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ΔΙΑΓΩΓΗ 
 
Ζ ππέξηαζε είλαη ε ηξίηε αηηία ζαλάηνπ παγθνζκίσο θαη ε ζεξαπεία ηεο 
βαζίδεηαη ζε νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ δηάγλσζε, ηελ εθηίκεζε ηνπ 
παξάγνληα θηλδχλνπ, ηελ ζεξαπεία θαη ηελ ζπλερηδφκελε παξαθνινχζεζε ηνπ 
αζζελή. Ζ ππέξηαζε είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαδεδνκέλεο αζζέλεηεο 
πνπ επεξεάδεη ηελ πξφγλσζε άιισλ ρξφλησλ αζζελεηψλ. Ζ δηαρείξηζε ηεο 
ππέξηαζεο δελ πεξηιακβάλεη κφλν ηελ ρξήζε αληηππεξηαζηθψλ θαξκάθσλ 
αιιά θαη ηελ ηξνπνπνίεζε αλζπγηεηλψλ ηξφπσλ δσήο. 
Πνιπδηάζηαηεο κέζνδνη ρξεηάδνληαη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ππεξηαζηθψλ 
αζζελψλ. Παξά ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ απνδεδεηγκέλσλ κε ζηνηρεία νδεγηψλ 
ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο πνιινί απφ ηνπο αζζελείο κε ππέξηαζε  
αληηκεησπίδνληαη αλφκνηα. 
ηελ Διιάδα ζε κηα πξφζθαηε έξεπλα  39,2 % ησλ ππεξηαζηθψλ αζζελψλ 
γλσξίδνπλ φηη παξνπζηάδνπλ πςειή πίεζε ζην αίκα, 6,3% γλσξίδνπλ ηελ 
αζζέλεηα  αιιά δελ ιακβάλνπλ ρνξήγεζε θαξκάθσλ, ην 27,5% αθνινπζνχλ 
ζπγθεθξηκέλε θαξκαθεπηηθή αγσγή, αιιά έρνπλ πίεζε ζην αίκα κεγαιχηεξε 
απφ 140/90 mmHg ελψ κφλν 27% ησλ αζζελψλ έρνπλ βξεζεί ζαλ θαιά 
ειεγρφκελνη. Μηα δπζθνιία είλαη ν ζπγρξνληζκφο ζηελ ζεξαπεπηηθή ηζηνξία 
ηνπ αζζελή  κε ηελ πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή ζεξαπείαο. Οη Ηαηξνί ζπλήζσο 
πξνζθέξνπλ κηα ηππηθή εθηίκεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο αζζέλεηαο θαη κηα 
ζηξαηεγηθή ζεξαπείαο. Γηάθνξνη ηχπνη ππεξηαζηθψλ ζεξαπεηψλ είλαη γλσζηνί, 
ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο κεραληζκνχο. 
Όπσο θάζε ρξφληα αζζέλεηα, ε ππέξηαζε είλαη δχζθνιν λα δηαρεηξηζηεί. Έηζη 
ε επηδίσμε είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα βνεζάεη ηνπο ηαηξνχο 
ζηελ επίηεπμε κηαο αξρηθήο δηάγλσζεο θαη ε πξνζθνξά ηεο θαηάιιειεο 
ζεξαπείαο. 
Έλα επθπέο ζχζηεκα πνπ βνεζάεη ηνπο ηαηξνχο λα δηαγλψζνπλ θαη λα 
ζεξαπεχζνπλ αζζέλεηεο ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα αλαγλσξίζεη ηελ θιηληθή 
θαηάζηαζε ηνπ αζζελή πνπ βαζίδεηαη ζηα βαζηθά ζηνηρεία θιηληθψλ θαη 
εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ έηζη ψζηε λα βξεζεί κηα ζεσξεηηθή ζηξαηεγηθή 
ζεξαπείαο, πνπ είλαη γλσζηή εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ αληίζηνηρε θιηληθή 
θαηάζηαζε. 
Απφ ηελ αληίδξαζε ηνπ αζζελή ζηελ ηξέρνπζα ζεξαπεία ην επθπέο ζχζηεκα  
κνληεινπνηεί ζελάξηα αληίδξαζεο ησλ αζζελψλ πνπ νδεγνχλ ζε απνθάζεηο 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ζπγρξνληζκφ ηεο δηαρείξηζεο ηεο ζεξαπείαο ελφο 
αζζελή κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. 
Ζ επνλνκαδφκελε επηινγή ζεξαπείαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο 
νδεγίεο δειαδή ε επηινγή πνπ βαζίδεηαη ζε νδεγίεο αληηκεηψπηζεο αζζελεηψλ 
κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ ε θπξηφηεξε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ δηαρείξηζε ησλ  
ρξφλησλ αζζελεηψλ πνπ είλαη ν παξάγνληαο ηνπ ρξφλνπ. Ζ δηάξθεηα ηνπ 
ρξφλνπ εηζάγεη επηινγέο ζεξαπείαο βαζηζκέλεο ζε αζζελείο πνπ έρνπλ ζαλ 
ζπλέπεηα ε θξνληίδα ζεξαπείαο λα εμαξηάηαη θπξίσο απφ απνθάζεηο θαη 
ελέξγεηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηαηξηθά ζπκβνχιηα, ε απνδνρή απφ ηνπο 
αζζελείο ησλ πξνηάζεσλ θαη ε θαηάιεμε απηψλ ησλ ελεξγεηψλ. Ζ έλλνηα ηεο 
ηαμηλφκεζεο ηνπ ειέγρνπ ηεο πνξείαο ηεο αζζέλεηαο ζηελ δηάξθεηα ηνπ 
ρξφλνπ („controlled‟, „uncontrolled‟ είηε „critical‟) δειαδή (ειεγρφκελε, κε 
ειεγρφκελε είηε θξίζηκε) είλαη ην ίδην ζεκαληηθή κε ηελ πξνζδνθψκελε γεληθή 



πνξεία ζεξαπείαο („worsening‟ είηε „improving‟ δειαδή επηδείλσζε είηε  
βειηίσζε).      
Ζ ηδέα ηεο ηαμηλφκεζε κηαο ζεξαπείαο πνπ ζπλερίδεηαη γηα κεγάιν ρξνληθφ 
δηάζηεκα αιιά κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί είλαη ζεκαληηθή. Ζ κνληέξλα ηαηξηθή 
πξαθηηθή βαζίδεηαη ζην αμίσκα φηη ε πξνζνρή πξέπεη λα ζηξέθεηαη ζηνλ 
αζζελή θαη φρη ζηελ αζζέλεηα, δειαδή ππνζηεξίδεη έλα κνληέιν “patient-
specific model” πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ έλα αξηζκφ απφ γελεηηθά θαη 
εξγαζηεξηαθά ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε 
ελφο αζζελή πειάηε. Αλεμάξηεηα απφ ηηο νδεγίεο θαη ε κνληεινπνίεζε ησλ 
αζζελψλ κε ρξφληεο αζζέλεηεο εηζάγεηαη κηα λέα γεληά ζηξαηεγηθψλ ζεξαπείαο  
βνεζνχκελα απφ ππνινγηζηηθά επθπή ζπζηήκαηα απφθαζεο (Decision 
Support Systems) (DSSs), δειαδή επθπή ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζε 
ηερλνινγίεο πνπ παξέρνπλ ζηνλ αζζελή ηελ θαηάιιειε αηνκηθή ζεξαπεία αληί 
γηα ην  πηζαλφηεξν ζελάξην ζεξαπείαο. 
ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάδεηαη έλα επθπέο ζχζηεκα απνθάζεσλ 
γηα ηελ δηάγλσζε θαη ηελ ζεξαπεία ηεο ππέξηαζεο πνπ νλνκάδεηαη PIESYS. 
Έλα πιήζνο απφ επθπή ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ 
ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ηεο ππέξηαζεο ήδε ρξεζηκνπνηνχλ επθπήο 
κεζφδνπο φπσο ην HYPERTENZE [3], PRODIGY [4], HyperCritic[5], [6],  
ARTEMIS [7], [8], [9] θαη HTN-APT [10] καδί κε απηά πνπ ελεξγνχλ ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηα ζπζηήκαηα κεηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην κεηξψν αζζελή. 
Σν PIESYS ελζαξξχλεη ηνλ έιεγρν ηεο πίεζεο ζην αίκα θαη πξνηείλεη 
ζπγθεθξηκέλε επηινγή ζεξαπείαο κε θάξκαθα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηηο 
αληίζηνηρεο παζνινγηθέο αζζέλεηεο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ είλαη λα ζηνρεχεη ζηελ 
δηάγλσζε θαη ηελ ζεξαπεία ηεο ππέξηαζεο απνηειεζκαηηθά κέζσ ηνπ 
κνληέινπ αζζελή. Δπηπιένλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ θνηηεηέο ηαηξηθήο 
γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ζηελ δηαρείξηζε ηεο ππέξηαζεο.                                                                 
Σν PIESYS είλαη ζρεδηαζκέλν ψζηε λα βνεζάεη ηνπο θιηληθνχο ηαηξνχο λα 
πξνζαξκφζνπλ ηελ ζεξαπεπηηθή ηνπο αγσγή κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο Patient 
Response Database (PRDB) (Βάζε δεδνκέλσλ αληηδξάζεσλ αζζελψλ) 
ελζσκαηψλνληαο ηα αξρηθά είηε ηα λεψηεξα δεδνκέλα απφ ηελ αληίδξαζε ηνπ 
αζζελή είηε ηηο παξελέξγεηεο απφ ηα θάξκαθα, ελψ έπεηηα παξέρεη ηελ 
αλάινγε αληηκεηψπηζε. 
Μαδί κε ηελ PATIENT RESPONSE DATABASE ην PIESYS ρξεζηκνπνηεί έλα 
αλεμάξηεην  ππνζχλνιν, πνπ νλνκάδεηαη  Computerized Patient Model (CPM) 
πνπ απεηθνλίδεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ αζζελή θαη επεξεάδεη ηελ 
ζεξαπεία είηε ηηο κεηαβνιέο ζηελ ζεξαπεία. 
Σν Piesys πξνηείλεη κηα εηδηθή κεηαρείξηζε ζηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηεο πγείαο.          
Παξφιε ηελ χπαξμε πξαθηηθψλ ζεξαπεηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία ζε 
πνιιέο ρψξεο, πνιινί απφ ηνπο ππεξηαζηθνχο αζζελείο παξακέλνπλ ρσξίο 
ηελ θαηάιιειε αληηκεηψπηζε.  
ηα πιαίζηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, δεκηνπξγήζεθε έλα έκπεηξν 
ηαηξηθφ ζχζηεκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πίεζεο ζην αίκα πνπ πξνηείλεη 
ζπγθεθξηκέλε επηινγήο ζεξαπείαο κε θάξκαθα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
αληίζηνηρσλ παζνινγηθψλ αζζελεηψλ. 
Γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζεξαπείαο ηεο ππέξηαζεο κέζσ ηεο 
πινπνίεζεο ηνπ έκπεηξνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν δηαθνξεηηθέο 
πξνζεγγίζεηο. 
 



Ζ πξψηε πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο έγηλε ζε πεξηβάιινλ Clips πνπ 
πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο γηα πξνγξακκαηηζκφ κε θαλφλεο ην νπνίν είλαη 
θαηάιιειν γηα αλάπηπμε έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ. Ζ δεχηεξε πινπνίεζε ηνπ 
επθπνχο ζπζηήκαηνο έγηλε κε ρξήζε αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο ζε 
πεξηβάιινλ Fuzzytech. 
Ζ εξγαζία απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 7 θεθάιαηα. 
 
ην θεθάιαην 1 παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο ηεο αζαθνχο 
ινγηθήο καδί κε ηα ζηάδηα αλάπηπμεο αζαθψλ εκπείξσλ ζπζηεκάησλ. 

ην θεθάιαην 2 γίλεηαη κηα αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα ηεο 
ζρεδίαζεο ηνπ επθπνχο ζπζηήκαηνο θαη ζηε ζπλερεία παξνπζηάδεηαη ε 
αληηζηνηρία ησλ ηηκψλ ηεο κεηξνχκελεο αξηεξηαθήο πίεζεο ηνπ αζζελνχο ζε 
πεξηπηψζεηο ππέξηαζεο νχησο ψζηε λα επηιεγεί ε  θαηάιιειε ζεξαπεία απφ 
ηε βάζε δεδνκέλσλ ζεξαπεηψλ πνπ έρνπκε θαηαρσξήζεη ζην ζχζηεκα.  

ην  θεθάιαην 3 παξνπζηάδεηαη ην κνληέιν επεμεξγαζίαο πνπ πξνηείλεη γηα 
ηελ ζεξαπεία ηεο ππέξηαζεο ην ζχζηεκα PIESYS, παξνπζηάδεηαη ν 
αιγφξηζκνο γηα ηελ ζεξαπεία ηεο ππέξηαζεο, νη κεηαβιεηέο εηζφδνπ-εμφδνπ 
ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα δειψζνπκε ζην πξφγξακκα, φπσο επίζεο θαη 
θάπνηεο βάζεηο δεδνκέλσλ κε ηηκέο ησλ αζζελψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  

ην θεθάιαην 4 παξνπζηάδεηαη ην πεξηβάιινλ ηνπ Clips κε ηελ βαζηθή ηνπ 
ιεηηνπξγηθή δνκή θαη ε κέζνδνο ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ ηνπ. ηε ζπλέρεηα 
παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία δεκηνπξγίαο θαλφλσλ ζην Clips.     

ην θεθάιαην 5 παξνπζηάδεηαη ε δεκηνπξγία ηνπ ηαηξηθνχ έκπεηξνπ 
ζπζηήκαηνο κε ηελ βνήζεηα αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο. Ζ πινπνίεζε 
ηνπ έκπεηξνπ ζπζηήκαηνο βαζηζκέλν ζηελ Αζαθή Λνγηθή έγηλε κε ην εξγαιείν 
FuzzyTech. Πην ζπγθεθξηκέλα  απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ελφο Ννζνθνκείνπ 
θαη ηεο Παζνινγηθήο Κιηληθήο ρξεζηκνπνηήζεθε νκάδα 100 αζζελψλ κε 
πξνβιήκαηα ππέξηαζεο. Με ηελ βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ FuzzyTech θαη ησλ 
ραξαθηεξηζκφ ησλ παξακέηξσλ σο ΔΗΟΓΟΤ, ΔΝΓΗΑΜΔΔ θαη ΔΞΟΓΟΤ  
δεκηνπξγήζεθε ην επθπέο ζχζηεκα. Πεξηγξάθνληαη ε δνκή, ε αλαπαξάζηαζε 
δεδνκέλσλ θαη νη κέζνδνη ζρεδηαζκνχ έκπεηξνπ ζπζηήκαηνο, ελψ δίλεηαη θαη 
ε ζρεκαηηθή πινπνίεζε ηνπ. 
 
ην  θεθαιαίν 6 γίλεηαη ε αμηνιφγεζε θαη ε ζχγθξηζε ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ 
πινπνηήζεσλ ηνπ έκπεηξνπ ηαηξηθνχ ζπζηήκαηνο κε βάζε ηξεηο γλσζηέο 
κεηξηθέο: αθξίβεηα (accuracy), επαηζζεζία (sensitivity) θαη εμεηδίθεπζε 
(specificity). ην θιείζηκν ηνπ θεθαιαίνπ δίλνληαη ηα πεηξακαηηθά 
απνηειέζκαηα κεηά απφ ηελ εθηέιεζε δνθηκψλ ηξεμίκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
θαη ζηα δπν πεξηβάιινληα πινπνίεζεο. 

ην θεθάιαην 7 παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα  απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ  
πινπνηήζεσλ ησλ δπν επθπψλ ζπζηεκάησλ καδί κε ηηο κειινληηθέο εθηηκήζεηο 
γηα ηα αζαθή ζπζηήκαηα .    

 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΑΦΗ ΔΜΠΔΙΡΑ 

ΤΣΗΜΑΣΑ 
 

 

1.1 Γεληθά 
 
ηηο δεθαεηίεο πνπ έρνπλ πεξάζεη απφ ηελ γέλεζε ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο 

έρεη ζεκεησζεί αξθεηή πξφνδνο ζηελ θαηαλφεζε ησλ δχν βαζηθψλ ηεο 

πξνβιεκάησλ, ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο θαη ησλ ηερληθψλ αλαδήηεζεο. 

