει. Το panel για τον καθορισμό των επιλογών (αρχείο 
PanelOptions.java) καλεί τη συνάρτηση setFields() όπου συμπληρώνονται τα 
κατάλληλα πεδία από τον χρήστη, για τον καθορισμό των βαρών και των ορίων 
απόδοσης βαθμών ποινής. Έπειτα μπορεί να γίνει αποθήκευση των τιμών στη βάση ( 
συνάρτηση InsertChoisesInDB()), ή διαγραφή ενός επιλεγμένου συνόλου τιμών  
(συνάρτηση DeleteFromDB()). Επιπλέον, καλώντας τη συνάρτηση applyChoises() το 
τρέχον σύνολο τιμών γίνεται ενεργό και εφαρμόζεται στους υπολογισμούς. 

Στο αρχείο PanelInsertHouse.java υπάρχει ένας constructor, ο οποίος 
δημιουργεί στιγμιότυπα του αντικειμένου House. Το καθένα από αυτά τα στιγμιότυπα 
αντιστοιχεί στο σύνολο τιμών των χαρακτηριστικών ενός ακινήτου που εισάγει ο 
χρήστης, για να υπολογίσει την αξία του. Καλούνται διαδοχικά οι συναρτήσεις: 
showHouses() για την εμφάνιση της λίστας με τα διαθέσιμα ακίνητα, 
sortHousesByGrade() για την ταξινόμηση των ακινήτων με βάση την βαθμολογία 
τους, sortHousesByPenalty() για την ταξινόμηση των ακινήτων με βάση τους 
βαθμούς ποινής του καθενός, setGrade() για την απόδοση βαθμολογίας στο νέο 
ακίνητο και setPenalty() για την απόδοση βαθμών ποινής στο νέο ακίνητο. Η 
συνάρτηση calculatePrice() που ακολουθεί, υπολογίζει την εκτιμώμενη αξία για το 
νέο ακίνητο. Ο χρήστης μπορεί να οδηγηθεί ξανά στην αρχή για να εκτελέσει νέο 
υπολογισμό τιμής, ή να αποθηκεύσει τις επιλογές του στη βάση (InsertInDB()). 
Επίσης μπορεί να  διαγράψει κάποιο από τα ακίνητα της βάσης (DeleteFromDB()). 
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ΧΡΗΣΤΗΣ 

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

showHouses() 
sortHousesByGrade() 

sortHousesByPenalty() 
setGrade() 

setPenalty() 

House 

PanelInsertHouse.java 

InsertInDB() 
DeleteFromDB() 

PanelInsertRegion.java 

setFields() 

InsertChoisesInDB() 
DeleteFromDB() 

applyChoises() 

PanelOptions.java 

InsertUpdated() 

PanelTable.java 

executeQuery() 

showTable 
(houses) 

showTable 
(regions) 

setRegionForm() 

calculatePrice() 

Σχήμα 4.11: Η αρχιτεκτονική του συστήματος. 



Για την εισαγωγή μιας νέας περιοχής χρησιμοποιείται το αρχείο 
PanelInsertRegion.java. Με τη συνάρτηση setRegionForm() εισάγονται στην 
κατάλληλη φόρμα τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Αν ο χρήστης επιθυμεί κάνει 
αποθήκευση της νέας περιοχής (συνάρτηση InsertInDB()), ενώ σε περίπτωση που 
αυτή είναι ήδη αποθηκευμένη μπορεί να κάνει ανανέωση των στοιχείων της 
(InsertUpdated()).Η διαγραφή μιας επιλεγμένης περιοχής γίνεται με την συνάρτηση 
DeleteFromDB(). 

Τέλος, το αρχείο PanelTable.java εκτελεί ένα ερώτημα στη βάση (συνάρτηση 
executeQuery()) για να αντλήσει τα περιεχόμενα των πινάκων houses και regions, 
στους οποίους υπάρχουν αποθηκευμένα τα ακίνητα και οι περιοχές αντίστοιχα. Μετά 
την εκτέλεση του ερωτήματος, η συνάρτηση showTable() εμφανίζει τα περιεχόμενα 
όποιου πίνακα από τους παραπάνω δεχτεί ως όρισμα. 
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55..  ΤΤΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗΣΣ  
 

5.1 Καρτέλα «Καλωσήρθατε» 
Με την εκτέλεση της εφαρμογής εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη, η οποία 

περιέχει απλώς τον τίτλο του προγράμματος και καλωσορίζει τον χρήστη στην 
εφαρμογή. 

 
 

 
Εικόνα 1: Καρτέλα Καλωσήρθατε. 

 

5.2 Καρτέλα «Νέος Υπολογισμός Τιμής» 
Στο παράθυρο Νέος Υπολογισμός Τιμής ο χρήστης μπορεί να εισάγει τις τιμές 

των χαρακτηριστικών του νέου ακινήτου για να υπολογίσει την αξία του. Αρχικά θα 
πρέπει να δοθεί κάποιο όνομα στο ακίνητο, το οποίο μπορεί να είναι η διεύθυνσή του 
ή και οποιοδήποτε άλλο όνομα εξυπηρετεί τον χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει 
την πόλη και την περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, ενώ με το κουμπί 
Εισαγωγή Νέας Περιοχής μπορεί να μεταφερθεί στο αντίστοιχο παράθυρο και να 
εισάγει μια νέα περιοχή, σε περίπτωση που αυτή δεν υπάρχει ήδη. Επιπλέον, υπάρχει 
ένα ανενεργό πεδίο στο οποίο εμφανίζεται η αντικειμενική αξία της εκάστοτε 
επιλεγμένης περιοχής. 

Στη συνέχεια εισάγεται ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων του ακινήτου, ο 
αριθμός των δωματίων, των τουαλετών, η ηλικία του ακινήτου, η απόστασή του από 
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το κέντρο της περιοχής στην οποία βρίσκεται, η ημερομηνία αγοράς του και ο 
συνολικός αριθμός τετραγωνικών μέτρων του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται. 

Για τα πεδία όπου η επιλογή γίνεται από ένα προκαθορισμένο σύνολο τιμών, 
υπάρχει η αντίστοιχη λίστα για την επιλογή της κατάλληλης τιμής. Σε περίπτωση που 
ο χρήστης αφήσει κενό κάποιο από τα πεδία που είναι απαραίτητα για τον 
υπολογισμό της τιμής, εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα λάθους και η διαδικασία δεν 
μπορεί να προχωρήσει. Με το κουμπί Καθαρισμός Φόρμας διαγράφονται τα στοιχεία 
που υπάρχουν στα πεδία της φόρμας και ο χρήστης μπορεί να εισάγει στοιχεία εκ 
νέου. 

Το παράθυρο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την εισαγωγή 
περιπτώσεων στη βάση, αφού από το σημείο αυτό ο χρήστης μπορεί και να κάνει 
απευθείας εισαγωγή ενός νέου ακινήτου, χωρίς να γίνει απαραίτητα εκτίμηση της 
αξίας του, αλλά με απλή εισαγωγή της τιμής στο αντίστοιχο πεδίο. Στην περίπτωση 
αυτή το ακίνητο αποθηκεύεται στη βάση και λαμβάνει κανονικά μέρος σε όλους τους 
υπολογισμούς. 
 
 

 
Εικόνα 2: Καρτέλα Νέος Υπολογισμός Τιμής. 

 
 

5.3 Καρτέλα «Λίστα Βαθμολογημένων ακινήτων» 
Αφού ο χρήστης εισάγει όλα τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, με το κουμπί 

Όμοια σπίτια στη βάση εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο με τίτλο Λίστα 
βαθμολογημένων ακινήτων. Το παράθυρο αυτό περιέχει μια λίστα με τα 10 ακίνητα 
που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία  από όλα τα αποθηκευμένα στη βάση 
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ακίνητα. Ως βαθμολογία του κάθε ακινήτου εκλαμβάνεται ο βαθμός ομοιότητάς του 
με το υπό εξέταση ακίνητο, σύμφωνα με τα όρια που έχουν τεθεί από τον χρήστη.  

Επιπλέον, στο παράθυρο αυτό περιλαμβάνονται οι βαθμοί ποινής που 
προέκυψαν για το κάθε ακίνητο, μετά την εκτέλεση της διαδικασίας βαθμολόγησης. 
Τα όρια για την βαθμολόγηση των ακινήτων και την απόδοση βαθμών ποινής 
καθορίζονται από τον χρήστη σε άλλο σημείο της εφαρμογής. Από τα ακίνητα αυτά, 
είναι προεπιλεγμένα τα τρία ακίνητα που έχουν τους λιγότερους βαθμούς ποινής. Σε 
περίπτωση ισοβαθμίας των βαθμών ποινής, επιλέγεται το ακίνητο με την μεγαλύτερη 
βαθμολογία, δηλαδή τον μεγαλύτερο βαθμό ομοιότητας με το υπό εξέταση ακίνητο. 
Το κουμπί Υπολογισμός Τιμής εμφανίζει την εκτιμώμενη τιμή του ακινήτου, η οποία 
προκύπτει ως ο μέσος όρος των τιμών των τριών επιλεγμένων ακινήτων. 

 
 

 
Εικόνα 3: Παράθυρο Λίστα Βαθμολογημένων Ακινήτων. 

 
Ακολουθείται αυτός ο τρόπος υπολογισμού, διότι η συγκεκριμένη τακτική 

χρησιμοποιείται από τα μεσιτικά γραφεία για την εκτίμηση της αξίας κάποιου 
ακινήτου. Στην περίπτωσή μας όμως, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ποια 
συγκεκριμένα ακίνητα θα συμβάλλουν στον υπολογισμό της τελικής τιμής, ενώ με το 
κουμπί Αρχικές επιλογές μπορεί να επιλέξει ξανά τα τρία ακίνητα που ήταν αρχικά 
επιλεγμένα από το πρόγραμμα ως βέλτιστη πρόταση. Ο υπολογισμός της τιμής 
μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειάζεται και με διαφορετικές επιλογές ακινήτων 
κάθε φορά. 

Κλείνοντας το παράθυρο αυτό, από το κουμπί Κλείσιμο Παραθύρου, η τιμή 
που υπολογίστηκε για το υπό εξέταση ακίνητο εμφανίζεται στην καρτέλα Νέος 
Υπολογισμός Τιμής στο πεδίο Τιμή. Αν ο χρήστης πατήσει το κουμπί Εγγραφή στη 
Βάση, η νέα περίπτωση αποθηκεύεται στη βάση για να συμπεριληφθεί σε 
μελλοντικούς υπολογισμούς. 
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5.4 Καρτέλα «Διαθέσιμα Ακίνητα» 
 Στο παράθυρο Διαθέσιμα Ακίνητα εμφανίζεται ένας πίνακας ο οποίος 
περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά των ακινήτων που βρίσκονται αποθηκευμένα 
στη βάση δεδομένων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Στο επάνω μέρος του 
παραθύρου υπάρχει ένα σύνολο από λίστες (combo boxes), μια για κάθε 
χαρακτηριστικό των ακινήτων. Οι λίστες αυτές περιλαμβάνουν όλες τις πιθανές τιμές 
που εμφανίζονται στη βάση για το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό και λειτουργούν ως 
φίλτρα για την εμφάνιση όλων των ακινήτων που έχουν την συγκεκριμένη τιμή στο 
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. 
 
  

 
Εικόνα 4: Καρτέλα Διαθέσιμα Ακίνητα. 

 
Ο συνδυασμός περισσότερων λιστών χρησιμοποιείται ως λογικό ΚΑΙ (AND). 

Αν ο χρήστης επιλέξει μια τιμή της λίστας για ένα χαρακτηριστικό και μια τιμή για 
ένα άλλο χαρακτηριστικό, τότε θα εμφανιστούν στον πίνακα τα ακίνητα που έχουν 
στο πρώτο χαρακτηριστικό την μια τιμή ΚΑΙ στο δεύτερο χαρακτηριστικό την άλλη 
τιμή. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να εμφανιστούν τα ακίνητα που έχουν στο 
χαρακτηριστικό Αρχιτεκτονική την τιμή Πολυκατοικία και στο χαρακτηριστικό 
Δωμάτια την τιμή 5, από την βάση δεδομένων του παραδείγματός μας θα προκύψει ο 
πίνακας της Εικόνας 5. 

Στο κάτω μέρος του παραθύρου υπάρχουν δυο κουμπιά, τα Ενημέρωση Βάσης 
και Ανανέωση Πίνακα. Με το κουμπί Ενημέρωση Βάσης ο χρήστης μεταφέρεται στο 
αντίστοιχο παράθυρο από το οποίο γίνεται η εισαγωγή ακινήτων για την ενημέρωση 
της βάσης. Με το κουμπί Ανανέωση Πίνακα το πρόγραμμα ξαναδιαβάζει τα 
περιεχόμενα της βάσης δεδομένων και ανανεώνει τα πεδία του πίνακα, εάν στο 
μεταξύ έχουν προκύψει αλλαγές. Επιπλέον ανανεώνεται και το περιεχόμενο των 
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λιστών. Συνίσταται στον χρήστη να εκτελεί συχνά ανανέωση του πίνακα για την 
αποφυγή της ασυνέπειας των δεδομένων που υπάρχουν αποθηκευμένα στη βάση με 
τα δεδομένα που εμφανίζονται στον πίνακα. 

 
 

 
Εικόνα 5: Παράδειγμα για Αρχιτεκτονική = Πολυκατοικία, Δωμάτια = 5. 

 

5.5 Καρτέλα «Διαθέσιμες Περιοχές» 
 Το παράθυρο Διαθέσιμες Περιοχές εμφανίζει έναν πίνακα με τα 
χαρακτηριστικά των περιοχών που περιέχονται στη βάση δεδομένων. Για κάθε 
περιοχή αποθηκεύεται στη βάση και εμφανίζεται στον πίνακα ο κωδικός της 
περιοχής, το όνομα της περιοχής και η πόλη στην οποία βρίσκεται, η μέγιστη και η 
ελάχιστη απόσταση της περιοχής από το κέντρο της πόλης, καθώς και η 
αντικειμενική της αξία.  
 Η λειτουργία του παραθύρου αυτού είναι ίδια με αυτή του παραθύρου 
Διαθέσιμα Ακίνητα. Υπάρχουν και εδώ λίστες με τις διαθέσιμες τιμές κάθε 
χαρακτηριστικού, οι οποίες λειτουργούν ως φίλτρα για την επιλογή της περιοχής με 
την συγκεκριμένη τιμή στο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Και εδώ ο συνδυασμός 
των λιστών λειτουργεί όπως ο λογικός τελεστής ΚΑΙ (AND), μπορούμε δηλαδή να 
χρησιμοποιήσουμε περισσότερες από μια λίστες για την επιλογή περιοχών που 
πληρούν περισσότερα από ένα κριτήρια.  