Μηα πην πξνζεθηηθή αλάιπζε απνδεηθλχεη φηη κεγάιε πξφνδνο έρεη επηηεπρζεί 

θαη εθεί πνπ ε ζπκβνιηθή ινγηθή απνηειεί ην πξσηαξρηθφ εξγαιείν γηα 

αλάιπζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ. Δίλαη θνηλά απνδεθηφ (Ross 1995, Cox 1994) φηη 

νη ηερληθέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ζπκβνιηθή ινγηθή έρνπλ απνδεηρζεί 

αλεπηηπρείο γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θνηλήο ινγηθήο (common 

sense reasoning), ηεο κάζεζεο απφ εκπεηξία, θ.α. ε απηά ηα πεδία 

ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηέο θνξέο κε επηηπρία ε αζαθήο ινγηθή (fuzzy logic), ε 

νπνία επηθεληξψλεηαη ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο αζάθεηαο, ηεο αλαθξίβεηαο θαη 

ηεο αβεβαηφηεηαο γηα λα επηηχρεη ηθαλνπνηεηηθέο ιχζεηο. Ζ αζαθήο ινγηθή 

πξνζπαζεί λα κηκεζεί ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ κπαινχ λα καζαίλεη θαη 

λα ζπλάγεη νξζνινγηθέο απνθάζεηο ζε έλα πεξηβάιινλ αβεβαηφηεηαο θαη 

αλαθξίβεηαο, ζπλνςίδνληαο ηα δεδνκέλα θαη επηθεληξψλνληαο ζε εθείλε ηελ 

πιεξνθνξία πνπ θαζνξίδεη ηελ ιήςε ηεο απφθαζεο. Ζ αζάθεηα είλαη 

απνηέιεζκα ηεο ζπκπεξηθνξάο ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ (complex systems). Ο 

Zadeh (1973) πξφηεηλε ηελ αξρή ηεο αζπκβαηφηεηαο (Principle of 

Incompatibility) ζχκθσλα κε ηελ νπνία φζν ε πνιππινθφηεηα ελφο 

ζπζηήκαηνο απμάλεη, ηφζν ε ηθαλφηεηα καο λα θάλνπκε αθξηβείο θαη 

ηθαλνπνηεηηθέο πξνβιέςεηο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ κεηψλεηαη.  

 

Ζ αζαθήο ινγηθή πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ζεσξία ησλ αζαθψλ ζπλφισλ, 

απνηειεί έλα κέζν κεηαθνξάο ηεο εκπεηξηθήο γλψζεο ζηα βαζηζκέλα ζηε 

γλψζε ζπζηήκαηα. Καη απηφ, γηαηί νη πξνζεγγίζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηε 

θαλνληθή ινγηθή δελ κπνξνχλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ηελ γλψζε κε επηηπρία, 

ηδηαίηεξα ζε πνιχπινθα ζπζηήκαηα φπσο ήδε αλαθέξζεθε, αθνχ νη 

πεξηζζφηεξεο έλλνηεο είλαη αζαθείο θαη ε γλψζε απφ ηελ θχζε ηεο 



παξνπζηάδεη ιεθηηθέο αλαθξίβεηεο. Σηο αλαθξίβεηεο απηέο έξρεηαη λα 

αληηκεησπίζεη ε αζαθήο ινγηθή ε νπνία θαη παξέρεη ην καζεκαηηθφ πιαίζην 

γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ αλαθξηβεηψλ απηψλ θαη έηζη επηηπγράλεηαη ε κεηαθνξά 

εκπεηξίαο ζην ζχζηεκα. Έηζη έλα ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί αζαθή ινγηθή 

κπνξεί λα ιάβεη ηελ ζσζηή απφθαζε βαζηδφκελν ζε αβέβαηα δεδνκέλα 

 
Ζ αζαθήο ινγηθή αζρνιείηαη θπξίσο κε δχν πξνβιήκαηα: 

 κε ηελ αζάθεηα πνπ ππάξρεη ζηελ ζεκαζηνινγία (semantics) (ζεσξία 

αζαθψλ ζπλφισλ-fuzzy set theory} θαη 

 κε ηελ αζαθή θχζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ησλ εθηηκήζεσλ (ζεσξία ησλ 

αζαθψλ κεηξήζεσλ-fuzzy measurement theory). 

 

Γχν έλλνηεο θιεηδηά ηεο ζεσξίαο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο εθαξκνγέο ηεο: 

 H έλλνηα ηεο λεκηικήρ μεηαβληηήρ (linguistic variable), δειαδή κίαο 

κεηαβιεηήο ηεο νπνίαο νη ηηκέο είλαη ιέμεηο ή πξνηάζεηο ζε κηα θπζηθή ή 

ζπλζεηηθή-ηερλεηή γιψζζα. 

 Ζ δεχηεξε είλαη ε έλλνηα ελφο αζαθούρ κανόνα παπαγυγήρ (fuzzy if-then 

rule) ζηνλ νπνίν νη ζπλζήθεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη πξνηάζεηο πνπ 

εκπεξηέρνπλ ιεθηηθέο κεηαβιεηέο. 

 

1.2 Βαζηθέο έλλνηεο αζαθψλ ζπλφισλ 
 

1.2.1  Οξηζκφο  
 

Αο ζεσξήζνπκε έλα ζχλνιν U. ηελ θιαζζηθή ζεσξία ζπλφισλ θάζε 

ππνζχλνιν A ηνπ U ζπκβνιίδεηαη ζαλ Α  U θαη πεξηγξάθεηαη απφ ηελ 

ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε xΑ: U   {0,1}, ε νπνία γηα θάζε ζηνηρείν x  U 

παίξλεη είηε ηελ ηηκή 0 (xΑ=0) εάλ x Α είηε ηελ ηηκή 1 (xΑ=1) εάλ x Α. Ο Zadeh 

(1965) γελίθεπζε ηελ έλλνηα ηεο ραξαθηεξηζηηθήο ζπλάξηεζεο θαη εηζήγαγε ηελ 

έλλνηα ηεο αζάθεηαο, ζην εάλ έλα ζηνηρείν x ηνπ ζπλφινπ U αλήθεη ζην 

ππνζχλνιν Α ηνπ U. Ο ζηφρνο επηηεχρζεθε κε ηελ αλάζεζε ηηκψλ ζηελ 

ραξαθηεξηζηηθή ζπλάξηεζε πνπ είλαη εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο [0,1]. Πην 

ζπγθεθξηκέλα έλα αζαθέο ππνζχλνιν Α ηνπ U, ζπκβνιίδεηαη Α f U θαη 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ζςνάπηηζη ζςμμεηοσήρ (membership function) 



κΑ:U[0,1] ε νπνία παίξλεη ηηο ηηκέο: 

 κΑ(x)=0 εάλ ζαθέζηαηα ην x δελ αλήθεη ζην Α, 

 κΑ(x)=1 εάλ ην x ζαθέζηαηα αλήθεη ζην Α, 

 κΑ(x) (0,1) εάλ είλαη αζαθέο εάλ ην ρ αλήθεη ζην A. 

Όζν θνληχηεξα είλαη ε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο ζπκκεηνρήο ζην 1 ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε πίζηε φηη ην ζηνηρείν x εκπεξηέρεηαη ζην ππνζχλνιν Α ηνπ 

U. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν νξίδνληαη ζχλνια πνπ εκπεξηέρνπλ ππνζχλνια ζε 

έλα βαζκφ θαη κεηαβαίλνπκε απφ ηελ δηάζηαζε ηεο δηηηκίαο (Α ή φρη Α) ζηελ 

δηάζηαζε ηεο πιεηνηηκίαο ζε θάπνην βαζκφ θαη ηαπηφρξνλα φρη Α ζε θάπνην 

άιιν βαζκφ) φπνπ ηα πάληα είλαη δήηεκα βαζκνχ. Οη πξάμεηο πνπ νξίδνληαη 

γηα ηα αζαθή ζχλνια νξίζζεθαλ ζε αληηζηνηρία κε ηηο πξάμεηο ηεο θιαζηθήο 

ζεσξίαο ησλ ζπλφισλ (Zadeh 1965).  

 

1.2.2  πλαξηήζεηο πκκεηνρήο 
 
Ζ ζπλάξηεζε ζπκκεηνρήο (membership function) πξνζδηνξίδεη ην είδνο ηεο 

αζάθεηαο ελφο αζαθνχο ζπλφινπ είηε ην πεδίν νξηζκνχ είλαη δηαθξηηφ είηε 

ζπλερέο (Ross 1995). Έλα ιεμηθφ φξσλ έρεη αλαπηπρζεί (ρήκα 1.1) 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη ην ζρήκα ηεο ζπλάξηεζεο απηήο (Ross 1995). Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 Ππξήλαο (Core): είλαη ην ηκήκα ηεο θακπχιεο ζπκκεηνρήο γηα ην νπνίν 

κΑ(x)=1 

 Κχξην Πεδίν Οξηζκνχ (Support): είλαη ην ηκήκα ηεο θακπχιεο 

ζπκκεηνρήο γηα ην νπνίν κΑ(x)> 0 

 πλνξηαθφ Πεδίν Οξηζκνχ (Boundaries): είλαη ηα ηκήκαηα γηα ηα νπνία 

ηζρχεη 1 > κΑ(x) > 0 . 

 εκεία Πιήξνπο Αζάθεηαο (Crossover points): είλαη ηα ζεκεία γηα ηα 

νπνία ηζρχεη κΑ(x)= 0.5 . 

Δπηπιένλ ηα αζαθή ζχλνια ραξαθηεξίδνληαη αλάινγα κε ην ζρήκα ηεο 

θακπχιεο ζπκκεηνρήο σο: 

 Καλνληθά (Normal), εάλ ππάξρεη έλα ζηνηρείν x γηα ην νπνίν κΑ(x)= 1 

 Ζκηθαλνληθά (Subnormal), εάλ δελ ππάξρεη ζηνηρείν x γηα ην νπνίν 

κΑ(x)= 1 

 Κπξηά (Convex), εάλ ε θακπχιε βαζκνχ ζπκκεηνρήο απμάλεη ζπλερψο 



κνλνηνληθά (ή ην αληίζεην), ή απμάλεη κνλνηνληθά θαη ζηελ ζπλέρεηα 

κεηψλεηαη κνλνηνληθά (ή ην αληίζεην). Δάλ Α θαη Β είλαη θπξηά αζαθή 

ζχλνια ηφηε θαη ε ηνκή ηνπο είλαη έλα θπξηφ αζαθέο ζχλνιν. 

 

 

 

σήμα 1.1: Σα ηκήκαηα (core, support,boundary) κηαο ππνδεηγκαηηθήο 

θακπχιεο ζπκκεηνρήο (Ross 1995). 

 

ηελ πξάμε ε ζπλάξηεζε ζπκκεηνρήο κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ : 

 ππνθεηκεληθέο εθηηκήζεηο  

 πξνθαζνξηζκέλεο θαη απινπνηεκέλεο κνξθέο  

 ζπρλφηεηεο εκθαλίζεσλ θαη πηζαλφηεηεο  

 θπζηθέο κεηξήζεηο  

 δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο (ζπλήζσο κε λεπξσληθά δίθηπα). 

 

1.2.3  Λεθηηθέο  Μεηαβιεηέο 
 
Δάλ κηα κεηαβιεηή κπνξεί λα εκπεξηέρεη ιέμεηο απφ κηα θπζηθή γιψζζα ζαλ 

ηηο ηηκέο ηεο ηφηε θαιείηαη ιεθηηθή κεηαβιεηή (Εadeh 1975). Οη ηηκέο ηεο 

ιεθηηθήο κεηαβιεηήο απνηεινχλ αζαθή ζχλνια πνπ νξίδνληαη ζε έλα πεδίν 

νξηζκνχ (universe of discourse). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ Zadeh 

(1973, 1975) ε ιεθηηθή κεηαβιεηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα ζχλνια (X,T,U,M) 

φπνπ: 

Υ: είλαη ην φλνκα ηεο κεηαβιεηήο (π.ρ. mountain_size) 

Σ: ην ζχλνιν ησλ ιεθηηθψλ ηηκψλ ηεο (π.ρ. large, medium, small). 

U: ην πξαγκαηηθφ θπζηθφ πεδίν ηηκψλ ηεο (π.ρ. [0km, 100km]). 

M: νη ζπλαξηήζεηο ζπκκεηνρήο, πνπ ζπλδένπλ θάζε ιεθηηθή ηηκή ζην 

ζχλνιν Σ κε έλα αζαθέο ζχλνιν ζην U. 



Οη ιεθηηθέο κεηαβιεηέο είλαη επεθηάζεηο ησλ αξηζκεηηθψλ κεηαβιεηψλ κε ηελ 

έλλνηα φηη επηηξέπεηαη λα αληηζηνηρήζνπκε αζαθή ζχλνια ζηηο ιεθηηθέο ηηκέο 

ηνπο, αληί γηα αθξηβείο ηηκέο (crisp values). Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία πνπ 

ππεξεηείηαη απφ ηηο ιεθηηθέο κεηαβιεηέο είλαη ε δηαθξηηφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ 

θαη ησλ εμαξηήζεσλ ηνπο. Ζ έλλνηα ησλ ιεθηηθψλ κεηαβιεηψλ είλαη πςίζηεο 

ζεκαζίαο αθνχ απνηεινχλ ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία κε ηα νπνία νη 

άλζξσπνη αλαπαξηζηνχλ ηελ γλψζε. 

Παξάδεηγκα:  

Ζ ηαρχηεηα ελφο απηνθηλήηνπ κεηξείηαη κε αξηζκεηηθέο εθθξάζεηο απφ έλα 

ηαρχκεηξν (40km/h, 100km/h) ελψ έλαο άλζξσπνο ζα ρξεζηκνπνηνχζε ιέμεηο, 

φπσο fast, medium, slow (ρήκα 1.2).  

 

 

 

σήμα 1.2: πλαξηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ιεθηηθψλ ηηκψλ (slow, medium θαη 

fast) ηεο ιεθηηθήο κεηαβιεηήο „speed of car‟ (Wang 1997). 

 

Σν πιενλέθηεκα ηεο έλλνηαο ηεο ιεθηηθήο κεηαβιεηήο είλαη φηη ελζσκαηψλεη 

θαηά ζπζηεκαηηθφ θαη ρξήζηκν ππνινγηζηηθά ηξφπν (α) ηελ θαηά πξνζέγγηζε 

(approximate) αλαπαξάζηαζε θαη (β) ηελ αλαθξηβή (imprecise) 

αλαπαξάζηαζε. Με ηελ εηζαγσγή ηεο ιεθηηθήο κεηαβιεηήο είκαζηε ζε ζέζε λα 

αλαπαξαζηήζνπκε αζαθείο πεξηγξαθέο πνπ δίλνληαη ζε κηα θπζηθή γιψζζα 

κε καζεκαηηθά πξφηππα θαη κνληέια. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηή ε 

ελζσκάησζε ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο ζε ηερλεηά κεραληθά ή ςεθηαθά 

ζπζηήκαηα κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. 

 



1.2.4  Αζαθή Έκπεηξα πζηήκαηα Βαζηζκέλα ζε    
Καλφλεο 

 
Έλα αζαθέο έκπεηξν ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε θαλφλεο παξαγσγήο ζπλίζηαηαη 

απφ ηα αξρηθά δεδνκέλα, πνπ ελεξγνπνηνχλ ην ζχζηεκα, ηνπο θαλφλεο 

παξαγσγήο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηε γλψζε ηνπ εκπεηξνγλψκνλα θαη ηνλ 

κεραληζκφ εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ (Vadiee 1993). Σα αξρηθά δεδνκέλα 

είλαη ζπλήζσο αζαθή ζχλνια πνπ εθθξάδνληαη κε ηηο αλάινγεο ζπλαξηήζεηο 

ζπκκεηνρήο ζε έλα πεδίν νξηζκνχ. Οη θαλφλεο παξαγσγήο έρνπλ ηελ κνξθή 

θιαζζηθψλ θαλφλσλ, φπνπ έλα ζχλνιν απφ πξνυπνζέζεηο αθνινπζείηαη απφ 

κία ελέξγεηα. Ζ επαιήζεπζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ελφο θαλφλα παξαγσγήο 

ελεξγνπνηεί ηελ ελέξγεηα. Οη πξνυπνζέζεηο ζπλδένληαη κε ηνπο ηειεζηέο and, 

or, not. Π.ρ. 