Τέλος, υπάρχουν και στο παράθυρο αυτό τα κουμπιά Ενημέρωση Βάσης και 
Ανανέωση Πίνακα. Με το κουμπί Ενημέρωση Βάσης ο χρήστης μεταφέρεται στο 
αντίστοιχο παράθυρο όπου μπορεί να κάνει εισαγωγή, ανανέωση ή διαγραφή των 
περιοχών που βρίσκονται αποθηκευμένες στη βάση. Το κουμπί Ανανέωση Πίνακα 
εκτελεί την ανανέωση των στοιχείων που εμφανίζονται στον πίνακα, καθώς και 
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αυτών που περιλαμβάνονται στις λίστες. Και εδώ συνίσταται στον χρήστη η συχνή 
εκτέλεση ανανέωσης, ειδικά μετά την εκτέλεση ενεργειών στη βάση, για την 
αποφυγή  ασυνέπειας των δεδομένων. 

 
 

 
Εικόνα 6: Καρτέλα Διαθέσιμες Περιοχές. 

 

5.6 Καρτέλα «Περιήγηση στα Ακίνητα» 
 Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στα αποθηκευμένα στη βάση ακίνητα 
από το παράθυρο Περιήγηση στα Ακίνητα. Στο σημείο αυτό μπορεί να γίνει εισαγωγή 
νέου ακινήτου ή διαγραφή κάποιου αποθηκευμένου, καθώς και ανανέωση των 
στοιχείων κάποιου από τα υπάρχοντα στη βάση ακίνητα. 
 Στην κορυφή του παραθύρου υπάρχει μια λίστα ακινήτων, από όπου ο 
χρήστης μπορεί να επιλέξει το ακίνητο για το οποίο επιθυμεί την εμφάνιση των 
στοιχείων του. Μετά την επιλογή εμφανίζεται στα αντίστοιχα πεδία η τιμή του κάθε 
χαρακτηριστικού, ενώ στο κάτω μέρος του παραθύρου υπάρχουν τα κουμπιά Πρώτο, 
Προηγούμενο, Επόμενο και Τελευταίο, τα οποία χρησιμεύουν για την πλοήγηση μέσα 
στη βάση δεδομένων και το πάτημα του καθενός οδηγεί στην αντίστοιχη εγγραφή. Η 
περιήγηση μέσα στη βάση γίνεται με βάση την χρονολογική σειρά εισαγωγής της 
κάθε εγγραφής και όχι αλφαβητικά. Συνεπώς η μετάβαση στην Πρώτη ή την 
Τελευταία, την Προηγούμενη ή την Επόμενη εγγραφή αφορά την χρονολογική σχέση 
της τρέχουσας εγγραφής με τις υπόλοιπες εγγραφές της βάσης δεδομένων. 
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Εικόνα 7: Καρτέλα Περιήγηση στα Ακίνητα. 

 
 Με το κουμπί Εγγραφή / Ανανέωση Εγγραφής ο χρήστης μπορεί να εισάγει 
τα χαρακτηριστικά ενός νέου ακινήτου και να το αποθηκεύσει στη βιβλιοθήκη των 
περιπτώσεων, ή να ανανεώσει τις τιμές των χαρακτηριστικών ενός ακινήτου που 
βρίσκεται ήδη αποθηκευμένο στη βάση. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει αρχίσει τη 
διαδικασία ανανέωσης μιας εγγραφής και θελήσει για κάποιο λόγο να επαναφέρει τις 
αρχικές τιμές των χαρακτηριστικών του ακινήτου, έχει τη δυνατότητα να το κάνει 
πατώντας το κουμπί Επαναφορά Αρχικών Τιμών. Οι αποθηκευμένες τιμές μπορούν να 
επανέλθουν μόνο εφόσον δεν έχει προηγηθεί Ανανέωση Εγγραφής.  
 Τέλος, με το κουμπί Διαγραφή από τη Βάση, ο χρήστης μπορεί να διαγράψει 
το επιλεγμένο ακίνητο και τις τιμές όλων των χαρακτηριστικών του από την 
βιβλιοθήκη των περιπτώσεων. Σε κάθε περίπτωση εκτέλεσης κάποιας από τις 
παραπάνω ενέργειες ενημερώνεται αυτόματα και η λίστα των ακινήτων που 
βρίσκεται στην κορυφή του παραθύρου, ενώ μετά την εκτέλεση των ενεργειών 
εμφανίζονται στον χρήστη κατάλληλα ενημερωτικά μηνύματα. Αν ο χρήστης εισάγει 
ακατάλληλη τιμή σε κάποιο πεδίο και εκτελέσει Ανανέωση Εγγραφής, το σύστημα 
εισάγει αυτόματα στο πεδίο αυτό την αρχική τιμή που ήταν αποθηκευμένη πριν την 
ανανέωση. 
 

5.7 Καρτέλα «Περιήγηση στις Περιοχές» 
 Το παράθυρο Περιήγηση στις Περιοχές δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να 
περιηγηθεί στις περιοχές που βρίσκονται αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων. Όπως 
φαίνεται και στην Εικόνα 8, στην κορυφή του παραθύρου  υπάρχουν δυο λίστες, μια 
για τις διαθέσιμες πόλεις και μια για τις διαθέσιμες περιοχές της κάθε πόλης. Η λίστα 

 99



με τις διαθέσιμες περιοχές συνδέεται με την λίστα των πόλεων και το περιεχόμενό 
της αλλάζει ανάλογα με την εκάστοτε επιλεγμένη πόλη. 
 Ακολουθούν τα πεδία με τις διάφορες τιμές των χαρακτηριστικών κάθε 
περιοχής. Για κάθε περιοχή αναφέρεται το όνομά της, το όνομα της πόλης στην οποία 
ανήκει, η ελάχιστη και η μέγιστη απόσταση της περιοχής από το κέντρο της πόλης, 
καθώς και η αντικειμενική αξία της περιοχής. Επιπλέον, σε κάθε περιοχή αποδίδεται 
ένας μοναδικός κωδικός για πιο γρήγορη και εύκολη επεξεργασία της περιοχής από 
το πρόγραμμα, όπου αυτό είναι απαραίτητο. 
 
 

 
Εικόνα 8: Καρτέλα Περιήγηση στις Περιοχές. 

 
 Από το παράθυρο αυτό ο χρήστης μπορεί να κάνει εγγραφή μιας νέας 
περιοχής στη βάση δεδομένων, ή ανανέωση μιας ήδη υπάρχουσας εγγραφής. Για τον 
σκοπό αυτό υπάρχει το κουμπί Εγγραφή στη Βάση /Ανανέωση. Αν ο χρήστης επιλέξει 
το radiobutton Επιστροφή, αμέσως μετά την εκτέλεση της Εγγραφής ή Ανανέωσης 
μεταφέρεται στο παράθυρο Διαθέσιμες Περιοχές, όπου μπορεί να κάνει επισκόπηση 
των αλλαγών. Αν επιλέξει το radiobutton Εισαγωγή Νέας Περιοχής, μετά την 
εκτέλεση της αλλαγής παραμένει στο ίδιο παράθυρο για να εκτελέσει νέα Εγγραφή ή 
Ανανέωση. 
 Και στο παράθυρο αυτό υπάρχει το κουμπί Καθαρισμός φόρμας, με το 
οποίο διαγράφονται όλες οι τιμές που βρίσκονται στα πεδία της φόρμας για να 
εισαχθούν νέες. Τέλος, υπάρχει και το κουμπί Διαγραφή από τη Βάση, με το οποίο 
εκτελείται η διαγραφή της επιλεγμένης περιοχής, αφού εμφανιστεί στον χρήστη 
προειδοποιητικό μήνυμα και ανάλογα με την επιλογή του. Για κάθε αλλαγή που 
λαμβάνει χώρα, οι λίστες που βρίσκονται στο πάνω μέρος του παραθύρου 
ενημερώνονται αυτόματα. 
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5.8 Καρτέλα «Καθορισμός Επιλογών» 
 Το τελευταίο παράθυρο έχει τον τίτλο Καθορισμός Επιλογών και δίνει στον 
χρήστη τη δυνατότητα να εισάγει τις προτιμήσεις του όσον αφορά το βάρος του κάθε 
χαρακτηριστικού, καθώς και τα όρια απόδοσης βαθμών ποινής για το κάθε 
χαρακτηριστικό του ακινήτου.  
 Το βάρος κάθε χαρακτηριστικού υποδηλώνει τον βαθμό της σπουδαιότητάς 
του και αποτελεί σημαντικό συντελεστή της διαδικασίας υπολογισμού της αξίας του 
νέου ακινήτου. Η τιμή του κάθε βάρους θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0 και 1, με 
τιμή βάρους 0 να υποδηλώνει ότι το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό έχει μηδενική 
αξία στη διαδικασία υπολογισμού, ενώ τιμή βάρους 1 να υποδηλώνει ότι το 
χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας υπολογισμού. 
Το σύστημα ελέγχει τις τιμές που εισάγει ο χρήστης και σε περίπτωση που κάποια 
βρίσκεται εκτός των παραπάνω ορίων εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα λάθους.  
 
 

 
Εικόνα 9: Καρτέλα Καθορισμός Επιλογών. 

 
 Όσον αφορά τα όρια των βαθμών ποινής, ο χρήστης καλείται να καθορίσει 
την μικρότερη και την μεγαλύτερη αποδεκτή τιμή για το κάθε χαρακτηριστικό. Κατά 
την εκτέλεση των υπολογισμών για τον καθορισμό των βαθμών ποινής, υπολογίζεται 
η Απόλυτη Ποσοστιαία Διαφορά του κάθε χαρακτηριστικού κάθε αποθηκευμένου 
ακινήτου, σε σύγκριση με τα χαρακτηριστικά του υπό εξέταση ακινήτου. Εάν η τιμή 
που προκύπτει βρίσκεται εκτός των ορίων που καθόρισε ο χρήστης, τότε προστίθεται 
ένας βαθμός ποινής στο συγκεκριμένο ακίνητο. Γενικά, όσο πιο μεγάλη είναι η 
απόσταση των ορίων που καθορίζει ο χρήστης, τόσο πιο εύκολα αποδίδεται βαθμός 
ποινής στο ακίνητο. 
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 Η λίστα Διαθέσιμες Επιλογές Βαρών περιλαμβάνει όλα τα σύνολα βαρών 
και ορίων βαθμών ποινής που βρίσκονται αποθηκευμένα στη βάση. Αν ο χρήστης 
επιλέξει κάποιο από τα σύνολα αυτά, εμφανίζονται οι αντίστοιχες τιμές των 
χαρακτηριστικών. Με το κουμπί Εφαρμογή Επιλογών, ο χρήστης θέτει ως ενεργό το 
σύνολο βαρών και ορίων βαθμών ποινής που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στην οθόνη 
και το σύνολο αυτό λαμβάνει μέρος στους υπολογισμούς. Φυσικά ο χρήστης μπορεί 
να επιλέξει κάποιο άλλο σύνολο τιμών από τη λίστα και να το θέσει ως ενεργό, 
ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. 
 Δυνατότητα δημιουργίας ενός νέου συνόλου τιμών δίνεται στον χρήστη, 
αφού αυτός εισάγει τις κατάλληλες τιμές στα αντίστοιχα πεδία και πατήσει το κουμπί 
Αποθήκευση Επιλογών στη Βάση. Το σύστημα ζητά από τον χρήστη να εισάγει ένα 
όνομα για το νέο σύνολο τιμών και ελέγχει αν το όνομα αυτό υπάρχει ήδη στη βάση, 
ενημερώνοντας τον χρήστη με κατάλληλο μήνυμα.  
 Επίσης, ο χρήστης μπορεί να διαγράψει ένα σύνολο τιμών με το κουμπί 
Διαγραφή από τη Βάση, ενώ με το κουμπί Επαναφορά Αρχικών Τιμών μπορεί να 
ανακτήσει τις αρχικές τιμές κάποιων χαρακτηριστικών που πιθανώς έχει αλλάξει, 
πριν όμως αποθηκεύσει το σύνολο αυτό με διαφορετικό όνομα στη βάση. Ανάλογα με 
την εκτελούμενη ενέργεια, σε κάθε περίπτωση εμφανίζονται στον χρήστη κατάλληλα 
προειδοποιητικά ή ενημερωτικά μηνύματα. 
 