Rule 1: IF x1 is A11 and x2 is A12 and …. xn is A1n THEN y is B1 

Rule 2: IF x1 is A21 and x2 is A22 and …. xn is A2n THEN y is B2 

………. 

Rule n: IF x1 is An1 and x2 is An2 and …. xn is Ann THEN y is Bn 

 

Σέινο, ν κεραληζκφο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ είλαη κηα δηαδηθαζία 

αληηζηνίρεζεο ησλ δνζκέλσλ εηζφδσλ ζηηο εμφδνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

ζεσξία ησλ αζαθψλ ζπλφισλ. Τπνινγηζηηθά έλαο αζαθήο κεραληζκφο 

εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ (fuzzy inference) πινπνηείηαη ζε δχν ζηάδηα: 

(1) χλζεζε ησλ πλζεθψλ (Aggregation): αληηζηνηρεί ζηελ εθηίκεζε ησλ 

ζπλζεθψλ ησλ θαλφλσλ. Οη βαζκνί ζπκκεηνρήο ησλ ζπλζεθψλ ελφο θαλφλα 

παξαγσγήο πξνζδηνξίδνπλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν είλαη αιεζήο ε αληίζηνηρε 

ελέξγεηα ηνπ θαλφλα. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ βαζκνχ γίλεηαη κε βάζε ηηο 

επηδξάζεηο ησλ ηξηψλ ηειεζηψλ: and (Α∩Β), or (Α Β) θαη not (Ã). 

(2) χλζεζε ησλ Δλεξγεηψλ (Composition): αληηζηνηρεί ζηε ζχλζεζε ησλ 

ελεξγεηψλ ησλ θαλφλσλ παξαγσγήο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα εμαγσγή 

ζπκπεξάζκαηνο. εκεηψλνπκε φηη ζηελ αζαθή βάζε γλψζεο νη θαλφλεο 

παξαγσγήο ζεσξνχληαη σο ζπλδεφκελνη κε ην ηειεζηή ή (or). Οη πην ζπλήζεηο 

κέζνδνη ζχλζεζεο (composition) είλαη νη Max-Min θαη Max-Prod (Vadiee 

1993). Παξάιιεια, θαη άιιεο κεζνδνινγίεο (Min-Max, Max-Max, θ.α.) είλαη 

δηαζέζηκεο. 



 

Όηαλ νινθιεξσζεί ε αζαθήο εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ην απνηέιεζκα είλαη 

έλαο εμίζνπ αζαθήο ζπλδπαζκφο απφ ιεθηηθέο ηηκέο ιεθηηθψλ κεηαβιεηψλ κε 

δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο ζπκκεηνρήο. Πνιιέο θνξέο είλαη απαξαίηεην λα 

εμαιεηθζεί ε αζάθεηα πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα ζε 

κηα ςεθηαθή κνλάδα επεμεξγαζίαο. H εμάιεηςε ηεο αζάθεηαο (defuzzification) 

γεληθά νξίδεηαη ζαλ ε κεηαηξνπή κηαο ή πεξηζζφηεξσλ ιεθηηθψλ ηηκψλ κηαο 

ιεθηηθήο κεηαβιεηήο, νη νπνίεο έρνπλ δηάθνξεο ηηκέο βαζκνχ ζπκκεηνρήο, ζε 

κηα αξηζκεηηθή ηηκή ζην πεδίν νξηζκνχ ηεο ιεθηηθήο κεηαβιεηήο. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε δχν βαζηθέο ηερληθέο (mean of maximum:ΜΟΜ, center of 

gravity:COG).  

 

ην επφκελν ζρήκα  απεηθνλίδεηαη ε δνκή ελφο αζαθνχο έκπεηξνπ 

ζπζηήκαηνο, πνπ ζ‟ έλα κέηξν αληαλαθιά θαη ηα ζηάδηα ηεο αζαθνχο 

εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ: fuzzification, rule evaluation, rules actions 

aggregation (fuzzy output), defuzzification (crisp output) 

 

σήμα 1.3: Γνκή Αζαθνχο Έκπεηξνπ πζηήκαηνο 

 

1.3 ηάδηα αλάπηπμεο αζαθψλ έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ 
 
Καζνξηζκφο πξνβιήκαηνο θαη ιεθηηθψλ κεηαβιεηψλ 

 
Αξρηθά, θαηά ηελ αλάπηπμε ελφο αζαθνχο έκπεηξνπ ζπζηήκαηνο, 

επηθεληξσλφκαζηε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί 

ην ζχζηεκα θαη φρη ζην πσο ζα πινπνηεζνχλ. Φξνληίδνπκε γηα ηελ φζν 

θαιχηεξε νξηνζέηεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ έρνπκε ζέζεη. 



Ζ ζσζηή νξηνζέηεζε ηεο γλψζεο πνπ εκπεξηέρεη ην ζχζηεκα είλαη 

απαξαίηεηε ψζηε λα γλσξίδνπκε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν κπνξεί ην 

ζχζηεκα λα ζπκπεξάλεη ζσζηά. Δθφζνλ νη πξνδηαγξαθέο ησλ νξίσλ ηνπ 

έκπεηξνπ ζπζηήκαηνο έρνπλ θαζνξηζηεί, θαη έρνληαο κηα νινθιεξσκέλε πιένλ 

εηθφλα γηα ην πξφβιεκα, ην επφκελν βήκα είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ιεθηηθψλ 

κεηαβιεηψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ, εηδηθφηεξα ηα ζηνηρεία Υ θαη U ησλ 

κεηαβιεηψλ (βι. ελφηεηα 1.2.3). 

 

Καζνξηζκφο ησλ αζαθψλ ζπλφισλ 

 
ηε ζπλέρεηα θαζνξίδνληαη ηα αζαθή ζχλνια, δει. ην πιήζνο ησλ ιεθηηθψλ 

ηηκψλ θάζε ιεθηηθήο κεηαβιεηήο θαη νη αληίζηνηρεο ζπλαξηήζεηο ζπκκεηνρήο 

ησλ. Σα αζαθή ζχλνια κπνξνχλ λα έρνπλ δηάθνξεο κνξθέο, φπσο ε 

ηξηγσλνεηδήο, ε ηξαπεδνεηδήο θιπ (ζρήκα 2.6), νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

θαιχςνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο εκπεηξηθήο γλψζεο. Γελ 

ππάξρεη θάπνηνο ζπζηεκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ επηινγή ηεο αληίζηνηρεο 

θακπχιεο. Απηφ γίλεηαη εκπεηξηθά θαη πεηξακαηηθά. Θα πξέπεη λα 

ζεκεηψζνπκε επίζεο φηη έλα βαζηθφ ζεκείν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

αζαθψλ ζπλφισλ (ηηκψλ) είλαη ε επηθάιπςε κεηαμχ ησλ γεηηνληθψλ ζπλφισλ. 

Καη δσ δελ ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία πνπ λα θαζνξίδεη ηνλ 

βέιηηζην βαζκφ επηθάιπςεο. Γεληθά, απηφ πνπ πξνηείλεηαη είλαη ε επηθάιπςε 

λα βξίζθεηαη κεηαμχ 20% θαη 40% (Cox 1994). 

 

Δμαγσγή αζαθψλ θαλφλσλ-Γνκή ζπζηήκαηνο 

ηνπο θαλφλεο πεξηέρεηαη φιε ε εκπεηξηθή γλψζε. Ζ εθκαίεπζε ησλ θαλφλσλ 

γίλεηαη είηε κέζσ ζπλεληεχμεσλ κε ηνλ εκπεηξνγλψκνλα είηε κέζσ 

βηβιηνγξαθηθψλ ή άιισλ πεγψλ ή θαη κε ηα δχν. Δδψ ζπλήζσο ρξήζε 

πηλάθσλ (δχν ή θαη ηξηψλ δηαζηάζεσλ) είλαη βνεζεηηθνί γηα ηελ απνηχπσζε 

ηεο γλψζεο (Negnevitski, 2002). Οη πίλαθεο απηνί αλαπαξηζηνχλ φινπο ηνπο 

δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο κεηαμχ ησλ ιεθηηθψλ ηηκψλ ησλ δηαθφξσλ 

κεηαβιεηψλ θαη ηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα, πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο 

εκπεηξνγλψκνλεο ή άιιεο πεγέο. Δθηφο φκσο απφ ηελ ζρεδίαζε ησλ 

θαλφλσλ, απαηηείηαη ζπλήζσο θαη ε ζρεδίαζε ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ηνπο, π.ρ. ε 

δεκηνπξγία νκάδσλ θαλφλσλ πνπ εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα κε δηαθνξεηηθνχο 



ζηφρνπο θαζψο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ (δηαδηθαζίαο) ρξήζεο ησλ 

νκάδσλ γηα ηελ εμαγσγή ηειηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. 

 

Τινπνίεζε 

 

ηελ θάζε ηεο πινπνίεζεο, θσδηθνπνηνχληαη νη θαλφλεο θαη ην κνληέιν ηνπ 

ζπζηήκαηνο, φπσο έρεη δηακνξθσζεί θαηά ηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο, 

ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία αλάπηπμεο έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ. Ζ επηινγή ηνπ 

εξγαιείνπ εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. Δξγαιεία πνπ απαηηνχλ ηνλ 

κηθξφηεξν ρξφλν αλάπηπμεο είλαη ηα θειχθε αζαθψλ έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ. 

Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπθπνχο 

ζπζηήκαηνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππέξηαζεο είλαη to Clips, πνπ είλαη έλα 

θέιπθνο αλάπηπμεο επθπψλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαλφλεο γηα 

αλαπαξάζηαζε γλψζεο. Ζ επηινγή ρακειφηεξνπ επηπέδνπ εξγαιείσλ δελ ζα 

ήηαλ δφθηκε, αθνχ ην Clips θαιχπηεη πιήξσο ηηο αλάγθεο καο. 

 
 

Αμηνιφγεζε θαη ξχζκηζε ηνπο ζπζηήκαηνο. 

 
Σν ηειεπηαίν θαη ζεκαληηθφηεξν κέξνο ελφο ζπζηήκαηνο είλαη ε αμηνιφγεζε 

θαη ε ηειηθή ξχζκηζή (tuning) ηνπ. ηε θάζε απηή νη βαζηθέο αλαζεσξήζεηο 

πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ είλαη: 

 Aλαζεψξεζε ησλ κεηαβιεηψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ θαη αιιαγή ησλ 

πεδίσλ ηηκψλ ζε θάπνηεο κεηαβιεηέο εηζφδνπ. 

 Αλαζεψξεζε ησλ αζαθψλ ζπλφισλ, πνπ αθνξά είηε αιιαγέο ζηα 

ππάξρνληα φξηα ησλ ιεθηηθψλ ηηκψλ είηε ηελ εηζαγσγή λέσλ ιεθηηθψλ 

ηηκψλ. 

 Eπαλεμέηαζε θαλφλσλ κε πηζαλφηεηα είηε αιιαγψλ ζε ππάξρνληεο είηε 

εηζαγσγή λέσλ. 

 
 
 
 

1.4 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο αζαθνχο 
ινγηθήο 

 



1.4.1  Πιενλεθηήκαηα 
 
Ζ αζαθήο ινγηθή κπνξεί λα κεηαηξέπεη πνιχπινθα πξνβιήκαηα ζε 

απινχζηεξα ρξεζηκνπνηψληαο ηε ινγηθή ηεο πξνζέγγηζεο. Έλα ζχζηεκα 

πεξηγξάθεηαη κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο ζπλαξηήζεηο ζπκκεηνρήο ηεο αζαθνχο 

ινγηθήο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ γιψζζα ησλ αλζξψπσλ θαη ηηο ιεθηηθέο 

κεηαβιεηέο. Έηζη θάπνηνο κπνξεί εχθνια θαη απνηειεζκαηηθά λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ γλψζε ηνπ γηα λα πεξηγξάςεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Μηα αζαθήο „πεξηγξαθή‟ κπνξεί λα κνληεινπνηήζεη 

απνηειεζκαηηθά ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηε κε γξακκηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο. 

Απηφ είλαη ζεκαληηθφ, δεδνκέλνπ φηη απφ ηελ άιιε είλαη ππεξβνιηθά δχζθνιε, 

αλ φρη αδχλαηε, ε δεκηνπξγία ελφο καζεκαηηθνχ κνληέινπ πνπ κπνξεί λα 

πεξηγξάςεη ηελ αβεβαηφηεηα, ηε κε γξακκηθφηεηα θαη ηε κεηαβιεηφηεηα θάζε 

ζηηγκή. Ζ αζαθήο ινγηθή απνθεχγεη φια απηά ηα ζχλζεηα καζεκαηηθά 

κνληέια. 

 

1.4.2  Μεηνλεθηήκαηα 
 

Ζ αζαθήο ινγηθή έρεη θαηαθέξεη κε επηηπρία λα ιχζεη πξνβιήκαηα γηα ηα 

νπνία καζεκαηηθά κνληέια είλαη είηε πνιχ δχζθνιν λα θαηαζθεπαζηνχλ είηε 

αλαπνηειεζκαηηθά θαη θνζηίδνπλ. Βέβαηα, φζν ε πνιππινθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο απμάλεηαη, είλαη αθφκε πην δχζθνιε ε εχξεζε ηνπ ζσζηνχ 

ζπλφινπ θαλφλσλ θαη ζπλαξηήζεσλ ζπκκεηνρήο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο. Έηζη απαηηείηαη ζεκαληηθή 

έξεπλα θαη πξνζπάζεηα ψζηε νη θαλφλεο θαη νη ζπλαξηήζεηο ζπκκεηνρήο λα 

ξπζκηζηνχλ γηα έλα θαιφ απνηέιεζκα. ηα πνιχπινθα ζπζηήκαηα πνπ 

απαηηνχληαη πεξηζζφηεξνη θαλφλεο είλαη επίζεο πνιχ δχζθνιν λα επηηεπρζεί 

κία ζπζρέηηζε θαη ζπληνληζκφο κεηαμχ ηνπο. Αλ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

κία ηεξαξρηθή βάζε θαλφλσλ, ην πξφβιεκα παξακέλεη θαζψο είλαη δχζθνιε ε 

ζπζρέηηζε θαλφλσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηεξαξρηψλ. ε πνιιά ζπζηήκαηα 

είλαη αδχλαην λα βξεζεί έλα ζχλνιν θαλφλσλ θαη ζπλαξηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπο. 

Ζ αζαθήο ινγηθή ρξεζηκνπνηεί επξηζηηθνχο αιγφξηζκνπο γηα ηελ δηαζαθήληζε 

θαη ηελ εθηίκεζε ησλ θαλφλσλ. Σν κεηνλέθηεκα  ησλ επξηζηηθψλ αιγνξίζκσλ 



είλαη φηη νη ιχζεηο πνπ δίλνπλ δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά 

ζε φιεο ηηο πηζαλέο ζπλζήθεο. Ζ ηθαλφηεηα γελίθεπζεο ηεο αζαθνχο ινγηθήο 

είλαη πνιχ θησρή ζε ζρέζε κε ηα λεπξσληθά δίθηπα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο γελίθεπζεο ψζηε λα κπνξεί ην κνληέιν λα 

αληαπνθξηζεί ζε θαηαζηάζεηο θαη δεδνκέλα πνπ δελ έρεη μαλαδεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2:ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΓΝΩΗ 

ΠΔΓΙΟΤ  

2.1 Σο  Ππόβλημα 

Σν πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ην επθπέο ηαηξηθφ ζχζηεκα είλαη 
λα 

α) Σαμηλνκεί ηελ ππέξηαζε  
β) Κάλεη εθηίκεζε ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ  
γ) Πξνηείλεη ζηξαηεγηθή έλαξμεο ζεξαπείαο θαη ζπζηάζεηο αλάινγα κε ην 
πξνθίι ηνπ αζζελνχο  
δ) Πξνηείλεη ηελ ηειηθή  ζεξαπεία .  
 

2.2 Απόκηηζη γνώζηρ 
 
 Σν δπζθνιφηεξν θαη πεξηζζφηεξν ρξνλνβφξν κέξνο  ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 
έκπεηξνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε απφθηεζε ηεο γλψζεο απφ ηνπο 
εκπεηξνγλψκνλεο ή εηδηθνχο ζην ζέκα. 
 

Πεξηγξαθή γλψζεο  
 

2.3 Η ηαξινόμηζη ηηρ ςπέπηαζηρ 
 
Ξεθηλάκε κε ηνλ θαλφλα πνπ ιακβάλεη ηηο αξρηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πξνθίι 
ηνπ αζζελνχο. Απφ ηηο ηηκέο πνπ ζα πάξνπλ νη κεηαβιεηέο user-SP θαη user-
DP πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζπζηνιηθή θαη δηαζηνιηθή πίεζε ηνπ αζζελνχο 
αληίζηνηρα ζα νξηζηεί ε ηαμηλφκεζε ηεο ππέξηαζεο ζηε βάζε ηνπ παξαθάησ 
πίλαθα. 
 
                                 

Πίνακαρ 2.1 
Σαμηλφκεζε ηεο ππέξηαζεο  (mmHg) 

 

                        
 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΣΟΛΗΚΖ ΓΗΑΣΟΛΗΚΖ 
Άξηζηε αξηεξηαθή πίεζε <120 <80 

Φπζηνινγηθή αξηεξηαθή πίεζε 120 129 80 84 

Οξηαθή αξηεξηαθή πίεζε 130 139 85 89 

Υπέπηαζη   

ηάδην 1 140 159 90 99 

ηάδην 2 160 179 100 109 

ηάδην 3 >180 >110 

Μεκνλσκέλε ζπζηνιηθή >140 <90 



 

                                                                            
Παξάδεηγκα ελφο απινχ θαλφλα ηαμηλφκεζεο είλαη ην παξαθάησ 

 
(defrule aristi 
(declare(salience 100) 
(user-SP?SP) 
(user-DP?DP) 
→ 
(if(and(<?SP 120)(<?DP 80)) 
 
              (assert(user-taxinimisi aristi)) 
              (printout t “Den xreiazetai na anhsuxeis toulaxiston gia to problhma 
ths upertasis. Meta apo xrono 8a xanametrh8eis”crlf 
) 
) 
) 
 
ε απηφλ ηνλ θαλφλα ππάξρεη θαη ιεηηνπξγία printout γηαηί δελ πάζρεη απφ 
ππέξηαζε. Αθνινπζεί ν πην ζχλζεηνο θαλφλαο γηα ηα ππφινηπα ζηάδηα ηεο 
ππέξηαζεο (defrule taxinomisi). 

 

2.4 Η εκηίμηζη ηος καπδιαγγειακού κινδύνος  
 
ηε βάζε ηνπ παξαθάησ πίλαθα πινπνηνχληαη νη θαλφλεο εθηίκεζεο ηνπ 
θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ .ε απηφ ην ζεκείν λα πνχκε φηη ζηελ θαηεγνξία « 
άιινη παξάγνληεο θηλδχλνπ» αλήθνπλ ην  

 
1.Κάπληζκα 
2.Παρπζαξθία (ππάξρεη θαλφλαο πνπ εθηηκά κε βάζε βάξνο–χςνο) 
3.Τπεξρνιεζηεξηλαηκία (ππάξρεη επίζεο θαλφλαο πνπ εθηηκά) 
 
Οη θαλφλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη  
1.find-DMS   κε βάζε ηνλ ΓΜ=Βάξνο/(χςνο*χςνο)  θαζνξίδεη ηελ 
παρπζαξθία 
2.uperxolisterinaimia νξίδεη ηελ ππεξρνιεζηεξηλαηκία 
3.danger-common     ζπλήζεο θίλδπλνο 
4.danger-little            κηθξφο θίλδπλνο 
5.danger-middle        κέζνο θίλδπλνο 
6.danger-big              κεγάινο θίλδπλνο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   Πίνακαρ 2.2  Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ θαξδηαγγεηαθνχ θίλδπλνπ 

αλάινγα κε ην ζηάδην ηεο ππέξηαζεο θαη ηελ ζπλχπαξμε άιισλ παξαγφλησλ 
θηλδχλνπ. Όπνπ ΑΠ-ζπζηνιηθή πίεζε, ΓΑΠ-δηαζηνιηθή πίεζε, ΒΟ-βιάβε 
νξγάλσλ ζηφρσλ(ππεξηξνθία αξηζηεξήο θνηιίαο), ιεπθσκαηνπξία, 
αζεξσκάησζε θαξσηίδσλ ή πεξηθεξηθψλ αξηεξηψλ. 
 

ΑΛΛΟΗ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 
ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

ΟΡΗΑΚΖ 
ΑΡΣ.ΠΗEΖ 
 ΑΠ 130-
139  
ε ΓΑΠ 85-
89 

ΤΠΔΡΣΑΖ  
ΣΑΓΗΟ 1 
ΑΠ 140-159 
ε ΓΑΠ 90-99 

ΤΠΔΡΣΑΖ  
ΣΑΓΗΟ 2 
ΑΠ 160-179 
ε ΓΑΠ 100-
109 

ΤΠΔΡΣΑ
Ζ  
ΣΑΓΗΟ 3 
ΑΠ>180 
ε 
ΓΑΠ>110 
 

Υσξίο άιινπο 
παξάγνληεο 
θηλδχλνπ 

ΤΝΖΘΖ ΜΗΚΡΟ ΜΔΟ ΜΔΓΑΛΟ
 

1-2 παξάγνληεο 
θηλδχλνπ 

ΜΗΚΡΟ ΜΔΟ ΜΔΟ ΜΔΓΑΛΟ
 

>=3 ή 
ΒΟ,δηαβήηεο, 
λεθξηθή βιάβε 
θαξδηαγγεηαθή 
λφζνο 

ΜΔΓΑΛΟ ΜΔΓΑΛΟ ΜΔΓΑΛΟ ΜΔΓΑΛΟ
 

 
Παξάδεηγκα θαλφλα γηα ηνλ κέζν θίλδπλν 
 
(defrule danger-middle 
(declare (salience 100)) 
(not(and(user smoke y)(user paxisarkia y)(uper –chol y))) 
(or(and(user-organ n) 
                (user-disease n) 
                (user-SD n) 
                (or (user-taxinomisi stadio -1)(user-taxinomisi stadio 2)) 
                (or 
                           (or(user smoke y)(user paxisarkia y)(upper-chol y))  
                     (or 
                             (and(user-smoke y)(user paxisarkia y)) 
                             (and(user paxisarkia y)(upper-chol y)) 
                          ) 
                          ) 
                          ) 
       and(user-taxinomisi stadio-2) 
               (user-smoke  n) 
               (user-organ n) 
               (user-disease n) 
               (user-paxisrkia n) 
               (user –SD  n) 

               (uper-chol n) 
) 



)        
=> 
(assert (danger middle))) 
 
 

2.5 ηπαηηγική έναπξηρ θεπαπείαρ   

 
Ζ ζηξαηεγηθή έλαξμεο ζεξαπείαο  θαη νη ζπζηάζεηο αλάινγα κε ην πξνθίι ηνπ 
αζζελνχο γηα ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία έρνπκε 4 
θαλφλεο νη νπνίνη βαζίδνληαη ηφζν ζηελ ηαμηλφκεζε φζν θαη ζηνλ ζπλνιηθφ 
θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν, αθνινπζψληαο ηελ ζηξαηεγηθή πνπ ππνδεηθλχεη ην 
παξαθάησ ζρήκα. 
 
Παπάδειγμα ενόρ ηέηοιος κανόνα είναι ηο εξήρ: 
 
(defrule piesi-middle 
 
(declare(salience 100)) 
(or(user-taxinomisi stadio-1)(user-taxinomisi stadio 2)) 
(danger middle) 
→ 
         (assert(tropos-zois m3-6)) 
) 
 
ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη θαλφλεο 
 
1.piesi 
 
Οη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηελ ηηκή πνπ ζα πάξεη ε κεηαβιεηή tropos zois, θαη 
αλάινγα ζα θαζνξηζηεί ν ρξφλνο παξαθνινχζεζεο θαη εθαξκνγήο κε 
θαξκαθεπηηθψλ νδεγηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαξκαθνζεξαπείαο. Έηζη αλ ε 
?tropos-zois είλαη: 
1.m6-12             6-12 κήλεο παξαθνινχζεζε 
2.m3-6               3-6 κήλεο παξαθνινχζεζε-oriaki 
2.piesi-little 
3.piesi middle 
4.piesi big 
5.piesi-amesa 
3.w2-3               ε ιίγεο εβδνκάδεο κεηά απφ 2-3 επηζθέςεηο 
4.d2-3                ε ιίγεο εκέξεο κεηά απφ 2-3 επηζθέςεηο 
5.m3                  ε 3 κήλεο 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΠΗΔΖ (mmHg)        ΔΝΑΡΞΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 
 

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
σήμα 2.1: Απφθαζε γηα έλαξμε ζεξαπείαο κε βάζε ηελ αξηεξηαθή πίεζε θαη 
ην ζπλνιηθφ θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν   

 

2.6 H  ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΓΝΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΠΟΤ 
ΠΡΟΣΔΙΝΔΣΑΙ 

  
Ζ ζεξαπεία είλαη ην πην ζεκαληηθφ, ρξήζηκν αιιά θαη δχζθνιν θνκκάηη φρη       
κφλν γηα ην project αιιά θαη γηα έλα ηαηξφ. Καη απηφ γηαηί ε ππέξηαζε είλαη 
πνιχ παξαγνληηθή λφζνο θαη έλα θάξκαθν πνπ ελδείθλπηαη ζαλ πξψηεο 
εθινγήο γηα κηα αζζέλεηα κπνξεί λα απνξξίπηεηαη απφ ηελ ζπλχπαξμε άιιεο 
λφζνπ. Βαζηθέο αληελδείμεηο ζεξαπείαο είλαη απηέο πνπ θαίλνληαη ζην 
παξαθάησ πίλαθα. 

ΤΠΔΡΣΑΗ 
ΣΑΓΙΟΤ 1 
πζηνιηθή 140-159 
Καη/ή δηαζηνιηθή 90-
99 

Μικπόρ κίνδςνορ: Παξαθνινχζεζε  
αιιαγή ηξφπνπ δσήο γηα 6-12 
κήλεο. Καηφπηλ έλαξμε ζεξαπείαο 
αλάινγα  
κε ηελ πξνηίκεζε ηνπ αξξψζηνπ. 
Μέζορ κίνδςνορ: Παξαθνινχζεζε  
αιιαγή ηξφπνπ δσήο γηα 3-6 κήλεο.  
Καηφπηλ έλαξμε ζεξαπείαο. 
Μεγάλορ κίνδςνορ: Δπηβεβαίσζε 
ζε 2-3 επηζθέςεηο ζε κεξηθέο 
εβδνκάδεο θαη έλαξμε ζεξαπείαο. 
    

ΤΠΔΡΣΑΗ ΣΑΓΙΟΤ 
2 
πζηνιηθή 160-179 
Καη/ή δηαζηνιηθή 100-
109 

Μέζορ κίνδςνορ :  
Παξαθνινχζεζε 
αιιαγή ηξφπνπ δσήο γηα 3-6 κήλεο.  
Καηφπηλ έλαξμε ζεξαπείαο. 
Μεγάλορ κίνδςνορ : 
Δπηβεβαίσζε  
ζε 2-3 επηζθέςεηο ζε κεξηθέο  
εβδνκάδεο θαη έλαξμε ζεξαπείαο.  

ΤΠΔΡΣΑΗ ΣΑΓΙΟΤ 
3 
πζηνιηθή <180 
Καη/ή δηαζηνιηθή <110  

Δπηβεβαίσζε ζε 2-3 επηζθέςεηο ζε 
κεξηθέο κέξεο θαη έλαξμε ζεξαπείαο 

ΟΡΙΑΚΗ ΑΡΣ. 
ΠΙΔΗ 
ΤΣΟΛΗΚΖ 130-139 
θαη/ή δηαζηνιηθή 85-
89  

Έλαξμε ζεξαπείαο κφλν ζε  
αξξψζηνπο κε δηαβήηε ή λεθξηθή 
 βιάβε κεηά απφ ηνπιάρηζηνλ 3 
επηζθέςεηο ζε δηάζηεκα  
ηνπιάρηζηνλ 3 κελψλ. 



 
Πίνακαρ 2.3 

ΥΑΠ-
ΑΘΜΑ 

ΚΑΡΓΗΑΚΖ  
ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ 
(ΚΑ) 

ΑΜΦΟΣΔΡ.ΣΔΝΩΖ 
ΝΔΦΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑ 

ΑΝΣΔΝΓΔΗΞΖ 

ΝΑΗ   B-blocker 

 ΝΑΗ  CA-
antagonist 

  ΝΑΗ AMEA-AY 
AII 

                                     

 
 
Δλψ ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί πεξηέρεη ηελ «γλψζε» ζρεηηθά κε ηελ ζεξαπεία, 
έηζη φπσο πξνηείλεηαη κε βάζε ηελ χπαξμε βιαβψλ ζε φξγαλα ζηφρνπο ή 
δηαβήηε ή θαξδηαγγεηαθψλ δηαηαξαρψλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακαρ 2.4 



                               
Καη ρσξίο ΒΟ ή Καξδηαγγεηαθέο Γηαηαξαρέο 

Γηαβ. 

Νεθρο
π. 



η
ε

ζ

ά
γτ

ε 

έκθρα

γκα 

Κ

Α 

Τπερηρ

. 
Αρ.θοη

ιίας 

Νεθ

ρ. 
λόζ

ος 

Ν

Α 

Ακθ

ω 
ηέλ

ωζε 

λερθ
ρηθή

ς 

Περη

θερ 
Αρη(

ΠΑ) 

RAY

NAU
D 

ΑΔΔ Ά 

Θερα. 

Β’ 

Θερα 

Γ΄ 

Θερα. 