5.9 Σενάρια χρήσης 
 Στην τρέχουσα υλοποίηση, το σύστημά μας δίνει στον χρήστη απεριόριστες 
δυνατότητες, θεωρώντας ότι το χρησιμοποιεί ο διαχειριστής του. Έτσι, μετά την 
είσοδό του στο σύστημα ο διαχειριστής εισάγει απευθείας νέα διαθέσιμα ακίνητα από 
την καρτέλα Περιήγηση στα Ακίνητα, ή διαγράφει μη διαθέσιμα πλέον ακίνητα από 
την ίδια καρτέλα. Εισαγωγή και διαγραφή περιοχών μπορεί να κάνει και για τις 
περιοχές, από την καρτέλα Περιήγηση στις Περιοχές. Κατόπιν, δημιουργεί σύνολα για 
τα βάρη και τα όρια απόδοσης βαθμών ποινής και αποθηκεύει τις επιλογές του στην 
καρτέλα Καθορισμός Επιλογών, για να χρησιμοποιηθούν από το σύστημα. 
 Ένας μεσίτης που θα χρησιμοποιήσει το σύστημα, μπορεί να ενεργοποιήσει 
το σύνολο επιλογών της προτίμησής του για να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό 
της αξίας ενός ακινήτου, από την καρτέλα Καθορισμός Επιλογών. Έπειτα, στην 
καρτέλα Νέος Υπολογισμός Τιμής μπορεί να εκτιμήσει την αξία κάποιου ακινήτου, 
εισάγοντας τα χαρακτηριστικά του και ακολουθώντας την απαιτούμενη διαδικασία. 
Το νέο ακίνητο και η τιμή που υπολογίστηκε γι’ αυτό μπορούν να αποθηκευτούν στη 
βάση δεδομένων του συστήματος, μετά τις διάφορες προσαρμογές της τιμής που 
μπορεί να κάνει ο χρήστης. Επιπλέον, ο μεσίτης μπορεί να έχει μια εποπτική άποψη 
των αποθηκευμένων ακινήτων, αλλά και των διαθέσιμων περιοχών, από τις καρτέλες 
Διαθέσιμα Ακίνητα και Διαθέσιμες Περιοχές αντίστοιχα. 
 Τις ίδιες καρτέλες μπορεί να χρησιμοποιήσει και ένας υποψήφιος 
αγοραστής για να δει τα διαθέσιμα ακίνητα και την αξία του καθενός. Αλλά και ένας 
υποψήφιος πωλητής της ακίνητης περιουσίας του, μπορεί να εκτιμήσει την αξία της 
από την καρτέλα Νέος Υπολογισμός Τιμής. Αυτές οι περιπτώσεις χρηστών όμως, δεν 
μπορούν να αποθηκεύσουν τις επιλογές τους στο σύστημα, παρά μόνο να το 
χρησιμοποιήσουν για πληροφόρηση και εκτίμηση της αξίας των δικών τους 
ακινήτων. 
 Για την υλοποίηση των παραπάνω σεναρίων χρήσης, θα πρέπει να 
δημιουργηθούν οι κατάλληλοι λογαριασμοί χρηστών και να γίνεται έλεγχος της 
εισόδου στο σύστημα με κατάλληλα ονόματα χρηστών και κωδικούς. 
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66..  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗΣΣ  --  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  --  
ΜΜΕΕΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  
 
  

6.1 Διαδικασία ανάπτυξης 
 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την 
ανάπτυξη του συνόλου της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Για την επιτυχή 
ολοκλήρωση του έργου αυτού χρειάστηκε μελέτη σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και 
επίλυση πρακτικών προβλημάτων. Προϊόντα της διαδικασίας αυτής αποτελούν η 
εκτελέσιμη εφαρμογή που προέκυψε από την διαδικασία ανάπτυξης του συστήματος, 
αλλά και η θεωρητική υποστήριξη της εργασίας με το παρόν έγγραφο. 
 Η όλη εφαρμογή στηρίζει την λειτουργία της στη Συλλογιστική των 
Περιπτώσεων (Case-Based Reasoning), αφού το σύστημα PAS (Property Appraisal 
System) που υλοποιήθηκε αποτελεί ένα σύστημα υλοποίησης αυτού του τρόπου 
συλλογιστικής. Πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, λοιπόν, ήταν απαραίτητη η 
θεωρητική μελέτη του Βασισμένου σε Περιπτώσεις τρόπου Συλλογιστικής, για την 
κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του και των μεθόδων που χρησιμοποιεί. 
Αναζητήθηκε η κατάλληλη βιβλιογραφία, ξενόγλωσση και ελληνική, καθώς και 
διάφορες πηγές στο Διαδίκτυο για την άντληση πληροφοριών. 
 Καθένα από τα στάδια της διαδικασίας συλλογιστικής των περιπτώσεων 
μελετήθηκε ξεχωριστά, αλλά και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στάδια. 
Μελετήθηκαν τρόποι αναπαράστασης των περιπτώσεων, δεικτοδότησης, ανάκτησης 
και προσαρμογής αυτών, καθώς και τρόποι δημιουργίας της βιβλιοθήκης 
περιπτώσεων και ενημέρωσης αυτής, όπως παρουσιάζονται σε θεωρητικό επίπεδο 
αλλά και όπως υλοποιούνται σε ήδη υπάρχοντα συστήματα που χρησιμοποιούν αυτού 
του είδους τη συλλογιστική. Για πληρέστερη κατανόηση του κύκλου λειτουργίας της 
συλλογιστικής των περιπτώσεων, μελετήθηκαν και κάποια από τα ήδη υπάρχοντα 
συστήματα που υλοποιούν τη συλλογιστική αυτή, όπως το σύστημα CASEY, το 
σύστημα HYPO, το σύστημα JULIA και το σύστημα CLAVIER. Μια αναφορά στον 
τρόπο λειτουργίας των συστημάτων αυτών γίνεται σε προηγούμενο κεφάλαιο, για να 
δοθεί στον αναγνώστη πληρέστερη άποψη του εύρους εφαρμογής της συλλογιστική 
των περιπτώσεων. Τα συστήματα που μελετήθηκαν ήταν περισσότερα στον αριθμό 
τους και στους τρόπους υλοποίησης της συλλογιστικής αυτής, ωστόσο η λεπτομερής 
αναφορά σε αυτά θεωρούμε ότι δεν εντάσσεται στους στόχους της εργασίας αυτής. 
 Μετά την μελέτη του γενικότερου θεωρητικού υποβάθρου, μελετήθηκε πιο 
συγκεκριμένα το σύστημα  PAS (Property Appraisal System), η υλοποίηση του 
οποίου αποτέλεσε και τον κύριο στόχο της διπλωματικής. Στην ελληνική και διεθνή 
βιβλιογραφία, αλλά και στο Διαδίκτυο, αναζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά με το 
σύστημα και τον τρόπο λειτουργίας του. Για κάθε ένα από τα στάδια της 
συλλογιστικής, δηλαδή για την αναπαράσταση, την δεικτοδότηση, την ανάκτηση και 
την προσαρμογή των περιπτώσεων βρέθηκε ο ακριβής τρόπος υλοποίησής του από το 
συγκεκριμένο σύστημα. Μετά την κάλυψη των παραπάνω θεμάτων, θεωρώντας πως 
η προετοιμασία στο θεωρητικό επίπεδο έχει γίνει, προχωρήσαμε στην υλοποίηση του 
συστήματος. 
 Το πρώτο βήμα για την υλοποίηση ήταν η επιλογή των εργαλείων που θα 
χρησιμοποιούσαμε. Για την ανάπτυξη της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα 
προγραμματισμού JAVA και ως βάση δεδομένων η MySQL. Συγκεκριμένα, 
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χρησιμοποιήθηκε ο freeware editor JCreator (version 3.00.094) της Xinox Software 
για την συγγραφή του κώδικα (http://www.jcreator.com). Επίσης χρησιμοποιήθηκε το 
λογισμικό EasyPHP, το οποίο εγκαθιστά τον server Apache, την βάση δεδομένων 
MySQL, καθώς και την γλώσσα PHP (http://www.easyphp.org). Στην MySQL 
δημιουργήθηκε η βάση δεδομένων για το σύστημά μας, δηλαδή καθορίστηκε ο 
αριθμός και η μορφή των πινάκων της βάσης, των πεδίων του κάθε πίνακα και της 
μορφής των δεδομένων για το καθένα από τα πεδία αυτά. Κάποιες αρχικές 
περιπτώσεις ακινήτων που θα αποτελούσαν μια ενδεικτική βιβλιοθήκη περιπτώσεων 
αποθηκεύτηκαν στην MySQL, σύμφωνα με τους περιορισμούς που τέθηκαν κατά τη 
δημιουργία της βάσης, αποτελώντας όμως κατά βάση φανταστικά δεδομένα, αφού 
κύριο μέλημά μας στο σημείο αυτό ήταν περισσότερο η λειτουργικότητα της 
εφαρμογής και λιγότερο η συμβατότητα των εξαγομένων αποτελεσμάτων με τον 
πραγματικό κόσμο. 

Όπως σε κάθε περίπτωση ανάπτυξης προγραμμάτων σε JAVA, θα πρέπει να 
υπάρχει στον υπολογιστή το περιβάλλον ανάπτυξης Java 2 SDK. Στην περίπτωσή μας 
χρησιμοποιήθηκε η έκδοση Java(TM) 2 SDK, Standard Edition, Version 1.4.2 
(http://java.sun.com/j2se/1.4.2). Το επόμενο βήμα ήταν η διασύνδεση της JAVA με 
την MySQL. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ο JDBC Driver για τη MySQL 
της εταιρίας MySQL AB,  με την ονομασία MySQL Connector/J 3.0.14 
(http://industry.java.sun.com/products/jdbc/drivers). Σύμφωνα με τις οδηγίες, 
προστέθηκε στη βιβλιοθήκη του πακέτου SDK το πακέτο κλάσεων mysql-connector-
java-3.0.14-production-bin.jar, το οποίο περιέχει όλες τις απαραίτητες κλάσεις για 
την εκτέλεση SQL εντολών που περιέχονται σε προγράμματα JAVA, καθώς και για 
τη γενικότερη επικοινωνία της βάσης MySQL με το πρόγραμμα.  

Αφού δημιουργήθηκε το απαραίτητο περιβάλλον εργασίας, ξεκίνησε η 
διαδικασία ανάπτυξης της εφαρμογής. Κατά την διάρκεια της υλοποίησης προέκυψαν 
πολλά και ποικίλα προβλήματα, τα οποία όμως επιλύθηκαν επιτυχώς. Μετά την 
επίτευξη της επικοινωνίας της εφαρμογής με την βάση δεδομένων, αναπτύχθηκε το 
γραφικό περιβάλλον διεπαφής με τον χρήστη και έπειτα υλοποιήθηκαν οι διάφορες 
λειτουργίες που μπορεί ο χρήστης να εκτελέσει. Τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες που 
διέπουν τη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού και αφορούν την λειτουργικότητα του 
συστήματος, την φιλικότητα του περιβάλλοντος εργασίας προς τον χρήστη και την 
αλληλεπίδραση συστήματος – χρήστη με την εμφάνιση κατάλληλων μηνυμάτων. 
 Την διαδικασία ανάπτυξης του συστήματος ακολούθησε ο έλεγχος και η 
δοκιμή αυτού, για την εύρεση και διόρθωση πιθανών δυσλειτουργιών. Δοκιμάστηκε η 
λειτουργία της βάσης δεδομένων και η σωστή ενημέρωση αυτής μέσα από το 
πρόγραμμα, με παρακολούθηση των αλλαγών τόσο μέσα από το πρόγραμμα, όσο και 
από το ανεξάρτητο περιβάλλον διαχείρισης της βάσης, ώστε να υπάρχει συμφωνία 
των ενδείξεων του προγράμματος με τα πραγματικά δεδομένα της βάσης. Οι 
ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει ο χρήστης δοκιμάστηκαν επαρκώς και η 
λειτουργία τους κρίθηκε απόλυτα ικανοποιητική, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και 
στα προειδοποιητικά και ενημερωτικά μηνύματα προς τον χρήστη, την ύπαρξη των 
οποίων επιβάλλει η τεχνολογία λογισμικού. Εκτελέστηκαν έγκυρες και μη ενέργειες 
και έγινε πρόβλεψη για τους τρόπους αντίδρασης του συστήματος σε κάθε μια από τις 
παραπάνω περιπτώσεις. Οι υπολογισμοί που καλείται να εκτελέσει το σύστημα 
εκτελέστηκαν και χειρωνακτικά για την επιβεβαίωση του ορθού των αποτελεσμάτων. 
Μετά τα παραπάνω, το σύστημα κρίθηκε ικανοποιητικά λειτουργικό, αφού σε κάθε 
περίπτωση είχαμε σωστή εκτέλεση των ενεργειών που καλούνταν να εκτελέσει, 
γενικότερη τήρηση των κανόνων που τέθηκαν και ορθότητα στα λαμβανόμενα 
αποτελέσματα.  
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 Μετά το πέρας της διαδικασίας υλοποίησης, όλο το υλικό που 
χρησιμοποιήθηκε συγκεντρώθηκε για την συγγραφή του παρόντος κειμένου. Αφού 
παρουσιάστηκαν κάποια γενικά στοιχεία για τη συλλογιστική των περιπτώσεων, 
αναλύθηκε η δομή ενός συστήματος που βασίζει την λειτουργία του στη χρήση της 
συλλογιστικής αυτής. Παρουσιάστηκαν κάποια παραδείγματα συστημάτων που 
κάνουν χρήση της συλλογιστικής αυτής και αναλύθηκε διεξοδικά ο τρόπος 
λειτουργίας του συστήματος PAS, καθώς και ο τρόπος υλοποίησης του στη 
συγκεκριμένη περίπτωση. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένας μικρός οδηγός χρήσης 
του προγράμματος, ο οποίος παρουσιάζει την λειτουργικότητα του κάθε σημείου 
ξεχωριστά και εξηγεί στον χρήστη τις δυνατότητες που του παρέχονται. Τέλος, έγινε 
αναφορά στη διαδικασία ανάπτυξης που ακολουθήθηκε, τα συμπεράσματα που 
προέκυψαν από τη διαδικασία αυτή, καθώς και κάποιες ενδεικτικές προτάσεις για 
μελλοντική εργασία. 
 Όλα τα παραπάνω συγκεντρώθηκαν και παρουσιάζονται στην παρούσα 
διατριβή, η οποία, μαζί με την εφαρμογή καθεαυτή, αποτελεί παραδοτέο της 
εργασίας. Θεωρούμε ότι ο κάθε χρήστης, πριν χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, καλό 
θα ήταν να συμβουλευτεί το κείμενό μας, το οποίο θα του παρέχει μια πλήρη εικόνα 
του τρόπου λειτουργίας, τόσο της συλλογιστικής των περιπτώσεων γενικά, όσο και 
του συστήματός μας συγκεκριμένα. 
 

6.2 Συμπεράσματα 
 Τις περισσότερες φορές, οι άνθρωποι – ειδικοί επιλύουν τα προβλήματά 
τους εφαρμόζοντας τις εμπειρίες τους πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και όχι 
εφαρμόζοντας πρωταρχικές επιστημονικές γνώσεις. Στα έμπειρα συστήματα, τα 
οποία αποτελούν συμβατικά συστήματα γνώσης, η γνώση αποτυπώνεται με τη μορφή 
πολυπληθών εμπειρικών κανόνων, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν λύσεις σε 
συγκεκριμένα προβλήματα. Συνήθως, όμως, η εμπειρία καταγράφεται στιγμιαία και 
στη συνέχεια αφομοιώνεται, αντί να καταγράφεται λεπτομερώς και σαφώς ώστε να 
μπορεί να ανακτηθεί εύκολα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όταν κάποιος ειδικός 
ερωτηθεί, να μπορεί να ανακαλέσει στη μνήμη του ελάχιστες μόνο περιπτώσεις από 
αυτές που αντιμετώπισε στο παρελθόν. 
 Η συλλογιστική βασισμένη σε περιπτώσεις (case-based reasoning) ή 
συλλογιστική των περιπτώσεων, βασίζεται στη χρήση σαφώς καταγεγραμμένης 
εμπειρίας για την επίλυση νέων προβλημάτων. Στη συλλογιστική αυτή, 
χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες περιπτώσεις ή παραδείγματα προβλημάτων που 
αντιμετωπίστηκαν στο παρελθόν. Οι περιπτώσεις (cases) αυτές μπορεί να είναι 
πολλές, συνεπώς η επιλογή της κατάλληλης περίπτωσης βασίζεται στην ομοιότητά 
της με την τρέχουσα, υπό εξέταση περίπτωση. 
 Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η συλλογιστική των περιπτώσεων είναι 
κατάλληλη για την επίλυση προβλημάτων στα οποία υπάρχουν καταγεγραμμένες 
πάρα πολλές παλιές περιπτώσεις, καθώς και οι λύσεις που δόθηκαν σε κάθε μια από 
αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου προβλήματος αποτελεί και η εκτίμηση 
της αξίας ακίνητης περιουσίας, η οποία αποτελεί και αντικείμενο της διπλωματικής 
εργασίας που υλοποιήθηκε. Η συλλογιστική των περιπτώσεων, λοιπόν, αποτελεί την 
ενδεικτικότερη μέθοδο για την υλοποίηση του συγκεκριμένου συστήματος.   
 Οι τρόποι αναπαράστασης των περιπτώσεων που προτείνει η βασισμένη σε 
περιπτώσεις συλλογιστική ήταν οι ενδεικτικότεροι για το πρόβλημά μας. Η 
δεικτοδότηση των περιπτώσεων ακολούθησε τους γενικούς κανόνες δεικτοδότησης 
της συγκεκριμένης συλλογιστικής, ενώ η ανάκτηση των περιπτώσεων από τη βάση 
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δεδομένων έγινε σχετικά εύκολα, εφόσον είχαν τηρηθεί όλοι οι κανόνες στα 
προηγούμενα στάδια. Η προσαρμογή της κάθε περίπτωσης αποτελεί ουσιαστικά τον 
πυρήνα της εφαρμογής μας, αφού αυτό είναι το τελικό ζητούμενο σε κάθε περίπτωση. 
Έγιναν πολλοί έλεγχοι και δοκιμές, οι υπολογισμοί επαναλήφθηκαν πολλές φορές, 
ώσπου φτάσαμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα και η κάθε εξεταζόμενη περίπτωση, μετά 
την προσαρμογή της, μπορούσε να αποτελεί αντικείμενο μάθησης του συστήματος. 
 Επιπλέον, σκοπός μας δεν ήταν η στιγμιαία καταγραφή της εμπειρίας του 
ειδικού του τομέα, αλλά η σαφής και λεπτομερής καταγραφή της για να υπάρχει η 
δυνατότητα ανάκτησής της στο μέλλον. Για λόγους ευρείας εφαρμογής του 
συστήματος, ζητούμενη ήταν η δυνατότητα επέκτασης της γνώσης του, δηλαδή η 
δυνατότητα αύξησης του αριθμού των αποθηκευμένων περιπτώσεων για την εξαγωγή 
βέλτιστων αποτελεσμάτων. Είναι γνωστό πως, όσο μεγαλύτερο είναι το πλήθος των 
εξεταζόμενων περιπτώσεων, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα εξαγωγής χρήσιμου 
συμπεράσματος. Στην περίπτωσή μας, όσο περισσότερες οι αποθηκευμένες 
περιπτώσεις ακινήτων και χαρακτηριστικών τους, τόσο πιο έγκυρος ο υπολογισμός 
της αξίας ενός ακινήτου με βάση παλιότερες περιπτώσεις. 
 Παρατηρώντας τη λειτουργία του συστήματος, μετά από κάθε εισαγωγή 
μιας νέας περίπτωσης στη βιβλιοθήκη περιπτώσεων, τα αποτελέσματα της ανάκτησης 
και προσαρμογής περιπτώσεων εμφανίζονταν βελτιωμένα, καθώς μεγαλύτερη 
ποικιλία στις αποθηκευμένες περιπτώσεις παρείχε καλύτερα αποτελέσματα στην 
εξέταση νέων. Εκτός αυτού, δεν υπήρχε κανένας περιορισμός στο πλήθος των 
αποθηκευμένων περιπτώσεων, γεγονός που καθιστά την εφαρμογή μας λειτουργική 
για οποιοδήποτε μέγεθος βάσης δεδομένων. 
 Μελετώντας εκτενώς το σύστημα, είδαμε όλα τα στάδια της συλλογιστικής 
των περιπτώσεων σε εξέλιξη, και παράλληλα σε πλήρη συμφωνία με τα όσα 
μελετήθηκαν στο θεωρητικό επίπεδο. Η επιβεβαίωση και στην πράξη των όσων 
προβλέπονταν από τον καθορισμό των βημάτων εκτέλεσης της συλλογιστικής, 
αποτέλεσε δείκτη της σωστής υλοποίησης του συστήματος, αλλά και της 
εγκυρότητας της μεθόδου που ακολουθείται στη συλλογιστική των περιπτώσεων. 
 Στο σύστημά μας θέλαμε να μην υπάρχει περιορισμός όσον αφορά το 
πλήθος των αποθηκευμένων περιπτώσεων, αφού ήταν εξαρχής κατανοητό ότι μεγάλο 
πλήθος αποθηκευμένων περιπτώσεων θα παρείχε καλύτερη ποιότητα 
αποτελεσμάτων. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων MySQL, η 
οποία εκτός από απεριόριστο αριθμό εγγραφών μας παρέχει και την δυνατότητα 
μελλοντικής υλοποίησης μιας μεθόδου ελέγχου πρόσβασης των χρηστών στο 
σύστημα, με σκοπό την καλύτερη εποπτεία του. Η χρήση της γλώσσας 
προγραμματισμού JAVA για την ανάπτυξη του κώδικα της εφαρμογής, μας δίνει και 
τη δυνατότητα μελλοντικής δημοσίευσης της εφαρμογής στο Διαδίκτυο.  
 Μετά τα παραπάνω, έχει γίνει σαφές ότι η χρήση της συλλογιστικής των 
περιπτώσεων αποτελεί την βέλτιστη επιλογή όταν ζητούμενο είναι η καταγραφή της 
εμπειρίας του χρήστη, ώστε αυτή να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές περιπτώσεις 
επίλυσης προβλημάτων. Η εκτίμηση της αξίας κάποιου ακινήτου, με βάση τα ακίνητα 
που βρίσκονται στην ίδια περιοχή και τα χαρακτηριστικά του καθενός, αποτελεί 
ενδεικτική περίπτωση τέτοιου προβλήματος, και αυτός είναι και ο λόγος για τον 
οποίο επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μεθοδολογία. Επιπλέον, όπως σε κάθε περίπτωση 
ανάπτυξης λογισμικού, βασικό παράγοντα λειτουργικότητας του συστήματος 
αποτελεί η σωστή επιλογή των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την 
υλοποίησή του, γεγονός που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στις δυνατότητες 
μελλοντικής επέκτασης του συστήματος. 
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 Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής, ο χρήστης έχει στη διάθεση ένα 
σύστημα εκτίμησης της αξίας ακινήτων, το οποίο χρησιμοποιεί συλλογιστική που 
βασίζεται σε περιπτώσεις, δηλαδή χρησιμοποιεί πραγματικά στοιχεία από 
προηγούμενες περιπτώσεις για να εκτιμήσει την αξία ενός νέου ακινήτου. Το 
σύστημα κάνει χρήση της ίδιας μεθόδου που ακολουθεί και ο άνθρωπος, συνειδητά ή 
μη, στην καθημερινή του ζωή για να επιλύσει προβλήματα αυτού του είδους. Η 
μεθοδολογία που ακολουθεί το πρόγραμμα, λοιπόν, βρίσκεται πολύ κοντά στον 
ανθρώπινο τρόπο σκέψης και το γεγονός αυτό κάνει τον τρόπο λειτουργίας του 
εύκολα κατανοητό από τον χρήστη. Απομένει μόνο η τήρηση των ελάχιστων 
περιορισμών του συστήματος κατά την χρήση του, και ο χρήστης έχει στη διάθεσή 
του το κατάλληλο εργαλείο για την σωστή εκτίμηση της αξίας ακινήτων. 

6.3 Μελλοντική εργασία 
 Το Πρόγραμμα Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων που αναπτύχθηκε στα πλαίσια 
της διπλωματικής αυτής εργασίας και περιγράφηκε παραπάνω, αποτελεί μια 
υλοποίηση του ήδη γνωστού συστήματος PAS (Property Appraisal System). Οι 
μέθοδοι που χρησιμοποιεί το σύστημα αυτό είναι σε γενικές γραμμές γνωστές και 
εφαρμόζονται σε αρκετά μεσιτικά γραφεία. Κατά την διαδικασία της υλοποίησης 
έγινε προσπάθεια τόσο τήρησης των γενικών κανόνων που διέπουν τη φιλοσοφία του 
συγκεκριμένου συστήματος, όσο και προσθήκης επιπλέον λειτουργιών για την 
αύξηση της αποδοτικότητας και της ευχρηστίας της εφαρμογής. Θεωρούμε ότι 
οποιαδήποτε αλλαγή στους γενικούς κανόνες μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί με μικρές 
παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα σημεία του κώδικα της εφαρμογής. 
 Για την κωδικοποίηση χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού Java, 
δίνοντάς μας την ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε όλα τα πλεονεκτήματα που αυτή 
παρέχει. Έτσι, ενώ η εφαρμογή στην παρούσα μορφή της είναι stand-alone, θα 
μπορούσε εύκολα να μετατραπεί σε web-based ώστε να χρησιμοποιηθεί στο 
Διαδίκτυο. Η εφαρμογή θα μπορούσε κάλλιστα να εμπλουτίσει την ιστοσελίδα ενός 
μεσιτικού γραφείου και να δώσει στον κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας την 
δυνατότητα να την χρησιμοποιήσει. 
 Ο χρήστης έχει την πλήρη εποπτεία της βάσης δεδομένων που τηρείται και 
η οποία αποτελεί την βιβλιοθήκη περιπτώσεων του συστήματός μας. Στη βάση 
αποθηκεύονται τα ακίνητα με τα χαρακτηριστικά τους, η κάθε περιοχή με τα 
χαρακτηριστικά της, καθώς και διάφορα σύνολα βαρών και ορίων βαθμών ποινής για 
να μπορεί ο χρήστης να επιλέξει και να εφαρμόσει το σύνολο της αρεσκείας του. Το 
γεγονός αυτό επιτρέπει στον χρήστη να έχει πλήρη εποπτεία των αποθηκευμένων 
περιπτώσεων από οποιοδήποτε σημείο του προγράμματος. Επιπλέον, είναι ελεύθερος 
να κάνει τροποποιήσεις, εισαγωγές και διαγραφές τόσο στα ακίνητα, όσο και στις 
περιοχές και τα σύνολα βαρών. 
 Η χρήση της βάσης δεδομένων SQL παρέχει όλες τις δυνατότητες ενός 
Συστήματος Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων, ανάμεσα στις οποίες είναι και η 
δημιουργία λογαριασμών χρηστών. Η πρώτη ενέργεια που εκτελείται από την 
εφαρμογή είναι η δημιουργία μιας σύνδεσης με τη βάση δεδομένων όπου βρίσκεται η 
βιβλιοθήκη περιπτώσεων. Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουν δημιουργηθεί 
λογαριασμοί χρηστών, οπότε η σύνδεση εκτελείται εισάγοντας στην θέση του user το 
root. Σε περίπτωση που προκύψει θέμα χρήσης της εφαρμογής από περισσότερους 
του ενός χρήστες, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν λογαριασμοί χρηστών οι οποίοι 
θα καθορίζουν τον βαθμό πρόσβασης του κάθε χρήστη στη βάση. Έτσι, ο 
διαχειριστής του συστήματος θα μπορεί να κάνει εισαγωγή, διαγραφή ή ανανέωση 
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κάποιων στοιχείων, ενώ οι απλοί χρήστες θα έχουν μόνο τη δυνατότητα να βλέπουν 
τα χαρακτηριστικά των ακινήτων. 
 Επιπλέον, σε μια πιο εξελιγμένη έκδοση της εφαρμογής θα μπορούσαν να 
εισαχθούν κάποια πεδία για την εισαγωγή φωτογραφιών των ακινήτων, καθώς και 
ένα πεδίο για τυχόν επιπλέον σχόλια σχετικά με το εκάστοτε ακίνητο. Είναι δυνατή η 
διασύνδεση με κάποιο σύστημα GIS (Geographic Information System), για την 
οπτική απεικόνιση της περιοχής του προς εκτίμηση ακινήτου, αλλά και αυτών που 
βρίσκονται αποθηκευμένα στη βάση. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο του κάθε ακινήτου 
(π.χ. κάτοψή, πρόσοψη κλπ.) μπορεί επίσης να εισαχθεί στο σύστημα. Το πλήθος 
επιλογών όσον αφορά τη μορφή των δεδομένων που μπορούμε να αποθηκεύσουμε 
στα πεδία μιας βάσης δεδομένων της MySQL, μας παρέχει πολλές δυνατότητες. 
 Μια ειδική σελίδα για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα 
ακίνητα που βρίσκονται αποθηκευμένα στο σύστημα, θα μπορούσε να αποτελέσει 
χρήσιμο εργαλείο για τον χρήστη του προγράμματος. Η διασύνδεση της MySQL με 
την Java που χρησιμοποιήθηκε, επιτρέπει την εκτέλεση όλων των πιθανών SQL 
ερωτημάτων στη βάση, ενώ μας δίνει την δυνατότητα πλήρους επεξεργασίας του 
συνόλου των αποτελεσμάτων με εντολές Java. Είναι λοιπόν δυνατή η επεξεργασία 
των στοιχείων και η δημιουργία κατάλληλων γραφικών παραστάσεων για καλύτερη 
εποπτεία των περιεχομένων της βάσης δεδομένων. 
 Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν 
όσον αφορά τα ακίνητα, αλλά και τις περιοχές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, 
είναι ενδεικτικά και μικρή σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Παρόλα αυτά, δεν 
υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των περιπτώσεων που μπορούν να αποθηκευτούν 
στο σύστημα, όσον αφορά τόσο τα ακίνητα, όσο και τις περιοχές που 
χρησιμοποιούνται. Έτσι, θα ήταν χρήσιμη η εισαγωγή των πραγματικών στοιχείων 
σχετικά με τις αντικειμενικές αξίες των διαφόρων περιοχών της Ελλάδας, ώστε να 
επιτευχθεί μια πιο ρεαλιστική απεικόνιση της κατάστασης. Το σύστημά μας θα 
μπορούσε να διασυνδεθεί με μια ανάλογη βάση του Υπουργείου Οικονομίας για την 
εξαγωγή στοιχείων για όλες τις διαθέσιμες περιοχές. Μια τόσο τυπική και επίπονη 
διαδικασία, όμως, ξεφεύγει από τον σκοπό της παρούσας διπλωματικής, που είναι 
πρωτίστως η σωστή λειτουργία του συστήματος, ανεξάρτητα από την πραγματική 
ισχύ των δεδομένων. 
 Η προσπάθεια που καταβλήθηκε για την υλοποίηση της εργασίας αυτής 
ήταν η μέγιστη δυνατή και θεωρούμε ότι ο τελικός στόχος επιτεύχθηκε σε μεγάλο 
βαθμό. Στο σύστημα έγιναν οι απαραίτητες δοκιμές και έλεγχοι και η λειτουργία του 
κρίθηκε απόλυτα ικανοποιητική. Ωστόσο, όπως συμβαίνει σε όλα τα προϊόντα  
λογισμικού, διατηρούμε την επιφύλαξη για πιθανές δυσλειτουργίες , οι οποίες όμως 
δεν προέκυψαν κατά τη διαδικασία ελέγχου και δοκιμής του συστήματος ώστε να 
διορθωθούν. 
 Οι παραπάνω προτάσεις για μελλοντική εργασία αποτελούν ενδεικτικές 
προτάσεις και σίγουρα δεν καλύπτουν όλο το φάσμα των βελτιώσεων που θα 
μπορούσαν να γίνουν στο σύστημα. Περαιτέρω λειτουργίες και δυνατότητες θα 
μπορούσαν να προστεθούν στο πρόγραμμα, εφόσον βέβαια πληρούνται οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις και τηρούνται οι αντίστοιχοι περιορισμοί. Εξάλλου, όπως 
είναι γνωστό, η διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού είναι ατέρμονη, συνεπώς δεν 
μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ένα προϊόν λογισμικού καλύπτει όλες τις ανάγκες του 
χρήστη, παρά μόνο μέχρι την κυκλοφορία της επόμενης, βελτιωμένης έκδοσής του. 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  
 