ΝΑΙ           ΑΜΔΑ AYAII Diour
etic-

thiazi

d 

 Ν
Α

Ι 

ΟΥΙ Ο
ΥΙ 

       B-
blocker 

Ca-
antagonist 

 

 Ν
Α

Ι+

Υ

Α

Π 

ΟΥΙ Ο
ΥΙ 

       AMEA Ca-
antagonist 

 

  ΝΑΙ+

ΥΑΠ 

        AMEA AYAII  

  ΝΑΙ         AMEA B-blocker  

   Ν

ΑΙ 

       AMEA B-blocker Diour

etic-

thiazi
d 

   Ν

ΑΙ
+ 

Υ

Α
Π 

       AMEA AYAII Diour

etic-
thiazi

d 

    ΝΑΙ+Υ

ΑΠ 

      AYAII AMEA  

    ΝΑΙ       AYAII B-blocker  

   Ν
ΑΙ 

ΝΑΙ       AMEA AYAII B-
block

er 

       ΝΑΙ    Diouret

ic-
thiazid 

Diouretic-

agilis 

 

     ΝΑΙ Ν

ΑΙ 

      Diour

etic-
agilis 

     ΝΑΙ Ο

ΥΙ 

      Diour

etic-
thiazi

d 

ΟΥΙ   Ο

ΥΙ 

 ΝΑΙ       Ca-

antagonist 

 

     ΝΑΙ      ΑΜΔΑ AYALL  

       ΟΥΙ   ΝΑΙ ΑΜΔΑ  Diour

etic-

thiazi
d 

       ΟΥΙ ΠΑ+

ΥΑ

Π 

  ΑΜΔΑ AYALL  

       ΟΥΙ ΟΠ

ΟΙΑ 

  ΑΜΔΑ B-blocker  

       ΟΥΙ ΗΠΙ

Α 

  B-

blocker 

AMEA  

       ΟΥΙ ΜΔ

Η 

  B-

blocker 

AMEA  

   Ο

ΥΙ 

   ΟΥΙ ΜΔ

ΓΑ
ΛΗ 

  AMEA Ca-

antagonist 

 

   Ο

ΥΙ 

   ΟΥΙ  ΝΑΙ  AMEA Ca-

antagonist 

 



 
                                                     Πίνακαρ 2.5 

Ζιηθία>60 
θαη 
κεκνλσκέλ
ε 
ζπζηνιηθή 
ππέξηαζε 

Υσξίο ΒΟ ή 
Γ ή 
θαξδηαγγεηαθ
έο 
δηαηαξαρέο 

Ά εθινγήο 
ζεξαπεία 

Β΄ εθινγήο 
ζεξαπεία 

πκπιεξσκαηηθ
ή  
ζεξαπεία 

ΝΑΗ  Diouretic-
thiazid 

Ca-
antagonist 

 

 ΝΑΗ ΟΛΑ ΟΛΑ ΟΛΑ 

 

 

ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη θαλφλεο: 
1.xoris-epiplokes                                                        17.uper 
2.age-1                                                                        18.upper-XAP  
3.age-2                                                                        19.ka-uper 
4.Diabetus                                                                   20.nefr-nosos 
5.diabetus-mono                                                         21.stenosi 
6.diabetus-age                                                             22.amfo-stenosi 
7.diabetus-nefro                                                          23.nn-th  
8.organa(θαλφλαο εθηχπσζεο)                                   24.nn-th-oxi-NA 
9.cardio-vascular-disease (θαλφλαο εθηχπσζεο)       25.nn-ther 
10.stef(θαλφλαο εθηχπσζεο)                                      26.nn-oxi-nefro 
11.e-m                                                                        27.aee 
12.e-m-XAP                                                               28.p-a 
13.st-st                                                                        29.p-ar 
14.st-st-XAP                                                               30.p-ar-xap 
15.ka                                                                           31.baritita 
16.ka-XAP                                                                 32.baritita-b 
Παξάδεηγκα θαλφλα ζεξαπείαο γηα αζζελή κε ζηεζάγρε –ρσξίο πξφζθαην 
έκθξαγκα (κε ελζσκαησκέλε ηελ ζπλζήθε γηα ηελ αληέλδεημε ζηε ζεξαπεία) 
 
(defrule st-st 
(declare(salience 60)) 
       (user-emfragma n)  
       (user-stst y) 
 
?q-1<-(therapy-1?th-1) 
?q-2<-(therapy-2?th-2) 
 
(not(user-KA y)) 
(user-XAP n) 
(not(kanonas 10)) 
 
(restract?q-1)(restract?q-2) 
(assert(therapy-1 b-blocker)) 
(assert(therapy -2 Ca-antagonist)) 
(assert(kanonas 10)) 
) 



 
3)Δθηχπσζε απνηειεζκάησλ 
Οη θαλφλεο πνπ αθνινπζνχλ εθηππψλνπλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 
ηαμηλφκεζε, ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ, ηελ ζεξαπεπηηθή ζηξαηεγηθή, ηηο 
πξνηάζεηο θαξκαθνζεξαπείαο 
1.telikos 
2.telikos-xwris-upertasi 
3.allagi-zois-1 
4.allagi-zois-2 
5.allagi-zois-3 
6.allagi-zois-4 
7.allagi-zois-5 
8.allagi-zois-0 
9.therapia 
10.therapia-oriaki 
 
Παξάδεηγκα εθηχπσζεο ζηξαηεγηθήο ζεξαπείαο 
 
(defrule allagi-zois-4 
(declare(salience 30)) 
(tropos-zois d2-3 ) 
(user-smoke ?smoke) 
(user-paxisarkia ?p) 
(upper-chol ?chol) 
(user-SD ?SD) 

 
(printout t “”crlf) 
(if(eq  ?p y) 
        then 
(printout t „‟Amesi diakopi kapnismatos „‟ crlf)) 
(if(eq ?p y) 
        then 
(printout t “Apolia barous.Akoma kai 5kgr ligotera beltionete i prognosi „‟crlf)) 
(if(eq ?chol y) 
        then 
(printout t “Diaita xamili se lipara “crlf))  
(if(eq ?SD  y) 
        then 
(printout t „‟Ru8mish tou sakxarou aimatos „‟crlf)) 
 
(printout t„‟Periorismos tis ka8hmerinhs proslhpsis alatos kai swmatikh 
askhsh‟‟crlf) 
(printout t‟‟Allagi tou tropou zwhs opws orizetai apo ta parapanw.‟‟crlf) 
(printout t‟‟An meta apo 2-3 episkepseis se liges HMERES h piesh epimenei 
,FARMAKO8ERAPIA‟‟crlf 
crlf) 
) 

 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3:ΥΔΓΙΑΗ ΙΑΣΡΙΚΟΤ 

ΔΜΠΔΙΡΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ  
     
  
ηελ εηζαγσγή έγηλε αλαθνξά ζην έκπεηξν ηαηξηθφ  ζχζηεκα  PIESYS ην 
νπνίν πξνηείλεη κηα πξνζέγγηζε 5 βεκάησλ γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο ππέξηαζεο. 
Σα βήκαηα ηνπ  αιγφξηζκνπ αλαιχνληαη παξαθάησ.  

  

3.1 ΜΟΝΣΔΛΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΔΜΠΔΙΡΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ PIESYS  

 

ΒΗΜΑ 1 : Αναγνώπιζη (Identify) 

ην βήκα 1 βαζηδφκελνη ζηελ ηζηνξία ηνπ αζζελνχο  θαη  ζηα ηεζη  γίλεηαη  
κηα πξψηε δηάγλσζε  θαη ηαμηλφκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  
 
Τπάξρνπλ  δπν αξρηθέο ηαμηλνκήζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο  
Α  βέιηηζηε, θαλνληθή  είηε πςειή θαλνληθή  
Β  βαζκφο  ηεο ππέξηαζεο  
 
Έλαο  θιηληθφο  ηαηξφο  απαηηεί ηελ παξαθάησ πιεξνθνξία  
A  Ηαηξηθή ηζηνξία  
Β  Κνηλσληθή ηζηνξία  
Γ  Φαξκαθεπηηθή  ηζηνξία  
Γ  Εεκηά νξγάλνπ ζηφρνπ 
Δ  Γηαγλσζηηθά ηεζη φπσο πίεζε ζην αίκα ,επίπεδα ρνιεζηεξφιεο  
 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΑΘΔΝΖ  
πγθέληξσζε ηεο ηαηξηθήο  ηζηνξίαο  ηνπ αζζελή (δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 
αζζελψλ, θαξδηαθνί παξάγνληεο ξίζθνπ, θνηλσληθή ηζηνξία αζζελή, θιηληθή 
θαξδηαγγεηαθή αζζέλεηα, δεκηά ζε φξγαλν ζηφρν, ηαηξηθή ηζηνξία, ππεχζπλνο 
ηαηξφο, κέηξεζε ηεο πίεζεο ζην αίκα, αλαθνξά ππεξηαζηθνχ αηφκνπ. 
Σαμηλφκεζε ηεο πίεζεο ζην αίκα. Με βάζε ηα ζηνηρεία  ηνπ αζζελή μεθηλάεη ε 
θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία γηα ηελ ππέξηαζε, κεηξείηαη ε πίεζε, εμεηάδεηαη εάλ 
θάπνηα θάξκαθα επεξεάδνπλ ην πςειφ θαξδηαθφ  ξίζθν (anti-plateled 
πξάθηνξεο, ληηξνγιπθεξίλε, ζηνκαηηθνί ππνγιπθεκηθνί παξάγνληεο), 
ηλζνπιίλε, lipid-lowering πξάθηνξεο, πξντφληα  παχζεο ηνπ θαπλίζκαηνο.               
 
ην επφκελν ζηάδην           
 
ΒΗΜΑ 2 : Δκηίμηζη (Assess), o ηαηξφο ππνινγίδεη  ηνλ παξάγνληα ξίζθνπ 
ηεο αζζέλεηαο  (mild, moderate, severe, isolated)   
Γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο αξρηθήο δηάγλσζεο θαη λα είκαζηε πην ζηαζεξνί,  
ν εηδηθφο απαηηεί επηπιένλ πιεξνθφξεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα  
δηαγλσζηηθά ηεζη ηνπ εξγαζηεξίνπ, κφιηο ηα ιάβεη κπνξεί λα δψζεη ηελ  
ηειηθή δηάγλσζε:  
Α)  Τςειή-θαλνληθή  
Β)  Τπέξηαζε βαζκνχ 1  



Γ)  Τπεξηαζε βαζκνπ 2-3  θαη ππνινγίδεηαη ν θαξδηαγγεηαθφο παξάγνληαο 
ξίζθνπ .  
Οη πηζαλέο ζεξαπείεο  πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ηειηθέο δηαγλψζεηο είλαη  
 

ΒΗΜΑ  3: Γιασείπιζη ηων μεηαβαλλόμενων  παπαγόνηων πίζκος 

(Modifiable Risk factors ) 
A) Μεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν δσήο-life style   
Β) Θεξαπεία κε θάξκαθα πνπ κπνξεί λα είλαη κνλαδηθή 

 
ΒΗΜΑ 4 : Ππόηαζη  θεπαπείαρ (Recommend therapy )  

(1) Αληί ππεξηαζηθή ζεξαπεία  
(2) Αληί ππεξηαζηθή ζεξαπεία πνπ βαζίδεηαη ζηελ ζπλερηδφκελε  αζζέλεηα  
(3) πλδπαζηηθή ζεξαπεία 
(4) Δπαλέιεγρνο ηεο θαξκαθνζεξαπείαο κε ηνλ αζζελή  

 
ΒΗΜΑ 5 : Monitoring και Following-up (παπακολούθηζη και ζςνέσιζη 

ηηρ θεπαπείαρ ηος αζθενή εάν είναι απαπαίηηηο) 
Πξνηείλεη ηνλ πηζαλφ ρξφλν παξαθνινχζεζεο, ζηνρεχεη ζηα επίπεδα πίεζεο 
ηνπ αίκαηνο κε ηνλ θάζε αζζελή ζε θάζε πξνζπάζεηα θαη ειέγρεη πάιη ηα 
βήκαηα 2, 3 θαη 4. πλήζσο κεηά απφ ηελ απνηπρία ηεο πξνεγνχκελεο  
ζεξαπείαο  ε θξηζηκφηεηα ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο  θαη νη πξνηηκήζεηο ηνπ 
αζζελή  πξνηείλνπλ αιιαγέο ζηελ ζεξαπεία εάλ είλαη απαξαίηεην.                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΡΟΔΓΓΙΗ  5  ΒΗΜΑΣΩΝ  ΓΙΑ  ΣΗΝ  ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  
ΣΗ  ΤΠΔΡΣΑΗ    CPJ RPC    
 
3.1.1   AΝΑΓΝΩΡΙΗ  (IDENTIFY)    

 
                                         σήμα 3.1  
                                                
                        

     ΑΡΥΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΑΘΔΝΗ 

Αλαγλψξηζε ηαπηφηεηαο αζζελή  
● Γλσζηή  είηε  κε αλαγλσξηζκέλε 
ππέξηαζε 
● Αθνινπζνχκελε απφ ηνπο  BP 
ζηφρνπο        

Έλαξμε θαξκαθεπηηθήο  
ζεξαπείαο  

 

   πκπιήξσζε 
   ζπληαγήο γηα  
   αληη ππεξηαζηθή   
   
θαξκαθνζεξαπεία    

 

Μέηξεζεο ηεο πίεζεο 
ζην αίκα BP(blood 
pressure) 

 

Έιεγρνο  ζην πξνθίι ηνπ 
αζζελή γηα θάξκαθα πνπ 
επεξεάδνπλ ηελ πίεζε 
BP(blood pressure).  
 

Έιεγρνο ζην 
πξνθίι ηνπ αζζελή  
γηα θάξκαθα πνπ 
δειψλνπλ πςειφ 
θαξδηαθφ 
παξάγνληα 
θηλδχλνπ 

Παξάγνληεο  
ελαληίνλ ησλ 
αηκνπεηαιίσλ  

 
ηνκαηηθνί 

ππνγιπθαηκηθνί 
παξάγνληεο 

 
Παξάγνληεο 

κείσζεο ησλ 
ιηπηδίσλ  

παχζε ηνπ 
θαπλίζκαηνο        

 



3.1.2 ΔΚΣΙΜΗΗ   (ASSESS)      
 

πγθέληξσζε ηζηνξίαο ηνπ αζζελή 

   

 
  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
                                                 
                                                    σήμα 3.2  
 
  
 
 
 
 
 
 
          

ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΠΗΔΖ ΣΟ ΑΗΜΑ  

● Ο αζζελήο πξέπεη λα μεθνπξαζηεί γηα 5 
ιεπηά, λα κελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη θαθεΐλε 
είηε λα έρεη θαπλίζεη γηα 30-60 ιεπηά πξηλ 
απφ ηελ κέηξεζε.      

● Υξεζηκνπνίεζε  ζθπγκνκαλφκεηξν 
πδξαξγχξνπ  είηε πξφζθαηα 
βαζκνλνκεκέλε ειεθηξνληθή  
ζπζθεπή (πηζηνπνηεκέλε απφ ηελ  
 ΑΑΜΗ, BHS  είηε ην δηεζλέο πξσηφθνιιν γηα 
ηελ εγθπξφηεηα  ησλ απηνκάησλ ζπζθεπψλ 
κέηξεζεο ηεο πίεζεο ζην αίκα.        

 Γεκνγξαθηθά 

 Ηαηξηθή ηζηνξία 

 Καξδηαθνί    
παξάγνληεο    
θηλδχλνπ 

 Κνηλσληθή   

 ηζηνξία 

 Κιηληθή  
θαξδηαθή   
αζζέλεηα 

 Εεκία ζε 

 φξγαλν ζηφρν 

 Φαξκαθεπηηθή   

 ηζηνξία 

 Τπεχζπλνο  
Ηαηξφο          

                             ΑΝΑΦΟΡΑ  

 

 

 

 

                                                  
 

 

 

 

ηνλ ηαηξφ α‟ βνεζεηψλ εάλ ε ζπζηνιηθή πίεζε ηνπ αίκαηνο είλαη κεγαιχηεξε  
ησλ 140mm Hg θαη / ή δηαζηνιηθή πίεζε είλαη κεγαιχηεξε ησλ 90 mm Hg.  
Αζζελείο κε  δηαβήηε ή ρξφληα λεθξνπάζεηα λα αλαθέξνληαη γηα πίεζε  
αίκαηνο κεγαιχηεξε ησλ 130/80 mm Hg. 

Άκεζε ηαηξηθή ζεξαπεία γηα πηέζεηο κεγαιχηεξεο απφ 180/110 mm Hg ε αλ 
παξαηεξνχληαη  ηα ζπκπηψκαηα ππεξηαζηθήο θξίζεο : πνλνθέθαινο, 
ζχγρπζε, ίιηγγνο, αδπλακία, κνχδηαζκα, ζνιή φξαζε, ζηεζάγρε , 
αλαπλεπζηηθή δπζθνξία, κεησκέλε έθθξηζε νχξσλ.       



            

3.1.3  ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  ΜΔΣΑΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ  
ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΡΙΚΟΤ  

 
                                            
                                                σήμα  3.3  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΔ     ΣΟΝ     ΑΘΔΝΖ ΣΗ ΔΠΟΜΔΝΔ       
ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ 

 

Πεξηφξηζε ηελ πξφζιεςε 
Ναηξίνπ  

 

Γηαρείξηζε κέζσ δίαηηαο Μείσζε ηνπ Άγρνπο  
 

      Άζθεζε  
 

Πεξηνξηζκφο ζηελ 
θαηαλάισζε αιθνφι  

 

Παχζε  θαπλίζκαηνο  
 



3.1.4  ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ      
 

Πίνακαρ 3.1 
Θεξαπεία  κε  θάξκαθα ελαληίνλ ηεο ππέξηαζεο 

 

Α. ΑΠΟΦΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΘΔΡΑΠΔΗΑ – ΛΑΜΒΑΝΟΤΜΔ ΟΒΑΡΑ ΣΖΝ  ΑΝΣΗ                        
ΤΠΔΡΣΑΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ  

Υσξίο  TOD (target organ damage, δεκηά νξγάλνπ ζηφρνπ) είηε 
θαξδηαθνχο παξάγνληεο ξίζθνπ εάλ ε κέζε ηηκή BP (πίεζε ζην αίκα) ≥100 
mmHg είηε ε κέζε ηηκή SBP ≥160 mmHg  TOD είηε  θαξδηαθνί παξάγνληεο 
ξίζθνπ εάλ ην κέζν DBP≥90 mmHg. 