Στο παράρτημα αυτό, παραθέτουμε κάποια από τα σημαντικότερα τμήματα του 
κώδικα που αναπτύχθηκε για την υλοποίηση της εφαρμογής. Ο αναγνώστης που 
επιθυμεί περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί να ανατρέξει στο συνοδευτικό cd, το 
οποίο περιέχει τον κώδικα της εφαρμογής στο σύνολό του. 
 
Το αρχείο CBR.java 
// CBR.java 
// H arxikh klash pou syndeetai me th bash dedomenwn kai fortwnei 
// thn FrameMain sthn opoia yparxoun ola ta Panels ths diepafhs. 
 
import javax.swing.*; 
import javax.swing.table.*; 
import javax.swing.event.*; 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
import java.sql.*; 
import java.text.*; 
import java.util.LinkedList; 
import java.util.Date; 
 
public class CBR{ 
 
Connection connection; 
 
public CBR(){ 
//Dhmiourgeitai ena neo antikeimeno tou jdbc Driver gia na ginei h syndesh 
//me th bash dedomenwn.   
  try{ 
   Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance(); 
   } 
   catch(Exception E){} 
      
}//CBR() 
 
public void connectToDB(){ 
//Kanei th syndesh me th bash "realestate". 
  try{ 
   connection = DriverManager.getConnection( 
     "jdbc:mysql://localhost/realestate?user=root"); 
   } 
   catch(SQLException E){} 
   
}//connectToDB() 
 
public void createGUI(){ 
//Kalei thn FrameMain gia na dhmiourgh8ei to arxiko para8yro pou 8a 
//periexei ola ta panels. 
  FrameMain mymainframe = new FrameMain(connection); 
     mymainframe.addWindowListener( 
      new WindowAdapter(){ 
       public void windowClosing(WindowEvent e){ 
        System.exit(0); 
       } 
      } 
     ); 
     mymainframe.createGUI(); 
}//createGUI() 
 
public static void main(String[] args) { 
//H kyria synarthsh pou kalei tis parapanw synarthseis gia na ginei h 
//syndesh me th bash kai h dhmiourgia tou interface. 
     JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true); 
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     CBR mycbr = new CBR(); 
     mycbr.connectToDB(); 
     mycbr.createGUI(); 
      
}//main() 
     
}// class CBR 
 

 
Το αρχείο FrameMain.java 
Περιέχει συναρτήσεις για την δημιουργία του interface. 
 
 

Το αρχείο House.java 
//Constructor gia to House. 
… 
public House(FrameMain mainframe, String name,int squarem,int rooms, 
    int WC,String architecture,int age, 
    int regionID,int distance,java.util.Date purchase, 
    String airconditioning,String heat,String parking, 
    int squaretotal,String pool,double price){ 
 this.mainframe = mainframe; 
 this.name = name; 
 this.squarem = squarem; 
 this.rooms=rooms; 
 this.WC = WC; 
 this.architecture=architecture; 
 this.age=age; 
 this.setRegion(regionID); 
 this.distance=distance; 
 this.purchase=purchase; 
 this.airconditioning=airconditioning; 
 this.heat=heat; 
 this.parking=parking; 
 this.squaretotal=squaretotal; 
 this.pool=pool; 
 this.price=price; 
}//House() 
 
public void setRegion(String region){ 
//Ka8orismos ths perioxhs otan einai gnwsth h polh kai to onoma ths perioxhs. 
 this.region = region; 
 Statement valuestatement; 
 ResultSet valuers; 
    try{ 
     valuestatement = mainframe.connection.createStatement(); 
     valuers = valuestatement.executeQuery( 
 "SELECT * FROM regions WHERE regions.region_name= '" + region + "' AND 
regions.region_city= '"+ this.city+ "'" ); 
     valuers.next(); 
     this.regionID = valuers.getInt("region_ID"); 
     this.regionvalue = valuers.getInt("region_value"); 
     valuers.close(); 
     valuestatement.close(); 
        } 
     catch (SQLException E){ 
      System.out.println("SQL problem setRegion(String region)"); 
      } 
}//setRegion(String) 
 
public void setGrade(House current){ 
//Synarthsh gia th ba8mologhsh tou akinhtou. 
 this.grade =0; 
 this.grade += 
mainframe.optionspanel.weightsquarem*(getAPD(this.getSquareM(),current.getSquareM())); 
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 this.grade += 
mainframe.optionspanel.weightrooms*(getAPD(getRooms(),current.getRooms())); 
 this.grade += mainframe.optionspanel.weightWC*(getAPD(this.getWC(),current.getWC())); 
 if (this.getArchitecture().equals(current.getArchitecture())) 
 this.grade+=mainframe.optionspanel.weightarchitecture*1; 
 this.grade += mainframe.optionspanel.weightage*(getAPD(this.getAge(),current.getAge())); 
 double 
distance=mainframe.optionspanel.weightdistance*(getAPD(((double)this.getRegionValue()*(double)this.
getSquareM()),((double)current.getRegionValue()*(double)current.getSquareM()))); 
 this.grade+=distance; 
 double dategrade= 
mainframe.optionspanel.weightpurchase*(getAPD(this.differenceInYears(this.purchase,new 
Date()),this.differenceInYears(current.purchase,new Date()))); 
 //Ypologismos ths diaforas ana trietia.  
 double diafora=Math.abs(this.differenceInYears(this.purchase,new Date())-
this.differenceInYears(current.purchase,new Date())); 
 double trietia=(1-diafora)/36; 
 double purchasepenalty=dategrade-trietia; 
 this.grade+=dategrade; 
 this.grade += 
mainframe.optionspanel.weightairconditioning*getType(this.getAirconditioning(),current.getAirconditionin
g()); 
 this.grade+=mainframe.optionspanel.weightheat*getType(this.getHeat(),current.getHeat()); 
 this.grade+=mainframe.optionspanel.weightparking*getType(this.getParking(),current.getParki
ng()); 
 this.grade += 
mainframe.optionspanel.weightsquaretotal*(getAPD(this.getSquaretotal(),current.getSquaretotal())); 
 this.grade+=mainframe.optionspanel.weightpool*getType(this.getPool(),current.getPool()); 
} 
 
public void setPenalty(House current){ 
//Synarthsh gia ton ypologismo twn ba8mwn poinhs tou akinhtou. 
 this.penalty = 0; 
 this.penalty += 
(this.isForPenalty(getSquareM(),current.getSquareM(),mainframe.optionspanel.penaltylsquarem,mainfra
me.optionspanel.penaltyrsquarem)?1:0); 
 this.penalty += 
(this.isForPenalty(getRooms(),current.getRooms(),mainframe.optionspanel.penaltylrooms,mainframe.op
tionspanel.penaltyrrooms)?1:0); 
 this.penalty += 
(this.isForPenalty(getWC(),current.getWC(),mainframe.optionspanel.penaltylWC,mainframe.optionspan
el.penaltyrWC)?1:0); 
 this.penalty += 
(this.isForPenalty(getArchitecture(),current.getArchitecture(),mainframe.optionspanel.penaltylarchitectur
e,mainframe.optionspanel.penaltyrarchitecture)?1:0); 
 this.penalty += 
(this.isForPenalty(getAge(),current.getAge(),mainframe.optionspanel.penaltylage,mainframe.optionspan
el.penaltyrage)?1:0); 
 this.penalty += 
(this.isForPenalty(getRegion(),current.getRegion(),mainframe.optionspanel.penaltylregion,mainframe.op
tionspanel.penaltyrregion)?1:0); 
 this.penalty += 
(this.isForPenalty(getDistance(),current.getDistance(),mainframe.optionspanel.penaltyldistance,mainfra
me.optionspanel.penaltyrdistance)?1:0); 
 this.penalty += 
(this.isForPenalty(getAirconditioning(),current.getAirconditioning(),mainframe.optionspanel.penaltylairco
nditioning,mainframe.optionspanel.penaltyrairconditioning)?1:0); 
 this.penalty += 
(this.isForPenalty(getHeat(),current.getHeat(),mainframe.optionspanel.penaltylheat,mainframe.optionsp
anel.penaltyrheat)?1:0); 
 this.penalty += 
(this.isForPenalty(getParking(),current.getParking(),mainframe.optionspanel.penaltylparking,mainframe.
optionspanel.penaltyrparking)?1:0); 
 this.penalty += 
(this.isForPenalty(getSquaretotal(),current.getSquaretotal(),mainframe.optionspanel.penaltylsquaretotal,
mainframe.optionspanel.penaltyrsquaretotal)?1:0); 
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 this.penalty += 
(this.isForPenalty(getPool(),current.getPool(),mainframe.optionspanel.penaltylpool,mainframe.optionspa
nel.penaltyrpool)?1:0); 
   
}//setPenalty() 
 
//Synarthseis gia th sygkrish twn timwn twn xarakthristikwn me ta 
//ka8orismena oria wste na proste8ei h oxi ba8mos poinhs. 
//Diaforetikh synarthsh gia dedomena typou double,integer,string. 
public boolean isForPenalty(double magn,double currentmagn,double left, double right){ 
 double dif = magn/currentmagn; 
  if ((dif>=left) && (dif<=right)) 
   return false; 
  else 
   return true; 
}//isForPenalty(double) 
 
public boolean isForPenalty(int magn,int currentmagn,double left, double right){ 
 double dif = (double)magn/currentmagn; 
  if ((dif>=left) && (dif<=right)) 
   return false; 
  else 
   return true; 
}//isForPenalty(int) 
 
public boolean isForPenalty(String magn,String currentmagn,double left, double right){ 
  if (magn.equals(currentmagn)) 
   return false; 
  else 
   return true; 
}//isForPenalty(String) 
… 
 
 

Το αρχείο HousesList.java 
// HousesList.java 
// Klash pou diaxeirizetai th lista me ta apo8hkeymena akinhta, 
// kanei tis sygkriseis kai thn telikh prosarmogh ths timhs tou 
// ypo e3etash akinhtou. 
… 
public double calculatePrice(int howmany){ 
//Ypologizei thn a3ia tou akinhtou, ws ton meso oro twn epilegmenwn. 
House house; 
double houseprice=0; 
double sinolo=0; 
double sum = 0; 
int number = 0; 
 for (int i=0;i<(this.size()>howmany?howmany:this.size());i++){ 
  house = (House)this.get(i); 
  if (house.isChosen()){ 
  sum+=(currenthouse.getSquareM()-
house.getSquareM())*currenthouse.getRegionValue();  
  sum+=(currenthouse.getRooms()-house.getRooms())*6000; 
  sum+=(currenthouse.getWC()-house.getWC())*3000; 
  sum+=house.getPrice()*findBestArchitecture(currenthouse,house); 
  sum+=(house.getAge()-currenthouse.getAge())*(house.getPrice()*0.02); 
  sum+=(currenthouse.getRegionValue()-
house.getRegionValue())*house.getSquareM(); 
 
 sum+=(House.differenceInYears(currenthouse.getPurchase(),house.getPurchase()))*((house.g
etPrice()*0.03)/12); 
  sum+=house.getPrice()*findBestAirconditioning(currenthouse,house); 
  sum+=house.getPrice()*findBestHeat(currenthouse,house); 
  sum+=house.getPrice()*findBestParking(currenthouse,house); 
  sum+=(currenthouse.getSquaretotal()-house.getSquaretotal())*100; 
  sum+=house.getPrice()*findBestPool(currenthouse,house); 
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  houseprice=house.getPrice()+sum; 
  number+=1; 
   } 
 sinolo+=houseprice; 
 sum=0; 
 houseprice=0; 
  } 
 return sinolo/number; 
 
}//calculatePrice() 
 
public void sortHousesByGrade(){ 
//Ta3inomei ta akinhta me bash thn ba8mologia tou ka8enos. 
Collections.sort(this,new Comparator(){ 
//Comparator gia na ginei h sygkrish-ta3inomhsh analoga me th ba8mologia. 
 public int compare(Object o1, Object o2) { 
  if (((House)o2).getGrade() >((House)o1).getGrade()) 
     return Math.abs((int)(((House)o2).getGrade() - ((House)o1).getGrade())); 
      else if (((House)o2).getGrade() <((House)o1).getGrade()) 
      return -Math.abs((int)(((House)o2).getGrade() - ((House)o1).getGrade())); 
       else 
       return 0; 
      }//compare 
  }); 
   
}//sortHousesByGrade() 
 
public void sortHousesByPenalty(){ 
//Ta3inomei ta akinhta me bash tous ba8mous poinhs tou ka8enos. 
 Collections.sort(this,new Comparator(){ 
//Comparator gia na ginei h sygkrish-ta3inomhsh analoga me tous ba8mous poinhs. 
  public int compare(Object o1, Object o2) { 
   return ((House)o1).getPenalty() - ((House)o2).getPenalty(); 
      }//compare 
  }); 
   
}//sortHousesByPenalty() 
 
… 
 
Το αρχείο HouseRegionTableModel.java 
Περιέχει συναρτήσεις για τον καθορισμό της δομής των πινάκων με τα διαθέσιμα 
ακίνητα και τις διαθέσιμες περιοχές. 
 
 

Το αρχείο GradedTableModel.java 
Καθορίζει το μοντέλο του πίνακα που περιέχει τα βαθμολογημένα ακίνητα. 
 
 

Το αρχείο FrameGradedHouses.java 
// FrameGradedHouses.java 
// Dhmiourgei to frame "Lista Ba8mologhmenwn Akinhtwn" ths efarmoghs 
// opou kai ypologizetai h timh tou akinhtou. 
… 
public void initializeChosen(){ 
//Synarthsh pou emfanizei ta 10 akinhta me thn megalyterh ba8mologia 
//kai proepilegei ta 3 apo ayta me tous ligoterous ba8mous poinhs, 
//gia na ypologisei thn timh tou neou akinhtou. 
 House house; 
  for (int i=0;i<mainframe.houseslist.size();i++){ 
   house = (House)mainframe.houseslist.get(i); 
   house.setChosen(false); 
   } 
 HousesList templist = new HousesList();  
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  for (int i=0;i<(mainframe.houseslist.size()>10?10:mainframe.houseslist.size());i++){ 
   house = (House)mainframe.houseslist.get(i); 
   templist.add(house); 
   } 
 templist.sortHousesByPenalty(); 
  for (int i=0;i<(templist.size()>10?10:templist.size());i++){ 
   house = (House)templist.get(i); 
   if (i<3){ 
    house.setChosen(true); 
    } 
   } 
    
}//initializeChosen() 
 
public void showHouses(){ 
//Synarthsh pou emfanizei ta akinhta ston pinaka. 
 House house; 
 mainframe.houseslist.sortHousesByGrade(); 
 model.removeTableModelListener(actiontablelistener); 
 initializeChosen(); 
  while (gradedtable.getRowCount()>0) 
   model.removeRow(0); 
  for (int i=0;i<(mainframe.houseslist.size()>10?10:mainframe.houseslist.size());i++){ 
   house = (House)mainframe.houseslist.get(i); 
   model.insertRow(i, new Object[] {house.getName(),new 
Double(house.getGrade()),new Integer(house.getPenalty()),new Boolean(house.isChosen())}); 
   } 
 this.setVisible(true); 
 model.addTableModelListener(actiontablelistener); 
 
}//showHouses() 
… 
 
 

Το αρχείο PanelGeneral.java 
// PanelGeneral.java 
// Apotelei goniko panel kai periexei synarthseis pou klhronomoun polla 
// apo ta panels ths diepafhs, ka8ws kai enan deikth sto mainframe. 
… 
public void makeCombo(JComboBox combo,String SQL,String columnname){ 
//Synarthsh gia th dhmiourgia enos combobox, analoga me to SQL erwthma 
//pou dexetai ws orisma. 
Statement combostatement; 
ResultSet combors; 
 try{ 
        combostatement = mainframe.connection.createStatement(); 
        combors = combostatement.executeQuery(SQL); 
        while (combors.next()) 
         combo.addItem(new String(combors.getString(columnname))); 
         combors.close(); 
         combostatement.close(); 
         } 
        catch(Exception E){ 
         System.out.println("Exception in making combo"); 
         } 
   
}//makeCombo() 
 
public void makeEnumCombo(JComboBox combo,String columnname){ 
//Synarthsh gia th dhmiourgia enos enumerated combobox, me bash to synolo 
//apotelesmatwn tou SQL erwthmatos pou ekteleitai. 
Statement enumstatement; 
ResultSet enumrs; 
 try{ 
        enumstatement = mainframe.connection.createStatement(); 
        enumrs = enumstatement.executeQuery( 
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        "SHOW COLUMNS FROM houses LIKE '" + columnname + "'"); 
        enumrs.next(); 
        String enums = enumrs.getString("Type"); 
        int position=0,count =0; 
          
//Epe3ergazetai to resultset pou proekypse gia na parei ta stoixeia ws strings. 
        while((position = enums.indexOf("'",position))>0){ 
      int secondposition = enums.indexOf("'",position+1); 
      combo.addItem(enums.substring(position+1,secondposition)); 
         position = secondposition+1; 
         } 
        enumrs.close(); 
        enumstatement.close(); 
        } 
         catch(Exception E){ 
          System.out.println("Exception in finding enum Strings"); 
          } 
 
}//makeEnumCombo() 
… 
 
 

Το αρχείο PanelWelcome.java 
Δημιουργεί το panel «Καλώς ήρθατε» και τα συστατικά στοιχεία που το αποτελούν. 
 
 

Το αρχείο PanelInsertHouse.java 
// PanelInsertHouse.java 
// Dhmiourgei to panel "Neos Ypologismos Timhs" sto opoio eisagontai 
// ta xarakthristika tou neou akinhtou, ginetai o elegxos tou typou tous, 
// o upologismos ths a3ias tou kai h eggrafh tou sth bash. 
… 
class ActionSimilarHouses implements ActionListener{ 
//Klash gia th dhmiourgia enos neou antikeimenou House kai thn dhmiourgia mias 
//listas me ta apo8hkeymena akinhta gia na ginei h sygkrish. 
 public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
     House house; 
     mainframe.houseslist.clear(); 
     clearDBForm(false); 
     Statement calculatestatement; 
     ResultSet calculaters; 
     try{ 
      calculatestatement = mainframe.connection.createStatement(); 
   calculaters = calculatestatement.executeQuery("SELECT * FROM houses"); 
       while(calculaters.next()){ 
      mainframe.houseslist.add(new 
House(mainframe,calculaters.getString("name"),calculaters.getInt("squarem"), 
      calculaters.getInt("rooms"),calculaters.getInt("WC"), 
      
calculaters.getString("architecture"),calculaters.getInt("age"), 
      calculaters.getInt("region"),calculaters.getInt("distance"), 
      
(java.util.Date)calculaters.getDate("purchase"),calculaters.getString("airconditioning"), 
      
calculaters.getString("heat"),calculaters.getString("parking"), 
      
calculaters.getInt("squaretotal"),calculaters.getString("pool"), 
      calculaters.getDouble("price"))); 
        } 
       calculaters.close(); 
       calculatestatement.close(); 
         } 
      catch (SQLException E){ 
       System.out.println("SQL problem in making the house list"); 
       } 
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     if (checkCurrentHouse()){ 
      mainframe.houseslist.currenthouse = new 
House(mainframe,insertnamefield.getText(),((Number)insertsquaremfield.getValue()).intValue(), 
    
((Number)insertroomsfield.getValue()).intValue(),((Number)insertwcfield.getValue()).intValue(), 
    
(String)insertarchitecturefield.getSelectedItem(),((Number)insertagefield.getValue()).intValue(), 
    (String)insertregionfield.getSelectedItem(),(String) 
cityfield.getSelectedItem(), 
    ((Number)insertdistancefield.getValue()).intValue(), 
    
(java.util.Date)insertpurchasefield.getValue(),(String)insertairconditioningfield.getSelectedItem(), 
    
(String)insertheatfield.getSelectedItem(),(String)insertparkingfield.getSelectedItem(), 
    
((Number)insertsquaretotalfield.getValue()).intValue(),(String)insertpoolfield.getSelectedItem(), 
    0); 
       
    mainframe.houseslist.gradeHouses(); 
      mainframe.houseslist.penaltyHouses(); 
      mainframe.framegradedhouses.showHouses();  
      } 
     message="";  
       
  } 
}//class ActionSimilarHouses 
 
class ActionInsertToDB implements ActionListener{ 
//Klash gia thn eisagwgh tou neou akinhtou sth bash. 
 public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
  Statement insertstatement; 
  Statement regionstatement; 
  ResultSet regionrs; 
   
  if (checkCurrentHouse()){    
   double price=((Number)insertpricefield.getValue()).doubleValue(); 
   
  if (price ==0){ 
   message += "Äåí Ý÷åé åéóá÷èåß ç ôéìÞ ôïõ áêéíÞôïõ.\n"; 
   insertpricefield.setBackground(Color.red); 
   JOptionPane.showMessageDialog(mainframe, message,"ÌÞíõìá",1); 
   insertpricefield.setBackground(Color.white);    
  
   }   
   else{ 
    insertpricefield.setBackground(Color.white); 
    java.sql.Date sqldate =  new 
java.sql.Date(((java.util.Date)insertpurchasefield.getValue()).getTime()); 
//Ananewsh ths bashs me thn pros8hkh tou neou akinhtou. 
    try{ 
        regionstatement = mainframe.connection.createStatement(); 
           regionrs = regionstatement.executeQuery( 
           "SELECT * FROM regions WHERE region_city = '" + 
(String)cityfield.getSelectedItem()+ "' AND region_name = 
'"+(String)insertregionfield.getSelectedItem()+"'"); 
           regionrs.first(); 
           int region= regionrs.getInt( "region_ID" ); 
           regionrs.close(); 
           regionstatement.close(); 
        insertstatement = mainframe.connection.createStatement(); 
     int i = insertstatement.executeUpdate("INSERT INTO 
houses  VALUES ('" 
     +(String)insertnamefield.getText()+"', '" 
     +insertsquaremfield.getValue()+"','" 
     +insertroomsfield.getValue()+"', '" 
     +insertwcfield.getValue()+"', '" 
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     +insertarchitecturefield.getSelectedItem()+"', '" 
     +insertagefield.getValue()+"', '" 
     +region+"', '"+insertdistancefield.getValue() 
     +"', '" +sqldate+"', '" 
     +insertairconditioningfield.getSelectedItem()+"', '" 
     +insertheatfield.getSelectedItem()+"', '" 
     +insertparkingfield.getSelectedItem()+"', '" 
     +insertsquaretotalfield.getValue()+"', '" 
     +insertpoolfield.getSelectedItem()+"', '" 
     +insertpricefield.getValue()+"')"); 
        insertstatement.close(); 
       JOptionPane.showMessageDialog(mainframe,"Ç åããñáöÞ 
ðñáãìáôïðïéÞèçêå.", 
         "ÌÞíõìá",1); 
        } 
        catch (SQLException E){ 
         System.out.println("SQL problem in inserting house"); 
         } 
          }//else 
       mainframe.panelhouses.showTable("SELECT * FROM houses","houses"); 
    mainframe.panelhouses.updateCombos("SELECT * FROM 
houses"); 
    mainframe.viewpanel.updatelist(); 
    mainframe.viewpanel.setDBForm(); 
     
   }//if 
   message=""; 
  } 
    
}//class ActionInsertToDB 
… 
 
 

Το αρχείο PanelTable.java 
// PanelTable.java 
// Dhmiourgei ta panels "Dia8esimes perioxes" kai "Dia8esima Akinhta" 
// analoga me ton pinaka ths bashs dedomenwn pou dexetai ws eisodo. 
… 
public void showTable(String SQL, String SQLtable){ 
// Synarthsh gia to gemisma tou pinaka me ta katallhla stoixeia. 
 Statement regstatement; 
 ResultSet regrs; 
 ResultSetMetaData regrsmd; 
 // Adeiasma tou pinaka. 
  while (regiontable.getRowCount()>0) 
    model.removeRow(0); 
 Statement statement; 
   try{ 
    regstatement = mainframe.connection.createStatement(); 
    regrs = regstatement.executeQuery(SQL); 
    regrsmd = regrs.getMetaData(); 
    int index=0; 
     while(regrs.next()){ 
      String[] row = new 
String[regrsmd.getColumnCount()]; 
      for(int i=1;i<=regrsmd.getColumnCount();i++){ 
       row[i-1] = regrs.getString(i); 
       }  
      model.insertRow(index,row); 
      index++; 
     } 
    regrs.close(); 
    regstatement.close(); 
    } 
    catch(Exception e){ 
     System.out.println("SQL Exception in show region table"); 
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     } 
}//showTable() 
 
public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
// Synarthsh gia tis katallhles energeies analoga me to pathma 
// twn buttons pou yparxoun sto panel. 
 JComboBox combo; 
 int foundchanged; 
 Object source = e.getSource(); 
 String action = e.getActionCommand(); 
// Otan path8ei to button "Enhmerwsh Bashs". 
  if (action == "ÅíçìÝñùóç ÂÜóçò"){ 
   if(SQLtable=="houses") 
    mainframe.tp.setSelectedComponent(mainframe.viewpanel); 
   else   
   mainframe.tp.setSelectedComponent(mainframe.insertregionpanel); 
  
   } 
// Otan path8ei to button "Ananewsh Pinaka". 
   else if (action =="ÁíáíÝùóç Ðßíáêá"){ 
    this.SQL = "SELECT * FROM "+ this.SQLtable; 
    for(int i=0;i<combolist.size();i++){ 
     combo = (JComboBox)combolist.get(i); 
     combo.setSelectedIndex(0); 
     showTable(this.SQL,this.SQLtable); 
     } 
    updateCombos(this.SQL); 
    } 
    else{ 
     this.SQL = new String("SELECT * FROM "+ 
this.SQLtable); 
     foundchanged=0; 
     for(int i=0;i<combolist.size();i++){ 
     combo = (JComboBox)combolist.get(i); 
      if(combo.getSelectedIndex()!=0){ 
       foundchanged++; 
      if (foundchanged==1){ 
       this.SQL+= " WHERE "; 
       } 
      if (foundchanged>=2){ 
       this.SQL+= " AND "; 
       } 
this.SQL+=regiontable.getColumnName(i)+ " = '" + (String)combo.getSelectedItem()+ "'"; 
     }      
      