 
Β.   ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΖ ΤΠΔΡΣΑΖ ΠΟΤ ΒΑΗΕΔΣΑΗ Δ 

ΜΗΑ ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ  ΑΘΔΝΔΗΑ  
 
Γ. ΤΕΖΣΖΖ  ΣΩΝ  ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΜΔΝΩΝ   ΣΡΑΣΖΓΗΚΩΝ  

 
Γ. ΤΝΓΤΑΜΔΝΖ  ΘΔΡΑΠΔΗΑ  

ηάδηα ζηελ 
πίεζε ζην αίκα 
(mmHg) 
 

Καζφινπ 
παξάγνληεο 
θηλδχλνπ   Όρη 
TOD/CCD 

1 παξάγνληαο 
θηλδχλνπ 
(δηαθνξεηηθφο 
απφ ηνλ DM) Όρη 
TOD/CCD  

TOD/CCD  θαη 
είηε DM  

Τςειή θαλνληθή 
High-normal 
(130-139/85-89)  

(Μεηαβνιέο  ζηνλ 
ηξφπν δσήο ) 
(ρακειφ ξίζθν ) 

Μεηαβνιέο ζηνλ 
ηξνπν δσήο 
(έσο 6 κήλεο ) 
(κέηξην ξίζθν ) 
 
 

Θεξαπεία κε 
θάξκαθα πνιχ 
πςειφ ξίζθν   

Βαζκφο 1 (140-
159/ 90-99) 

Μεηαβνιέο ζηνλ 
ηξφπν δσήο (έσο 
12 κήλεο 
)(ρακειφ ξίζθν ) 

Μεηαβνιέο ζηνλ 
ηξφπν δσήο 
(έσο 6 κήλεο ) 
(κεζαίν ξίζθν ) 

Θεξαπεία κε 
θάξκαθα 
(πνιχ πςειφ 
ξίζθν )  

Βαζκφο 2 θαη 3  
(>160/100) 

Θεξαπεία κε 
θάξκαθα (πςειφ 
ξίζθν )  

Θεξαπεία κε 
θάξκαθα (Πνιχ 
πςειφ ξίζθν )  

Θεξαπεία κε 
θάξκαθα 
(πνιχ πςειφ 
ξίζθν )  
 
 
 



Όηαλ ρξεζηκνπνηνχκε  2 θάξκαθα  γηα ηελ κείσζε ηεο πίεζεο ζην  αίκα , 
ρξεζηκνπνίεζε ηνλ πίλαθα γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ  απνηειέζκαηνο ηεο 
ππνηαζηθήο ζεξαπείαο  ζπλδπάδνληαο έλα πξάθηνξα απφ  ηελ ζηήιε 1 κε 
έλα απφ ηελ ζηήιε 2. 

 
Πίνακαρ 3.2 

ηήιε  1 ηήιε 2  

Υακειή δόζε ηες 

δηοσρεηηθής ζηαδίδες  

 

Μεγάιες δηάρθεηας 

dihydropyridine 

calcium θαλάιη blocker   

Beta blocker  

ACE  inhibitor 

 

Angiotensin receptor  

blockers   

Γσαδηθός ζσλδσαζκός από 

πράθηορες  από ηελ ζηήιε 1 θαη 

ηελ ζηήιε 2 έτεη κηθρόηερο από 

προζζεηηθό σποηαζηθό 

αποηέιεζκα αιιά ίζως  λα 

δειώλεηαη ζε ζσγθεθρηκέλες  

ρσζκίζεης π.τ ζηήιε 2 θάρκαθα  

ζε αζζελείς αθοιοσζούκελα από 

έκθραγκα ηοσ κσοθαρδίοσ.          

 
Δ. ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ ΣΖ 
ΦΑΡΜΑΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ  ΜΔ ΣΟΝ ΑΘΔΝΖ  

a. Υακειήο δφζεο ASA ζεξαπεία ζε φινπο ηνπο αζζελείο  κε ειεγρφκελε  
ππέξηαζε θαη ρσξίο αληίζεηεο ελδείμεηο .  

b. Πξφηεηλε ζεξαπεία γηα δπζιηπηδαηκία (dyslipidemia) κε ζηαηίλεο 
(statins) ζε φινπο ηνπο αζζελείο κε ππέξηαζε θαη πεξηζζφηεξνπο απφ 
3 θαξδηαγγεηαθνχο  παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη γηα φινπο ηνπο  αζζελείο 
κε ζηαζεξή αζεξνζθιεξσηηθή αζζέλεηα (atherosclerotic disease). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1.5  ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΡΔΙΑ ΣΟΤ ΑΘΔΝΗ 
ΚΑΙ ΤΝΔΥΙΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ  

 

 
σήμα 3.4 

                                               
Πίνακαρ 3.3 

ΣΟΥΟ ΣΗΜΖ  ΠΗΔΖ  Δ  (mmHg) ΓΗΑ ΑΘΔΝΔΗ ΑΠΟ ΤΠΔΡΣΑΖ                                              
>18 ρξνλψλ κε ζπζηνιν δηαζηνιηθή 
ππέξηαζε    

 < 140/90 
 

Απνκνλσκέλε  ζπζηνιηθή ππέξηαζε   <140  
 

Αζζελείο  κε δηαβήηε  <130/80 

Αζζέλεηα  ζηα λεθξά  <130/80 

 
                   ΒΖΜΑ ΠΡΟ ΒΖΜΑ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ  
 

 
 

                      
                    

ΥΔΓΗΑΜΔΝΖ ΔΠΑΚΟΛΟΤΘΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ  

πδήηα ηα επίπεδα  ηεο πίεζεο ζην αίκα  BP (blood pressure)  κε 
ηνλ αζζελή  ζε θάζε επίζθεςε  ζηνλ ηαηξφ  

Δπαλέιαβε ηα βήκαηα 2,3  θαη 4  

Πξφηεηλε αιιαγέο εάλ είλαη απαξαίηεην   

ε ζηφρν ρσξίο δεκία ζε φξγαλν ζηφρν  

Παξαπάλσ απφ ηνλ ζηφρν  

πκπηψκαηα ππφηαζεο , πςειή 
ππέξηαζε , βιάβε  ζε  φξγαλν ζηφρν 
είηε άιια  αληίζεηα  απνηειέζκαηα    

3-6 κήλεο   

Κάζε κήλα  

Πεξηζζφηεξν 
ζπρλά  



                     ΟΠΟΤ   TOD=  target organ damage 
                     CCD= clinical cardiovascular disease  
                     DM= diabetes mellitus  
  

3.2 ΑΛΓΟΡΗΘΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΖ   
ΤΠΔΡΣΑΖ  

 
                                                                 
                                            
                                                        
 
 
                                                               
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
                           
                                                                         
                                                                 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Ξεθίλεζε είηε ζπλέρηζε  κεηαηξνπέο ζηνλ ηξφπν δσήο   
 

 

   

Ζ πίεζε δελ βξίζθεηαη ζηα επίπεδα πνπ ζέινπκε  (<140/90 mm 
Hg), νη αζζελείο κε δηαβήηε είηε λεθξηθή αζζέλεηα  ζα πξέπεη λα 
παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξε ηηκή ζηελ πίεζε.      

                               ΑΡΥΙΚΔ  ΔΠΙΛΟΓΔ  ΣΑ ΦΑΡΜΑΚΑ*  
 
Όρη πεξίπινθε ππέξηαζε                          Δμαλαγθαζηηθέο ελδείμεηο  
DIURETICS                                               κειηηνθφξνο δηαβήηεο (ηχπνο 
1)  BETA-BLOCKERS                                κε proteinouria  
                                                                    ACE inhibitors 
πγθεθξηκέλεο ελδείμεηο γηα ηα επφκελα θάξκαθα  Καξδηαθή αλεπάξθεηα  
ACE INHIBITORS                                                     ACE inhibitors  
ANGIOTENSIN II RECEPTOR BLOCKERS            Diuretics  preferred 
                                                                      Long-acting dihydropyridine 
                                                                       Calcium antagonists 
                                                                      Myocardial infarction 
                                                                        Beta-blockers (non-ISA) 
 
ACE inhibitors (κε ζπζηνιηθή ππνιεηηνπξγία)                                                                                   
ALPHA-blockers  
ALPHA-beta-blockers  
BETA-blockers   
Calcium antagonists  
Diuretics   
• Ξεθηλψληαο κε ρακειή δφζε αιιά κεγάιεο δηάξθεηαο θάξκαθν κηα 
θνξά ηελ εκέξα  θαη ηξηπιή δφζε  .  
• πλδπαζκνί κηθξήο δφζεο θαξκάθνπ κπνξεί λα είλαη  απαξαίηεηνη  

 
 
 
 
 
 
 



                                                        
                           
 
 
 
      
      Κακία αληίδξαζε αζζελή                                      Όρη    
      είηε  πξνβιεκαηηθά                                            ζπλεζηζκέλε  
      παξάπιεπξα απνηειέζκαηα                             αληίδξαζε 
                                                                               αιιά αλεθηή                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                  
 
     Αληηθαηέζηεζε έλα θάξκαθν                        Πξφζζεζε έλα   
     απφ δηαθνξεηηθή νκάδα.                         δεχηεξν παξάγνληα ζεξαπείαο  
                                                                          απφ άιιε νκάδα 
                                                                          (δηνπξεηηθή εάλ δελ έρεη  
                                                                          ρξεζηκνπνηεζεί  ήδε)                          
 
                                                   
 
                         
                                                 

3.1.3      
 
                                                                                                                                                                                                                    
 
 
                                      

 
 
 
                            

3.3 ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ  ΔΙΟΓΟΤ  ΔΞΟΓΟΤ  
 
Βαζηδφκελνη ζηνλ εηδηθφ έρνπκε θαζνξίζεη έλα ζχλνιν απφ παξακέηξνπο πνπ 
έρνπλ ζεκαζία γηα θάζε νληφηεηα ζηελ δηαδηθαζία πνπ αληηπξνζσπεχεη 
δεδνκέλα αζζελή. 
Γηαθξίλνπκε ηηο κεηαβιεηέο ζε κεηαβιεηέο input (εηζφδνπ), intermediate 
(ελδηάκεζεο),  final (ηειηθέο) ζε θάζε ππφ δηαδηθαζία.   

 
Α) Παξάκεηξνη εηζφδνπ -Input parameters :  
(α) Ηαηξηθή ηζηνξία  (θαξδηαγγεηαθή αζζέλεηα, αζζέλεηα ησλ πλεπκφλσλ , 
κειηηνθφξνο δηαβήηεο) 
(β) Κνηλσληθή ηζηνξία (ηαπηφηεηα ηνπ αζζελή, θχιιν, ειηθία, χςνο, βάξνο, 
θάπληζκα)          
(γ) Εεκία νξγάλσλ ζηφρσλ  (αλεπάξθεηα θαξδηάο, ππεξηξνθία αξηζηεξήο  
θνηιίαο ηεο θαξδηάο)  
(δ) Γηαγλσζηηθά ηεζη (επίπεδα πίεζεο ζην αίκα, επίπεδα ρνιεζηεξφιεο) 

                           Όρη  ζηνλ ζηφρν πίεζεο   ζην  αίκα   

πλέρηζε λα πξνζζέηεηο παξάγνληεο ζεξαπείαο  απφ 
άιιεο θιάζεηο. Μειέηεζε ηελ ζπκβνπιή απφ έλα εηδηθφ γηα 
ηελ ππέξηαζε ζνπ.     

                           Γελ   έρεη  επηηεπρζεί  ν ζηφρνο ηεο πίεζεο ζην αίκα    



Β) Δλδηάκεζνη παξάκεηξνη Δμφδνπ - intermediate output 
parameters   
(α) Τπεξηαζηθφο  παξάγνληαο ξίζθνπ (Hypertension risk factor) (HRF) 
(β) Σαμηλφκεζε ππέξηαζεο   
 π.ρ θαλνληθή ππέξηαζε  (normal hypertension)   

 

Γ) Δλδηάκεζνη παξάκεηξνη εηζφδνπ -Ηntermediate input parameters   
 
 (α) Τπεξηαζηθφο παξάγνληαο θηλδχλνπ (HRF)(mild, moderate, severe, 
isolated)  
 (β) Δπαλαιακβαλφκελεο αζζέλεηεο (heart(θαξδηαθή), pulmonary(πλεπκνληθή), 
renal(λεθξηθή αζζέλεηα))  
 

Γ) Σειηθέο παξάκεηξνη ζεξαπείαο -Final  treatment  parameters   
(a) Καξδηαγγεηαθφο παξάγνληαο ξίζθνπ (Cardiovascular Risk Factor) 

(CRF)(mild, moderate, severe, low) 
(b) ηφρνο πίεζεο ζην αίκα (Target blood pressure)(TBP )  

 

Δ) Σειηθέο παξάκεηξνη ζεξαπείαο -Final treatment parameters: 
Σειηθή ζεξαπεία ζχκθσλα κε ηα ησξηλά επίπεδα ηεο πίεζεο ζην αίκα θαη ηνλ 
ζπλνιηθφ θαξδηαγγεηαθφ παξάγνληα ξίζθνπ  
(α) κεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν δσήο  
(β) αξρηθέο επηινγέο ζηα θάξκαθα  

 

F)  Δπαθφινπζεο παξάκεηξνη εηζφδνπ γηα απνηειεζκαηηθφηεξε 
ζεξαπεία-Follow-up  input parameters  
(α) κεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν δσήο 

(β) αξρηθέο επηινγέο ζηα θάξκαθα   
(γ) αληίδξαζε ηνπ αζζελή ζηα θάξκαθα 

 
ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 

 
Οη κεηαβιεηέο πνπ παίξλνπλ ηηκέο απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ ρξήζηε είλαη: 
 
1. (user-name?name)                                  φλνκα 
2. (user-sex?sex)                                         θχιν 
3. (user-age?age)                                         ειηθία 
4. (user-kilos?kilos)                                     βάξνο 
5. (user-height?height)                                 χςνο 
6.  (user-smoke?smoke)                               θάπληζκα 
7.  (user-chol?chol)                                      ρνιεζηεξίλε                                                                                      
8.    (user-organ?organ)                                 ΒΟ 
9.  (user-disease?disease)                              θαξδηαγγεηαθή βιάβε 
10.  (user-XAP?XAP)            Υξφληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Άζζκα 
11.  (user-SD?SD)                                      αθραξψδεο Γηαβήηεο               
12. (user-SP?SP)                                                πζηνιηθή Πίεζε 
13(user-DP?DP)                                                 Γηαζηνιηθή Πίεζε  



Δπίζεο αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ζηηο 8),9) θαη 10) ππάξρνπλ θαη άιιεο 
κεηαβιεηέο.  
Γηα ηε βιάβε ζε φξγαλα-ζηφρνπο (ΒΟ): 
1.  (user-uper?uper)                             Τπεξηξνθία αξηζηεξήο θνηιίαο 
2. (user-ΚΑ?ΚΑ)                                    Καξδηαθή Αλεπάξθεηα 
Γηα ηηο θαξδηαγγεηαθέο βιάβεο 
1. (user-nn?nn)                                                Νεθξηθή Νφζνο 
2. (user-SN?SN)                                            ηεθαληαία Νφζνο 
3. (user-ΑΔΔ?ΑΔΔ)                          Αγγεηαθφ Δγθεθαιηθφ Δπεηζφδην 
4. (user-PA?PA)                                     Πεξηθεξηθή Αξηεξηνπάζεηα 
Γηα ην αθραξψδε Γηαβήηε 
1.(user-nefro?nefro)                               Γηαβεηηθή Νεθξνπάζεηα 
Με ηε ζεηξά ηνπο ζεηηθέο απαληήζεηο ζηε ηεθαληαία Νφζν: 
1. (user-emfragma?emfragma)                Πξφζθαην έκθξαγκα 
2.  (user-stst?stst)                                     ηαζεξή ζηεζάγρε 
ηελ πεξηθεξηθή αξηεξηνπάζεηα 
1.(user-R?R)                                        Φαηλφκελν Raynaud 
2. (user-B?B)                                      Βαξχηεηα αξηεξηνπάζεηαο 
 
ηε λεθξηθή λφζν 
1.(user-NA?NA)                                    Νεθξηθή Αλεπάξθεηα 
2. (user-stenosi?stenosi)                     ηέλσζε λεθξηθήο αξηεξίαο 
3. (user-amfo?)                                   Ακθνηεξφπιεπξε ζηέλσζε λεθξηθήο 
 
Όιεο νη παξαπάλσ κεηαβιεηέο αθνξνχλ ζα ιέγακε ζηνηρεία ηνπ πξνθίι-
ηζηνξηθνχ-θιηληθήο εμέηαζεο ηνπ αζζελνχο θαη παίδνπλ ξφιν ζηνπο θαλφλεο 
εθηίκεζεο θηλδχλνπ απφθαζεο ζεξαπείαο θαη ζεξαπεπηηθήο ζηξαηεγηθήο. 
 