    } 
    showTable(this.SQL,this.SQLtable); 
   } 
}//actionPerformed() 
… 
 
 

Το αρχείο PanelView.java 
// PanelView.java 
// Dhmiourgei to panel "Perihghsh sta Akinhta" sto opoio ginetai 
// emfanish twn dia8esimwn akinhtwn, eisagwgh newn h diagrafh yparxontwn. 
… 
public void updatelist(){ 
//Kanei ananewsh ths listas me ta akinhta, ka8ws kai twn comboboxes me 
//tis poleis kai tis perioxes. 
 houseslist.removeAllItems(); 
 citycombo.removeActionListener(actioncity); 
 citycombo.removeAllItems(); 
 makeCombo(citycombo,"SELECT DISTINCT region_city FROM regions","region_city"); 
 citycombo.addActionListener(actioncity); 
 regioncombo.removeAllItems(); 
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 makeCombo(regioncombo,"SELECT region_name FROM regions WHERE "  
      +"region_city='"+(String)citycombo.getSelectedItem()+"'","region_name"); 
 makeCombo(houseslist,"SELECT name FROM houses","name"); 
 updateViewPanel(); 
  
}//updatelist() 
 
public void setDBForm(){ 
//Bazei sta pedia ths formas tis times tou Resultset pou dexetai. 
 Statement regionstatement; 
 ResultSet regionrs; 
 Statement thisregionstatement; 
 ResultSet thisregiononrs; 
 try{ 
  setHousesCombo(rs.getString("name")); 
  namefield.setText(rs.getString("name")); 
     squaremfield.setValue(new Integer(rs.getInt("squarem"))); 
     roomsfield.setValue(new Integer(rs.getInt("rooms"))); 
     wcfield.setValue(new Integer(rs.getInt("WC"))); 
     architecturecombo.setSelectedItem(rs.getString("architecture")); 
     agefield.setValue(new Integer(rs.getInt("age"))); 
     regionstatement = mainframe.connection.createStatement(); 
     regionrs = regionstatement.executeQuery("SELECT regions.region_name,regions.region_city " 
  +"FROM regions,houses WHERE regions.region_ID = " + rs.getInt("region")); 
  regionrs.first(); 
  setCityCombo(regionrs.getString("region_city")); 
  regioncombo.removeAllItems(); 
  makeCombo(regioncombo,"SELECT DISTINCT region_name FROM regions WHERE 
"  
          +"region_city='"+(String)citycombo.getSelectedItem()+"'","region_name"); 
  regioncombo.setSelectedItem(regionrs.getString("region_name")); 
     distancefield.setValue(new Integer(rs.getInt("distance"))); 
     purchasefield.setValue((java.util.Date)rs.getDate("purchase")); 
     airconditioningcombo.setSelectedItem(rs.getString("airconditioning")); 
        heatcombo.setSelectedItem(rs.getString("heat")); 
  parkingcombo.setSelectedItem(rs.getString("parking")); 
     squaretotalfield.setValue(new Integer(rs.getInt("squaretotal"))); 
     poolcombo.setSelectedItem(rs.getString("pool")); 
     pricefield.setValue(new Double(rs.getDouble("price"))); 
  } 
  catch (SQLException E){ 
      System.out.println("SQLException in function setDBForm()"); 
      } 
 
}//setDBForm() 
 
class InsertUpdated implements ActionListener{ 
//Eisagei sth bash mia eggrafh. 
public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
 Statement updatedstatement;//statement2; 
 String name; 
 boolean updated=false; 
 if (checkCurrentHouse()){ 
 try{ 
//An h eggrafh yparxei hdh kanei ananewsh ths eggrafhs. 
  String s1,s2; 
  name=namefield.getText(); 
  updatedstatement = mainframe.connection.createStatement(); 
  rs.beforeFirst(); 
  while(rs.next()){ 
   s1=namefield.getText(); 
   s2=rs.getString("name"); 
     if(s1.equals(s2)){ 
  java.sql.Date sqldate =  new 
java.sql.Date(((java.util.Date)purchasefield.getValue()).getTime()); 
//To SQL erwthma pou ektelei to update.   
     int i = updatedstatement.executeUpdate("UPDATE houses SET " 
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     +" name='"+namefield.getText()+"'," 
     +" squarem='"+squaremfield.getValue()+"'," 
     +" rooms='"+roomsfield.getValue()+"'," 
     +" WC='"+wcfield.getValue()+"'," 
     +" architecture='"+architecturecombo.getSelectedItem()+"'," 
     +" age='"+agefield.getValue()+"',"    
  +" region='"+regionint+"',"    
  +" distance='"+distancefield.getValue()+"',"    
  +" purchase='"+sqldate+"',"    
  +" airconditioning='"+airconditioningcombo.getSelectedItem()+"',"  
  
  +" heat='"+heatcombo.getSelectedItem()+"',"    
  +" parking='"+parkingcombo.getSelectedItem()+"',"    
     +" squaretotal='"+squaretotalfield.getValue()+"',"    
     +" pool='"+poolcombo.getSelectedItem()+"',"    
     +" price='"+pricefield.getValue()+"'" 
     +" WHERE name='"+name+"'");    
 
  updatelist(); 
  setDBForm(); 
  updated=true; 
  JOptionPane.showMessageDialog(mainframe, "Ç áíáíÝùóç ôçò åããñáöÞò 
ðñáãìáôïðïéÞèçêå.", 
     "ÌÞíõìá",1); 
  break; 
    } 
   } 
 if (!updated){ 
//An to onoma den yparxei sth bash kanei eisagwgh enos neou akinhtou. 
 java.sql.Date sqldate =  new java.sql.Date(((java.util.Date)purchasefield.getValue()).getTime()); 
//To SQL erwthma pou kanei to insert.   
  int i = updatedstatement.executeUpdate("INSERT INTO houses  VALUES ('" 
   +namefield.getText()+"','" 
   +squaremfield.getValue()+"','" 
   +roomsfield.getValue()+"', '" 
   +wcfield.getValue()+"', '" 
   +architecturecombo.getSelectedItem()+"', '" 
   +agefield.getValue()+"', '" 
   +regionint+"', '" 
   +distancefield.getValue()+"', '" 
   +sqldate+"', '" 
   +airconditioningcombo.getSelectedItem()+"', '" 
   +heatcombo.getSelectedItem()+"', '" 
   +parkingcombo.getSelectedItem()+"', '" 
   +squaretotalfield.getValue()+"', '" 
   +poolcombo.getSelectedItem()+"', '" 
   +pricefield.getValue()+"')"); 
  
 updatelist(); 
 setDBForm(); 
 JOptionPane.showMessageDialog(mainframe,"Ç åããñáöÞ ðñáãìáôïðïéÞèçêå.","ÌÞíõìá",1);
  
  } 
 } 
  catch (SQLException E){ 
   System.out.println("Problem in inserting house"); 
      } 
  } 
 mainframe.updateCombos(); 
 mainframe.panelhouses.showTable("SELECT * FROM houses","houses"); 
 mainframe.panelhouses.updateCombos("SELECT * FROM houses"); 
 } 
  
}//class InsertUpdated  
 
class DeleteFromDB implements ActionListener{ 
//Kanei diagrafh mias eggrafhs apo th bash. 
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public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
    Statement deletestatement; 
    int choise=JOptionPane.showConfirmDialog(mainframe,"Åßóôå âÝâáéïé ïôé èÝëåôå" 
    +" íá äéáãñÜøåôå ôï åðéëåãìÝíï áêßíçôï;","ÅêôÝëåóç 
ÄéáãñáöÞò",2); 
 if (choise==0){ 
 try{ 
  deletestatement = mainframe.connection.createStatement(); 
  int i = deletestatement.executeUpdate("DELETE FROM houses WHERE name='" 
           
 +namefield.getText() +"'"); 
  updatelist(); 
  setDBForm(); 
  JOptionPane.showMessageDialog(mainframe,"Ç äéáãñáöÞ ðñáãìáôïðïéÞèçêå.", 
     "ÌÞíõìá",1); 
  } 
     catch (SQLException E){ 
      System.out.println("Problem in deleting"); 
      } 
  mainframe.panelhouses.showTable("SELECT * FROM houses","houses"); 
  mainframe.panelhouses.updateCombos("SELECT * FROM houses"); 
 }//if choise 
 } 
}//class DeleteFromDB 
… 
 
 

Το αρχείο PanelInsertRegion.java 
// PanelInsertRegion.java 
// Dhmiourgei to panel "Perihghsh stis Perioxes" opou o xrhsths mporei na 
// dei ta xarakthristika mias perioxhs, na eisagei mia nea perioxh sth 
// bash h na diagrapsei mia yparxousa. 
… 
public void setRegionForm(){ 
//Emfanish twn stoixeiwn ths epilegmenhs perioxhs sth forma.  
 Statement newstatement; 
 ResultSet newresultset;  
 try{ 
  newstatement = mainframe.connection.createStatement(); 
     newresultset = newstatement.executeQuery( 
   "SELECT * FROM regions WHERE region_city ='"  
   +(String)citycombo.getSelectedItem()+"' AND region_name='" 
   +(String)regioncombo.getSelectedItem()+"'"); 
  newresultset.first(); 
  insertregionnamefield.setValue(new String(newresultset.getString("region_name"))); 
  insertregioncityfield.setValue(new String(newresultset.getString("region_city"))); 
  insertregionIDfield.setValue(new Integer(newresultset.getInt("region_ID")));  
  insertregionminfield.setValue(new 
Integer(newresultset.getInt("region_min_distance"))); 
  insertregionmaxfield.setValue(new 
Integer(newresultset.getInt("region_max_distance")));  
  insertregionvaluefield.setValue(new Integer(newresultset.getInt("region_value"))); 
  }  
  catch (SQLException E){ }  
   
}//setRegionForm() 
 
class ActionInsertRegionToDB implements ActionListener{ 
//Klash gia thn eisagwgh perioxhs sth bash. 
public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
 Statement insertstatement; 
 Statement updatestatement; 
 boolean updated=false; 
 Statement updatedstatement; 
 Statement regionIDstatement,getIDst; 
 ResultSet regionIDrs,getIDrs; 
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 String city1,city2,region1,region2; 
 int id; 
 if (checkInsertRegion()){ 
  try{ 
//An h perioxh yparxei hdh sth bash kanei update ths eggrafhs. 
   city1=insertregioncityfield.getText(); 
   region1=insertregionnamefield.getText(); 
   regionIDstatement=mainframe.connection.createStatement(); 
      regionIDrs=regionIDstatement.executeQuery("SELECT * FROM regions"); 
      regionIDrs.first(); 
      insertstatement = mainframe.connection.createStatement(); 
         rs.beforeFirst(); 
         while(rs.next()){ 
          city2=rs.getString("region_city"); 
          region2=rs.getString("region_name"); 
          if(city1.equals(city2) & region1.equals(region2)){ 
           regionIDrs=regionIDstatement.executeQuery("SELECT * FROM regions 
WHERE " 
           +"region_name='"+region2+"' AND region_city='"+city2+"'" ); 
           id=rs.getInt("region_ID"); 
           int i = insertstatement.executeUpdate("UPDATE regions SET " 
              +" region_ID='"+id+"'," 
        +" region_name='"+(String)insertregionnamefield.getText()+"'," 
        +" region_city='"+(String)insertregioncityfield.getText()+"'," 
        +" region_min_distance='"+insertregionminfield.getValue()+"'," 
        +" region_max_distance='"+insertregionmaxfield.getValue()+"'," 
        +" region_value='"+insertregionvaluefield.getValue()+"'" 
        +" WHERE region_ID='"+id+"'"); 
     updated=true; 
     updateRegionPanel(); 
//Ananewsh tou periexomenou twn combos. 
     updateTheseCombos(); 
  JOptionPane.showMessageDialog(mainframe, "Ç áíáíÝùóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå.", 
     "ÌÞíõìá",1); 
     break; 
         } 
          }   
//An h perioxh den yparxei sth bash prospa8ei na brei ID gia thn perioxh, 
//3ekinwntas apo to 1 kai dinontas to prwto adeio ID tou pinaka.           
 if (!updated){    
        int ID = 1; 
        int currentregion; 
        boolean foundID = false; 
        while(true){ 
         regionIDrs.beforeFirst();  
         while(regionIDrs.next()){ 
          foundID = false; 
          currentregion= regionIDrs.getInt( "region_ID" ); 
          if (currentregion == ID){ 
           ID++; 
           foundID = true; 
           break; 
           } 
          } 
          if (!foundID){ 
           break; 
           } 
         } 
        regionIDrs.close(); 
        regionIDstatement.close(); 
  int i = insertstatement.executeUpdate("INSERT INTO regions VALUES ('" 
    +ID+"', '"+(String)insertregionnamefield.getText()+"','" 
    +(String)insertregioncityfield.getText()+"', '" 
    +insertregionminfield.getValue()+"', '" 
    +insertregionmaxfield.getValue()+"', '" 
    +insertregionvaluefield.getValue()+"')"); 
     insertstatement.close(); 
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     regioncombo.removeAllItems(); 
  citycombo.removeAllItems(); 
//Ananewsh tou periexomenou twn combos. 
  updateTheseCombos(); 
     JOptionPane.showMessageDialog(mainframe, "Ç åããñáöÞ ðñáãìáôïðïéÞèçêå.", 
        "ÌÞíõìá",1); 
     } 
 }//try 
  catch (SQLException E){ 
      System.out.println("SQL problem in inserting region"); 
       } 
  mainframe.panelregions.showTable("SELECT * FROM regions","regions"); 
  mainframe.panelregions.updateCombos("SELECT * FROM regions"); 
  if (returnradiobutton.isSelected()){ 
   mainframe.tp.setSelectedComponent(mainframe.panelregions); 
     } 
     else {clearRegionDBForm(true);} 
  } 
 } 
}//class ActionInsertRegionToDB 
 
class DeleteFromDB implements ActionListener{ 
//Klash gia th diagrafh mias perioxhs apo th bash. 
public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
 Statement deletestatement; 
 String message = new String(); 
 boolean foundmistake=false; 
  
 int choise=JOptionPane.showConfirmDialog(mainframe,"Åßóôå âÝâáéïé ïôé èÝëåôå" 
    +" íá äéáãñÜøåôå ôçí åðéëåãìÝíç ðåñéï÷Þ;","ÅêôÝëåóç 
ÄéáãñáöÞò",2); 
 if (choise==0){ 
 try{ 
 Statement lastregionstatement = mainframe.connection.createStatement(); 
 ResultSet lastregionrs = lastregionstatement.executeQuery("SELECT region " 
 +"FROM houses"); 
 lastregionrs.first(); 
 Statement countstatement = mainframe.connection.createStatement(); 
    ResultSet countrs = countstatement.executeQuery("SELECT region_ID FROM " 
 +"regions WHERE region_name='"+(String)regioncombo.getSelectedItem() + "'"); 
 countrs.first(); 
     while(lastregionrs.next()){ 
      int name1=lastregionrs.getInt("region"); 
      int name2=countrs.getInt("region_ID"); 
      if (name1==name2){ 
       foundmistake = true; 
       message += "Ç ðåñéï÷Þ " +(String)regioncombo.getSelectedItem()  
       + " ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü êÜðïéï áêßíçôï êáé äåí ìðïñåßôå íá ôçí 
äéáãñÜøåôå.\n";  
       break; 
       } 
   } 
   lastregionrs.close(); 
   lastregionstatement.close(); 
   countrs.close(); 
      countstatement.close(); 
  } 
  catch (SQLException E){System.out.println("SQL problem in counting");} 
   
  if (foundmistake){ 
   JOptionPane.showMessageDialog(mainframe,message,"ÌÞíõìá",1); 
   } 
   else{ 
    try{ 
//Ginetai diagrafh ths perioxhs apo th bash.  
  deletestatement = mainframe.connection.createStatement(); 
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  int i = deletestatement.executeUpdate("DELETE FROM regions WHERE region_city 
='"  
    +(String)citycombo.getSelectedItem()+"' AND region_name='" 
    +(String)regioncombo.getSelectedItem()+"'"); 
  updateRegionPanel(); 
//Ananewsh tou periexomenou twn combos. 
  updateTheseCombos(); 
  JOptionPane.showMessageDialog(mainframe,"Ç äéáãñáöÞ ðñáãìáôïðïéÞèçêå.", 
     "ÌÞíõìá",1); 
   } 
     catch (SQLException E){ 
      System.out.println("SQLException in deleting the region"); 
       } 
      }//else  
  }//if choise  
 } 
}//class DeleteFromDB 
 
 

Το αρχείο PanelOptions.java 
// PanelOptions.java 
// Dhmiourgei to panel "Ka8orismos Epilogwn" opou orizetai to baros 
// ka8e xarakthristikou kai ta oria gia thn apodosh ba8mwn poinhs. 
… 
public void setFields(ResultSet rs){ 
//Topo8etei sta antistoixa pedia tis times tou resultset pou dexetai 
//ws orisma.Oi times emfanizontai ston xrhsth. 
    try{ 
     squaremfield.setValue(new Double(rs.getDouble("squarem"))); 
        roomsfield.setValue(new Double(rs.getDouble("rooms"))); 
        WCfield.setValue(new Double(rs.getDouble("WC"))); 
        architecturefield.setValue(new Double(rs.getDouble("architecture"))); 
        agefield.setValue(new Double(rs.getDouble("age"))); 
        regionfield.setValue(new Double(rs.getDouble("region"))); 
        distancefield.setValue(new Double(rs.getDouble("distance"))); 
        purchasefield.setValue(new Double(rs.getDouble("purchase"))); 
     airconditioningfield.setValue(new Double(rs.getDouble("airconditioning"))); 
     heatfield.setValue(new Double(rs.getDouble("heat"))); 
        parkingfield.setValue(new Double(rs.getDouble("parking"))); 
        squaretotalfield.setValue(new Double(rs.getDouble("squaretotal"))); 
        poolfield.setValue(new Double(rs.getDouble("pool"))); 
        lsquaremfield.setValue(new Double(rs.getDouble("lsquarem"))); 
        rsquaremfield.setValue(new Double(rs.getDouble("rsquarem"))); 
        lroomsfield.setValue(new Double(rs.getDouble("lrooms"))); 
        rroomsfield.setValue(new Double(rs.getDouble("rrooms"))); 
        lWCfield.setValue(new Double(rs.getDouble("lWC"))); 
        rWCfield.setValue(new Double(rs.getDouble("rWC"))); 
        larchitecturefield.setValue(new Double(rs.getDouble("larchitecture"))); 
        rarchitecturefield.setValue(new Double(rs.getDouble("rarchitecture"))); 
        lagefield.setValue(new Double(rs.getDouble("lage"))); 
        ragefield.setValue(new Double(rs.getDouble("rage"))); 
        lregionfield.setValue(new Double(rs.getDouble("lregion"))); 
        rregionfield.setValue(new Double(rs.getDouble("rregion"))); 
        ldistancefield.setValue(new Double(rs.getDouble("ldistance"))); 
        rdistancefield.setValue(new Double(rs.getDouble("rdistance"))); 
        lpurchasefield.setValue(new Double(rs.getDouble("lpurchase"))); 
     rpurchasefield.setValue(new Double(rs.getDouble("rpurchase"))); 
     lairconditioningfield.setValue(new Double(rs.getDouble("lairconditioning"))); 
     rairconditioningfield.setValue(new Double(rs.getDouble("rairconditioning"))); 
     lheatfield.setValue(new Double(rs.getDouble("lheat"))); 
        rheatfield.setValue(new Double(rs.getDouble("rheat"))); 
        lparkingfield.setValue(new Double(rs.getDouble("lparking"))); 
        rparkingfield.setValue(new Double(rs.getDouble("rparking"))); 
        lsquaretotalfield.setValue(new Double(rs.getDouble("lsquaretotal"))); 
        rsquaretotalfield.setValue(new Double(rs.getDouble("rsquaretotal"))); 
        lpoolfield.setValue(new Double(rs.getDouble("lpool"))); 
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        rpoolfield.setValue(new Double(rs.getDouble("rpool"))); 
     } 
        catch (SQLException E){ 
      System.out.println("SQL problem in setting fields"); 
      }   
 
}//setFields() 
 
public void applyChoices(){ 
//Xrhsimopoiei tis trexouses times twn pediwn gia tous diaforous ypologismous 
//pou ektelountai sthn efarmogh. 
    weightsquarem = ((Number)squaremfield.getValue()).doubleValue(); 
    weightrooms  = ((Number)roomsfield.getValue()).doubleValue(); 
    weightWC = ((Number)WCfield.getValue()).doubleValue(); 
    weightarchitecture = ((Number)architecturefield.getValue()).doubleValue(); 
    weightage = ((Number)agefield.getValue()).doubleValue(); 
    weightregion = ((Number)regionfield.getValue()).doubleValue(); 
    weightdistance = ((Number)distancefield.getValue()).doubleValue(); 
    weightpurchase = ((Number)purchasefield.getValue()).doubleValue(); 
    weightairconditioning = ((Number)airconditioningfield.getValue()).doubleValue(); 
    weightheat = ((Number)heatfield.getValue()).doubleValue(); 
    weightparking = ((Number)parkingfield.getValue()).doubleValue(); 
    weightsquaretotal = ((Number)squaretotalfield.getValue()).doubleValue(); 
    weightpool = ((Number)poolfield.getValue()).doubleValue(); 
      
    penaltylsquarem = ((Number)lsquaremfield.getValue()).doubleValue(); 
    penaltyrsquarem = ((Number)rsquaremfield.getValue()).doubleValue(); 
    penaltylrooms  = ((Number)lroomsfield.getValue()).doubleValue(); 
    penaltyrrooms  = ((Number)rroomsfield.getValue()).doubleValue(); 
    penaltylWC = ((Number)lWCfield.getValue()).doubleValue(); 
    penaltyrWC = ((Number)rWCfield.getValue()).doubleValue(); 
    penaltylarchitecture = ((Number)larchitecturefield.getValue()).doubleValue(); 
    penaltyrarchitecture = ((Number)rarchitecturefield.getValue()).doubleValue(); 
    penaltylage = ((Number)lagefield.getValue()).doubleValue(); 
    penaltyrage = ((Number)ragefield.getValue()).doubleValue(); 
    penaltylregion = ((Number)lregionfield.getValue()).doubleValue(); 
    penaltyrregion = ((Number)rregionfield.getValue()).doubleValue(); 
    penaltyldistance = ((Number)ldistancefield.getValue()).doubleValue(); 
    penaltyrdistance = ((Number)rdistancefield.getValue()).doubleValue(); 
    penaltylpurchase = ((Number)lpurchasefield.getValue()).doubleValue(); 
    penaltyrpurchase = ((Number)rpurchasefield.getValue()).doubleValue(); 
    penaltylairconditioning = ((Number)lairconditioningfield.getValue()).doubleValue(); 
    penaltyrairconditioning = ((Number)rairconditioningfield.getValue()).doubleValue(); 
    penaltylheat = ((Number)lheatfield.getValue()).doubleValue(); 
    penaltyrheat = ((Number)rheatfield.getValue()).doubleValue(); 
    penaltylparking = ((Number)lparkingfield.getValue()).doubleValue(); 
    penaltyrparking = ((Number)rparkingfield.getValue()).doubleValue(); 
    penaltylsquaretotal = ((Number)lsquaretotalfield.getValue()).doubleValue(); 
    penaltyrsquaretotal = ((Number)rsquaretotalfield.getValue()).doubleValue(); 
    penaltylpool = ((Number)lpoolfield.getValue()).doubleValue(); 
    penaltyrpool = ((Number)rpoolfield.getValue()).doubleValue(); 
   
}//applyChoices() 
 
public void insertChoisesInDB(String name){ 
//Dhmiourgei mia nea eggrafh sth bash dedomenwn gia na apo8hkeytoun 
//oi epiloges tou xrhsth. 
 Statement insertstatement; 
 try{ 
  insertstatement = mainframe.connection.createStatement(); 
  int i = insertstatement.executeUpdate( 
   "INSERT INTO weights  VALUES ('"+name+"','" 
    +"false"+"','" 
    +((Number)squaremfield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)roomsfield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)WCfield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)architecturefield.getValue()).doubleValue()+"','" 
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    +((Number)agefield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)regionfield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)distancefield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)purchasefield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)airconditioningfield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)heatfield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)parkingfield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)squaretotalfield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)poolfield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)lsquaremfield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)rsquaremfield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)lroomsfield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)rroomsfield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)lWCfield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)rWCfield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)larchitecturefield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)rarchitecturefield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)lagefield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)ragefield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)lregionfield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)rregionfield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)ldistancefield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)rdistancefield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)lpurchasefield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)rpurchasefield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)lairconditioningfield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)rairconditioningfield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)lheatfield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)rheatfield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)lparkingfield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)rparkingfield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)lsquaretotalfield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)rsquaretotalfield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)lpoolfield.getValue()).doubleValue()+"','" 
    +((Number)rpoolfield.getValue()).doubleValue()+ "')"); 
     insertstatement.close(); 
  } 
  catch (SQLException E){ 
      System.out.println("SQL problem in inserting options in Database"); 
      } 
    updateCombos(); 
   
}//insertChoisesInDB() 
 
public class ActionInsertInDB implements ActionListener{ 
//Action gia thn apo8hkeysh twn epilogwn sth bash. 
public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
 Statement checknamestatement; 
 ResultSet checknamers; 
//An oi times twn pediwn einai egkyres,zhtaei ena onoma gia to synolo timwn. 
 if (checkWeights()){ 
 String name = JOptionPane.showInputDialog(mainframe, "ÐëçêôñïëïãÞóôå" 
  +" ôï üíïìá ìå ôï ïðïßï èÝëåôå íá áðïèçêåõôåß óôç âÜóç."); 
//An den dw8ei onoma apo ton xrhsth emfanizei mhnyma la8ous. 
    if (name.equals("")) { 
     JOptionPane.showMessageDialog(mainframe,"Äåí Ý÷åôå åéóÜãåé êÜðïéï " 
  +"üíïìá.\n Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå üíïìá ãéá ôï óýíïëï ôùí âáñþí.","ÌÞíõìá",1); 
      } 
     else { 
//Elegxei an to onoma yparxei hdh sth bash. An yparxei emfanizei mhnyma la8ous, 
//alliws apo8hkeyei to synolo timwn me ayto to onoma. 
      try { 
       checknamestatement = mainframe.connection.createStatement(); 
          checknamers = checknamestatement.executeQuery( 
          "SELECT count(*) FROM weights WHERE name = '"+ name + "'"); 
          checknamers.first(); 
          if (checknamers.getInt( "count(*)")>0){ 
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       JOptionPane.showMessageDialog(mainframe, "Ôï üíïìá áõôü 
õðÜñ÷åé" 
       +" Þäç óôç âÜóç. Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå Üëëï üíïìá.","ÌÞíõìá",1); 
     } 
           else{ 
            insertChoisesInDB(name); 
            JOptionPane.showMessageDialog(mainframe,"Ç åããñáöÞ " 
            +"ðñáãìáôïðïéÞèçêå.","ÌÞíõìá",1); 
             } 
          checknamestatement.close(); 
    checknamers.close(); 
       } 
       catch (SQLException E){ 
        System.out.println("SQL problem in checking name"); 
         } 
      insertChoisesInDB(name); 
      } 
     } 
 } 
 
}//class ActionInsertInDB 
 
 
public class ActionDeleteFromDB implements ActionListener{ 
//Action gia thn diagrafh tou epilegmenou synolou apo th bash. 
public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
 Statement deletestatement; 
 Statement ask; 
 ResultSet askrs; 
 int choise=JOptionPane.showConfirmDialog(mainframe,"Åßóôå âÝâáéïé ïôé èÝëåôå" 
  +" íá äéáãñÜøåôå ôï åðéëåãìÝíï óýíïëï âáñþí;","ÅêôÝëåóç ÄéáãñáöÞò",2); 
 if (choise==0){ 
 try{ 
  deletestatement = mainframe.connection.createStatement(); 
  int i = deletestatement.executeUpdate("DELETE FROM weights WHERE name='" 
    +(String)weightcombo.getSelectedItem()+"'"); 
  deletestatement.close(); 
  JOptionPane.showMessageDialog(mainframe,"Ç äéáãñáöÞ ðñáãìáôïðïéÞèçêå.", 
         "ÌÞíõìá",1); 
  } 
  catch (SQLException E){ 
      System.out.println("SQL problem in deleting options from Database"); 
      } 
    updateCombos(); 
 }//if choise 
 } 
}//class ActionDeleteFromDB 
… 
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