1.(user-HRF       ?HRF)                      Ζypertension risk factor 
                                                           - ππεξηαζηθφο παξάγνληαο                     
                                                                                    θίλδπλνπ  
2.(user-BP-TBP  ?BP-TBP)         Blood Pressure-Target Blood        
                                                                                      Pressure  
                                            πίεζε ζην αίκα – θεληξηθή πίεζε ηνπ  
                                                                                      αίκαηνο                                                     
                                                                           (ε δηαθνξά ηνπο)       
3.(user-CRF    ?CRF)                   Cardiovascular risk factor- 
                                                     θαξδηαθφο  παξάγνληαο θίλδπλνπ  

 
Α) Ζ ηαμηλφκεζε  ηνπ ππεξηαζηθνχ παξάγνληα θηλδχλνπ (HRF) (Hypertension 
Risk Factor) 

 
HRF        ΜΔ ΣΗΜΔ 
                 MILD  
                 MODERATE  
                 SEVERE  
                 ISOLATED  

 



Β)  Ζ ηαμηλφκεζε  ηεο δηαθνξάο ηεο πίεζεο ζην αίκα απφ ηελ θεληξηθή 
δηαθνξά ζην αίκα (Blood Pressure – Target Blood Pressure )  

 
BP-TBP        ΜΔ ΣΗΜΔ 
                   MEDIUM     
                      LOW     
                      HIGH  

 
Γ) Ζ ηαμηλφκεζε  ηνπ θαξδηαθνχ παξάγνληα θηλδχλνπ      
 
( Cardiovascular  Risk  Factor) 
CRF         ΜΔ ΣΗΜΔ 
                 MILD  
                 MODERATE  
                 SEVERE  
                 LOW  

 
ΣΟ  ΤΣΖΜΑ  PIESYS  
 
Σν PIESYS είλαη έλα επθπέο ζχζηεκα πνπ έρεη πξνηαζεί γηα ηελ επίιπζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο ηεο ππέξηαζεο. Ζ δηαδηθαζία κνληεινπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηελ 
γλψζε ηνπ εηδηθνχ  θαη ζηηο νδεγίεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππέξηαζεο. 
Σν PIESYS ρξεζηκνπνηεί έλα επθπέο ζχζηεκα πνπ θαζνξίδεη  ηα θξηηήξηα ,έηζη 
παξέρεη δηθαηνινγίεο ξίζθνπ, κεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν δσήο (life style), ζηφρνπο 
γηα ηελ ηηκή ηεο πίεζεο ζην αίκα, ζρεηηθέο παζνινγηθέο (co morbid) αζζέλεηεο, 
πξνηάζεηο γηα θαξκαθνζεξαπεία κε θαιχηεξα θάξκαθα  καδί κε ζπγθεθξηκέλα 
κελχκαηα αζζελή. Μαδί κε ηελ PRDB, ην PIESYS ρξεζηκνπνηεί θαη έλα 
αλεμάξηεην ζηνηρείν (module) πνπ θαιείηαη CPM θαη αληηθαηνπηξίδεη ηελ 
ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ αζζελή πνπ επεξεάδεη ηελ ζεξαπεία. 
Σν Piesys  εηζάγεη  κηα αλεμάξηεηε απφ ηνλ ρξήζηε γεληά απφ ζπζηήκαηα 
ηαηξηθήο θξνληίδαο.  

 

3.4.1  A) PATIENT INTERACTION EXPERT SYSTEM  (PI)      

ΔΜΠΔΙΡΟ  ΤΣΗΜΑ  ΑΛΛΗΛΔΠΙΓΡΑΗ  ΓΙΑ  ΣΟΝ  
ΑΘΔΝΗ  

 
Ζ  Βάζε γλψζεο (knowledge base) ηνπ έκπεηξνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη 
θαλφλεο παξαγσγήο (production rules) πνπ είλαη ζπκβνιηθνί  (if then) είηε 
θαλφλεο κε Boolean (ινγηθέο) είηε Crisp (δηαθξηηέο) κεηαβιεηέο φπσο age 
(ειηθία) smoke (θάπληζκα), cholesterol (ρνιεζηεξφιε) θαη άιιεο. Οη 
κεηαβιεηέο ησλ ζπλζεθψλ αιιηψο ην πξψην ηκήκα ελφο θαλφλα 
(antecedents) είλαη είζνδνη θαη ε κεηαβιεηή ηνπ ζπκπεξάζκαηνο (consequent) 
είλαη ε έμνδνο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ηελ απεηθφληζε ηνπ κνληέινπ 
επεμεξγαζίαο νξγαλψζακε ηνπο θαλφλεο  παξαγσγήο ζηηο επφκελεο 3 νκάδεο  

 
Classification rules (θαλφλεο ηαμηλφκεζεο) 
Diagnostic rules (δηαγλσζηηθνί θαλφλεο) 
Treatment rules (θαλφλεο ζεξαπείαο) 



 
Σα  δεδνκέλα  ηνπ αζζελή απνζεθεχνληαη  ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ αζζελή 
ζαλ facts (γεγνλφηα). Κάζε θνξά πνπ ε ινγηθή δηαδηθαζία απαηηεί κηα ηηκή 
παξακέηξνπ ηελ  ιακβάλεη απφ ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ ρξεζηή. 
Ο επφκελνο πίλαθαο 1 δείρλεη πσο ν θαλφλαο νκαδνπνηεί, ε βάζε ηνπ ρξήζηε 
θαη ηα δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε  ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ ινγηθή δηαδηθαζία γηα 
λα εμνκνηψζνπλ ηελ δηαδηθαζία δηάγλσζεο.  

 

σήμα 3.5:  Ζ ζπιινγηζηηθή επεμεξγαζία ηνπ PIESYS 
 
Ο επφκελνο πίλαθαο 3.4 (Table 1) δείρλεη πσο ν θαλφλαο νκαδνπνηεί, ε βάζε 
ηνπ αζζελή (Patient Database) θαη ηα δεδνκέλα  ηνπ ρξήζηε 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ ινγηθή δηαδηθαζία γηα λα εμνκνηψζνπλ ηελ 
δηαδηθαζία δηάγλσζεο.  
 
 
 
 
 



 
Πίνακαρ 3.4  Σκήκα ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνινγηζηηθψλ  θαλφλσλ γηα ην 

κνληέιν ηνπ αζζελή   

 

                                      

3.4.2  B) PATIENT COMPUTERIZED MODEL EXPERT 
SYSTEM (PCM) (Έκπεηξν ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα 
πνπ κνληεινπνηεί ηνλ αζζελή) 

  

Γηα λα απεηθνλίζνπκε ην κνληέιν επεμεξγαζίαο έρνπκε νξγαλψζεη ηνπο 
θαλφλεο παξαγσγήο ζε δπν νκάδεο: 
i) Patient Model Rules  
ii) Computerized Patient Database Rules  
 
Οη Patient model rules ηαμηλνκνχλ ηα ππάξρνληα  δεδνκέλα ηνπ αζζελή ζε 
έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν αζζελή ζχκθσλα κε ηνλ ππνινγηδφκελν 
Hypertension Risk Factor (HRF) (ππεξηαζηθφ παξάγνληα ξίζθνπ), 
Cardiovascular Risk Factor (θαξδηαγγεηαθφ παξάγνληα ξίζθνπ) θαη ηελ 
απφζηαζε απφ ην (TBP)(ζηφρνο πίεζεο ζην αίκα). Γηα παξάδεηγκα κε 
HRF:”Moderate”, CRF: “high” θαη απφζηαζε απφ ην TBP : <20 % ν αζζελήο 
ραξαθηεξίδεηαη ζαλ “uncontrolled” θαη “improved”. Απηέο νη ηηκέο 
απνζεθεχνληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ αζζελή (PATIENT DATABASE), 
έλα δείγκα απφ ηνπο patient model rules θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1 (table 1) 
παξαπάλσ .      
Γηα θάζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ ηχπνπ αζζελή πνπ απνζεθεχεηαη ζηελ βάζε 
δεδνκέλσλ ηνπ αζζελή, νη Computerized Patient Database Rules 
απνθαζίδνπλ λα αλαβαζκίζνπλ ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ εάλ ν 
πξνηεηλφκελνο ηξφπνο δσήο είηε νη κεηαβνιέο ζηελ ζεξαπεία γίλνληαη 
απνδεθηέο  απφ ηνλ γηαηξφ θαη ηνλ αζζελή. Κάζε θνξά  πνπ ε ινγηθή 
δηαδηθαζία απαηηεί  κηα ηηκή ηελ ιακβάλεη απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ  είηε απφ 
ηελ  αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ρξήζηε. Έλα δείγκα απφ ηνπο  Computerized  
Patient  Database rules  θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 3.4 πνπ παξνπζηάδεη πσο απηνί 
νη θαλφλεο ζπκκεηέρνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ινγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ 
εμνκνηψλεη ηελ κνληεινπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αζζελή. 



Hypertension Risk Factor (HRF), Cardiovascular Risk Factor (CRF) θαη ηελ  
απφζηαζε απφ ην Target Blood Center (TBP). 

  
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ   
Γηα ηηο επφκελεο ηηκέο ελφο αζζελή  
HRF: “Moderate”  
CRF : High   
Απφζηαζε απφ ην TBP:<20 %  
Σφηε  
ε θάζε ζχλνιν δεδνκέλσλ αζζελή πνπ απνζεθεχεηαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ 
ηνπ αζζελή νη Computerized Patient Database Rules απνθαζίδνπλ λα 
αλαβαζκίζνπλ ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ εάλ ν πξνηεηλφκελνο ηξφπνο δσήο  
(life style) είηε νη κεηαβνιέο ζηελ ζεξαπεία είλαη απνδεθηέο απφ ηνλ ηαηξφ θαη 
ηνλ αζζελή. Κάζε θνξά πνπ ε ινγηθή δηαδηθαζία απαηηεί κηα ηηκή  ηελ 
ιακβάλεη απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ είηε απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε. 
Έλα δείγκα απφ ηνπο Computerized Patient Database θαλφλεο κπνξεί λα 
δεηρζεί ζηνλ επφκελν πίλαθα 3.5 (table 2). Ο πίλαθαο 3.5 παξνπζηάδεη πσο νη 
θαλφλεο ζπκκεηέρνπλ θαηά ηελ ινγηθή δηαδηθαζία πνπ εμνκνηψλεη ην κνληέιν. 
                                               

Πίνακαρ   3.5 Σκήκα ηνπ ζπλφινπ ησλ θαλφλσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ 
αζζελή  

                                                   

 
3.4.3  C) PATIENT RESPONSE DATABASE (PRDS)  
 

ηελ βάζε δεδνκέλσλ αληαπφθξηζεο αζζελή (Patient  Response Data Base) 
νη είζνδνη γηα  ηνλ ηξέρνλ αζζελή δειαδή νη (input intermediate final) ηηκέο 
παξακέηξσλ απνζεθεχνληαη καδί κε ην κνληέιν ηνπ αζζελή θαη πηζαλέο  
πξνηάζεηο  ζεξαπείαο κέζσ ρξνλνινγηθήο ηαμηλφκεζεο. Έπεηηα απφ θάζε λέα 
είζνδν ε βάζε δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επίδξαζε 
ηνπ αζζελή (λέα είζνδνο είηε ελδηάκεζεο παξάκεηξνη) γηα επαλεθηίκεζε θαη 
κεηαβνιέο ζηελ ζεξαπεία κε ηελ ρξήζε ηνπ PIESΤS. Σν PCM ES επηπιένλ  
ππνινγίδεη πάιη ην κνληέιν ηνπ αζζελή πνπ απνζεθεχεηαη. Δάλ νη 
ηξνπνπνηήζεηο είλαη απνδεθηέο  ηφζν απφ ηνλ Ηαηξφ φζν θαη απφ ηνλ αζζελή 
ε PRDB αλαβαζκίδεηαη.  
 
ΚΑΝΟΝΔ ΤΛΟΠΟΗΖΖ  ΣΩΝ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ  
 



Σα δεδνκέλα ησλ αζζελψλ ζηελ βάζε νξγαλψλνληαη  κε ηελ ρξήζε ησλ 
CLIPS templates. 

 
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ  
 
ΚΑΝΟΝΑ 13  
Rule 13 : 
If patient_smokes  is yes and over_weight is yes and cholesterol is high or 
user_clasification is grade-2 then danger is middle, has been implemented in 
CLIPS as follows:      
Μεηάθπαζη ηος κανόνα 13  
Δάλ ε ηηκή ηεο παξακέηξνπ patient_smokes είλαη yes θαη ηεο over_weight 
(ππέξβαξνο) είλαη yes θαη ηεο cholesterol (ρνιεζηεξίλε) είλαη πςειή, είηε ε 
user_classification είλαη grade-2, ηφηε ε παξάκεηξνο danger (θίλδπλνο ) 
παίξλεη ηελ ηηκή middle (κεζαίνο). 
 
Ο θαλφλαο κπνξεί λα πινπνηεζεί ζην Clips σο εμήο: 
 
(defrule danger-middle  
 
(declare(salience 100)) 
(not (and (user-smoke  y)(user-overweight   y)(upper-cholest y) ) )    
(or (and(user-organ n) 
      (user-disease     n) 
      (user-SD  n) 
      (or (user-taxinomisi   stadio-1) (user-taxinomisi stadio-2) ) 
(or 
          (or (user-smoke y)(user-overweight  y)(upper-cholest  y )) 
                              (or (and(user-smoke y)(user-paxisarkia  y)) 
                        (and (user-overweight  y)(upper-cholest  y)) 

           
                  (assert  (danger middle ))))        
   
 
Γηα λα πινπνηήζνπκε ηελ ινγηθή ξνή, δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο έρνπλ 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο νκαδνπνίεζεο(Δηθφλα 2). To Clips 
είλαη έλα παξαγσγηθφ αλαπηπμηαθφ έκπεηξν ζχζηεκα πνπ παξέρεη έλα πιήξεο 
πεξηβάιινλ γηα ηελ παξαγσγή θαλφλσλ . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.5.1  ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΙΝΑΚΑ COMPUTERIZED  
PATIENT MODEL RULES ΜΔ ΝΔΟΤ ΚΑΝΟΝΔ  

 

 

Πίνακαρ  3.6  Σκήκα ηνπ ζπλφινπ ησλ θαλφλσλ Computerized Patient Model 
Rules (ππνινγηζηηθνί θαλφλεο αζζελή)   

HRF 
(BP-TBP) x 

100% 
CRF Patient model 

 
Moder
ate 

< 20 
Medi
um 

Controlled Improved 

Moder
ate 

< 20 Low 
Uncontroll

ed 
Improved 

…     

Moder
ate 

< 50 High Critical Worsened 

Moder
ate 

> 20 High 
Uncontroll

ed 
Worsened 

…     

Isolate
d 

< 20 Low Controlled Improved 

 

Θεσξψληαο φιεο ηηο πηζαλέο πεξηπηψζεηο απφ ηνλ παξαπάλσ  πίλαθα 

ν λένο  πίλαθαο  ζπκπιεξψλεηαη σο εμήο κε λέα γεγνλφηα (facts) 
 
 

      Πίνακαρ 3.7 Σν ζχλνιν ησλ θαλφλσλ Computerized Patient Model Rules 
(Τπνινγηζηηθνί θαλφλεο κνληέινπ αζζελή)  

 

HRF 
(BP-TBP) x 

100 % 
CRF Patient model 

        
Moderate 

< 20 Medium Controlled Improved 

        
Moderate 

< 20 Low Uncontrolled Improved 

    
Moderate 

        <20         High   Uncontrolled      Improved 

   
Moderate 

       >20      Medium  Controlled     Worsened 

   
Moderate 

       >20      Low  Uncontrolled     Worsened 

   
Moderate 

       >20      High  Uncontrolled     Worsened 

   
Moderate 

       <50     Medium Non-Critical     Worsened 

          <50     Low  Critical                     Worsened 



Moderate 

   
Moderate 

       <50     High   Critical                     Worsened 

   Isolated        <20    Medium  Uncontrolled      Improved 

   Isolated                     <20    Low Controlled              Improved 

   Isolated                        <20    High  Controlled   Improved 

   Isolated        >20   Medium  Uncontrolled   Worsened 

   Isolated        >20    Low  Controlled   Worsened 

   Isolated        >20    High  Controlled     Worsened 

   Isolated        <50     Medium  Non-Critical    Worsened 

   Isolated        <50    Low  Non-Critical   Worsened     

   Isolated        <50    High    Critical      Worsened 

                       
 
αλ NON-CRITICAL ελλνψ ην αληίζεην ηνπ critical  

 
Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα κπνξνχκε λα ζρεκαηίζνπκε ζπλνιηθά 18 
θαλφλεο. Έλα κηθξφ δείγκα 2 θαλφλσλ απν ηνπο 18 θαλφλεο θαίλεηαη 
παξαθάησ. 
 
KANONES  ΜΔ HRF MODERATE 
 

IF  HRF  is  Moderate  and   (BP-TBP) x 100 %  is  < 20  and  CRF  is  
Medium 
Then   PATIENT MODEL is Controlled and Improved . 

 
ΜΠΟΡΔΗ  ΝΑ  ΓΡΑΦΔΗ  ΣΟ  CLIPS  Ω  ΔΞΖ  
 
(defrule      Patient-model-Controlled-Improved-1 
(declare        (salience  200 )) 
(user-HRF       ?HRF  ) 
(user-BP-TBP     ?BP-TBP  ) 
(user-CRF            ?CRF  ) 
 
(and   (user-HRF  Moderate)( < user-BP-TBP  20)(user-CRF  Medium)) 
 

 
             ( assert (PATIENT MODEL  Controlled ) ) 
              and 
              ( assert (PATIENT MODEL  Improved  ) ) 
) 
 
ΚΑΝΟΝΑ ME HRF ISOLATED 
 
IF  HRF  is  Isolated  and  (BP-TBP) x 100 %  is < 20  and  CRF  is  Medium 
Then PATIENT MODEL is  Uncontrolled and Improved. 

 
(defrule      Patient-model-Uncontrolled-Improved-3 



(declare        (salience  200 )) 
(user-HRF       ?HRF  ) 
(user-BP-TBP     ?BP-TBP ) 
(user-CRF            ?CRF ) 
 
(and  (user-HRF  Isolated)( < user-BP-TBP  20)(user-CRF  Medium)) 
 

        
            ( assert (PATIENT MODEL   Uncontrolled ) ) 
              and 
             ( assert (PATIENT MODEL    Improved ) ) 
) 

 
3.5.2  ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΙΝΑΚΑ COMPUTERIZED 

PATIENT DATABASE RULES     
 

Πίνακαρ  3.8 Σκήκα ηνπ ζπλφινπ ησλ θαλφλσλ Computerized Patient 

Database Rules (Τπνινγηζηηθνί θαλφλεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ αζζελή) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ΤΝΟΛΗΚΑ  ΜΠΟΡΟΤΝ  ΝΑ  ΥΖΜΑΣΗΣΟΤΝ  60 ΔΠΗΠΛΔΟΝ   ΚΑΝΟΝΔ  
ΑΠΟ  ΣΟΝ  ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ  ΠΗΝΑΚΑ . 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
 
 
 
 

 

Patient Model (old)  CRF 
(new) 

User 
Response 

Update 

Uncontrolled Improved High Yes Yes 

Uncontrolled Worsened Low Yes No 

Uncontrolled Improved High Yes No 

Critical Improved Low No No 

…     

Controlled - - Yes Yes 



Πίνακαρ 3.9  Σν ζχλνιν ησλ θαλφλσλ Computerized Patient Model Rules 
(Τπνινγηζηηθνί θαλφλεο κνληέινπ αζζελή)  

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4:ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟ CLIPS  

 
4.1 CLIPS 

 
Σν Clips (C Language Integrated Production System) είλαη έλα πεξηβάιινλ 
πνπ πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο γηα πξνγξακκαηηζκφ κε θαλφλεο αληηθείκελα θαη 
ζπλαξηήζεηο. Αλαπηχρζεθε απφ ηνλ ηνκέα ηερλνινγίαο ινγηζκηθνχ ηεο 
NASA/Lyndon B. Johnson κε ζθνπφ λα απνηειέζεη κηα ρακεινχ θφζηνπο 
πιαηθφξκα αλάπηπμεο έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ, αληηθαζηζηψληαο ηα ήδε 
ππάξρνληα ζπζηήκαηα ηα νπνία βαζίδνληαλ ζηελ γιψζζα LISP.   
Απφ ηελ πξψηε ηνπ εκθάληζε ην 1986, ην Clips έρεη ππνζηεί ζπλερή 
εθιέπηπλζε  θαη βειηίσζε. Σν Clips έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα πξνζθέξεη ηελ 
αλάπηπμε ινγηζκηθνχ πνπ κνληεινπνηεί  ηελ αλζξψπηλε γλψζε ηνπ 
εκπεηξνγλψκνλα. Ζ αληηθεηκελνζηξεθήο γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ 
παξέρεηαη κε ην CLIPS νλνκάδεηαη COOL (Clips Object Oriented Language). 
 
Τπάξρνπλ ηξία είδε αλαπαξάζηαζεο γλψζεο  ζην CLIPS:   
 
Rules (θαλφλεο), πνπ πξψηηζηα ζθνπεχνπλ ζηελ επξηζηηθή γλψζε πνπ 
βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία.        
 
Deffunctions θαη Generic ζπλαξηήζεηο, πνπ πξσηαξρηθά έρνπλ ζθνπφ ηελ 
δηαδηθαζηηθή γλψζε ηνπ αληηθεηκελνζηξεθνχο πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ 
ζηνρεχεη ζηελ δηαδηθαζηηθή (procedural) γλψζε. Σα 5 γεληθά απνδεθηά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηθεηκελνζηξεθνχο πξνγξακκαηηζκνχ ππνζηεξίδνληαη: 
θιάζεηο, ρεηξηζηέο-κελπκάησλ (message-handlers), αθαίξεζε, ζπκπχθλσζε, 
θιεξνλνκηθφηεηα, πνιπκνξθηζκφο.  
 
Μπνξεί λα γίλεη αλάπηπμε ινγηζκηθνχ ρξεζηκνπνηψληαο κφλν θαλφλεο, κφλν 
αληηθείκελα, είηε ζπλδπαζκφ απφ αληηθείκελα θαη θαλφλεο.          
 

Σν Clips έρεη ζρεδηαζηεί επηπιένλ λα είλαη ζπκβαηφ κε άιιεο γιψζζεο φπσο ε 
C θαη ε Ada. Σν Clips είλαη έλα αθξσλχκην γηα ηελ C Language Integrated 
Production System. Οη θαλφλεο θαη ηα αληηθείκελα ζρεκαηίδνπλ έλα 
ελζσκαησκέλν ζχζηεκα επίζεο αθνχ νη θαλφλεο  κπνξνχλ λα ηαηξηάμνπλ 
πξφηππα ζε γεγνλφηα θαη αληηθείκελα. Πιένλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ ζαλ έλα 
κνλαδηθφ εξγαιείν, ην Clips κπνξεί λα θαιεζηεί απφ κηα δηαδηθαζηηθή γιψζζα, 
λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ζπλαξηήζεηο ηεο λα επηζηξέςεη ηνλ έιεγρν πίζσ ζην 
πξφγξακκα πνπ ην θάιεζαη. 
Ο δηαδηθαζηηθφο θψδηθαο κπνξεί λα νξηζηεί κέζσ εμσηεξηθψλ ζπλαξηήζεσλ 
θαη λα θαιεζηεί απφ ην Clips. Όηαλ ν εμσηεξηθφο θψδηθαο νινθιεξψζεη ηελ 
εθηέιεζε ν έιεγρνο επηζηξέθεη ζην Clips . 
 
Σν Clips είλαη έλα δηεξκελεπκέλν ηππηθφ ζχζηεκα παξαγσγήο (interpreted 
production system), ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηελ νξζή αθνινπζία εθηέιεζεο. Σα 
θχξηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη : 
  



α) Ζ ιίζηα γεγνλφησλ (facts list), ε νπνία αληηζηνηρεί ζηε κλήκε εξγαζίαο 
(working memory) ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο. Όπσο δειψλεη θαη ην φλνκα 
ηεο,  είλαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίνλ απνζεθεχνληαη ηα γεγνλφηα (facts), ηφζν 
εθείλα πνπ νξίδνληαη θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, φζν θαη εθείλα πνπ 
δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ. 
 
β) Ζ βάζε θαλφλσλ (rule base/knowledge base), φπνπ πεξηέρνληαη νη 
θαλφλεο. Αλ θαη νη θαλφλεο κπνξνχλ λα νξηζζνχλ κέζα απφ ην πεξηβάιινλ 
ηνπ ζπζηήκαηνο, ζπλήζσο είλαη απνζεθεπκέλνη ζε θάπνην αξρείν απινχ 
θεηκέλνπ ην νπνίν θνξηψλεηαη ζην ζχζηεκα. 
 
γ) Ο κεραληζκφο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ (inference engine), ν νπνίνο 
ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο κεραληζκφο απηφο 
πξνζθέξεη έλα πιήζνο απφ ζηξαηεγηθέο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ (conflict 
resolution strategies) γηα ηελ επηινγή ηνπ θαλφλα πνπ ζα ππξνδνηεζεί. Σν 
ζχλνιν ησλ ππνςήθησλ θαλφλσλ γηα ππξνδφηεζε απνηειεί ην ζχλνιν 
ζχγθξνπζεο (conflict set ε agenda) ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 
Έλα πξφγξακκα ζην CLIPS είλαη έλα ζχλνιν απφ θαλφλεο θαη γεγνλφηα θαη ε 
εθηέιεζε ηνπ ζπλίζηαηαη ζε κηα αθνινπζία απφ ππξνδνηήζεηο θαλφλσλ, ησλ 
νπνίσλ νη ζπλζήθεο ηθαλνπνηνχληαη. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ γίλεηαη 
κέζσ ηαπηνπνίεζεο ηνπο κε ηα γεγνλφηα πνπ ππάξρνπλ ζηε ιίζηα γεγνλφησλ. 
Ζ εθηέιεζε ηεξκαηίδεηαη φηαλ δελ ππάξρνπλ άιινη θαλφλεο πξνο ππξνδφηεζε 
ε φηαλ θιεζεί ζπγθεθξηκέλε εληνιή ηεξκαηηζκνχ. Ο θχθινο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο είλαη ν ηππηθφο θχθινο ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο παξαγσγήο.  
 
-Δχξεζε φισλ ησλ θαλφλσλ ησλ νπνίσλ νη ζπλζήθεο ηθαλνπνηνχληαη θαη 
πξνζζήθε ηνπο ζηελ αηδέληα (agenda-conflict set). 
-Αλ ε αηδέληα είλαη θελή ηφηε ε εθηέιεζε ηεξκαηίδεηαη. 

 
ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ CLIPS ΚΑΗ ΣΩΝ ΓΗΑΓΗΚΑΣΗΚΩΝ ΓΛΩΩΝ 
(Pascal, Ada, Basic, Fortran, C) 

 
ηηο δηαδηθαζηηθέο γιψζζεο, ε εθηέιεζε ελφο πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα 
πξνρσξήζεη ρσξίο δεδνκέλα. Οη δειψζεηο (statements) είλαη επαξθήο ζε 
απηέο ηηο γιψζζεο  ψζηε λα πξνρσξήζεη ε εθηέιεζε. Γηα παξάδεηγκα κηα 
εληνιή φπσο PRINT 2+2  κπνξεί λα εθηειεζηεί άκεζα ζηελ BASIC. Δίλαη κηα 
πιήξεο δήισζε πνπ δελ ρξεηάδεηαη επηπιένλ δεδνκέλα ψζηε λα ηξέμεη. ην 
Clips ρξεηάδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ζα πξνθαιέζνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαλφλσλ. Σν CLIPS έρεη ηθαλφηεηα λα αληηπξνζσπεχεη κφλν θαλφλεο θαη 
γεγνλφηα. Οη αλαβαζκίζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ έθδνζε 6.0 επηηξέπνπλ ζε 
θαλφλεο λα ζπλδπάδνπλ ηφζν αληηθείκελα φζν θαη γεγνλφηα. Σα αληηθείκελα 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο θαλφλεο κέζσ ηεο απνζηνιήο 
κελπκάησλ έηζη ε inference engine (κεραλή αλαθνξάο) δελ είλαη πιένλ 
απαξαίηεηε εάλ ρξεζηκνπνηνχκε κφλν αληηθείκελα.  
 
 
 
 



4.2 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ CLIPS  

 
                            σήμα 4.1  Πεξηβάιινλ Clips  
 
Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ έκπεηξνπ ηαηξηθνχ ζπζηήκαηνο ζην CLIPS 
ρξεζηκνπνηήζεθε ε έθδνζε CLIPS (V6.23  01/31/05). 
Σν πεξηβάιινλ εθηέιεζεο ηνπ CLIPS απνηειείηαη απφ ην dialog window 
(παξάζπξν δηαιφγνπ). Όηαλ αλνίγνπκε ηελ εθαξκνγή ηνπ fuzzyTech ζην 
πάλσ ηκήκα ηεο εθαξκνγήο εκθαλίδεηαη ε γξακκή εληνιψλ. Ζ βαζηθή toolbar 
(γξακκή εληνιψλ) ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη ηηο επηινγέο File, κέζσ ηεο 
νπνίαο κπνξνχκε λα επηιέμνπκε New (αλνίγεη λέν παξάζπξν δηαιφγνπ), 
Open αλνίγεη ζην παξάζπξν δηαιφγνπ ηα αξρεία κε θαηάιεμε  *.CLP πξνο 
επεμεξγαζία, ηελ ίδηα ιεηηνπξγία έρεη θαη ε επηινγή Load. Με ηελ επηινγή 
LoadBatch επηιέγνληαη ηα αξρεία πνπ θαηαιήγνπλ  ζε  *.ΒΑΣ. Τπάξρνπλ θαη 
νη επηινγέο Save, Save as, Save Binary νη νπνίεο απνζεθεχνπλ θάπνην 
αξρείν πνπ έρνπκε αλνίμεη. Οη επηινγέο Edit θαη Buffer απφ ην κελνχ ηεο 
toolbar δελ ρξεζηκνπνηνχληαη. 
Απφ ηελ επηινγή Execution ηνπ toolbar κπνξνχκε λα ηξέμνπκε ηνλ θψδηθα 
πνπ έρνπκε γξάςεη (επηιέγνπκε Reset θαη έπεηηα Run ην πξφγξακκα ηξέρεη 
θαη καο δεηάεη λα δψζνπκε ηηκέο ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ ψζηε λα καο δψζεη ηηο 
ιχζεηο ζην πξφβιεκα πνπ ζέινπκε. Με ηελ επηινγή Browse απφ ην κελνχ 
toolbar κπνξνχκε λα έρνπκε πξφζβαζε ζηηο δειψζεηο ησλ ζπλαξηήζεσλ 
κέζσ ηνπ deffacts αιιά θαη ηεο δήισζεο ησλ πξφηππσλ γεγνλφησλ κέζσ ηεο 
deftemplate. Δπηπιένλ ζηελ γξακκή εξγαιείσλ ππάξρεη ε επηινγή window 
κέζσ ηεο νπνίαο κπνξνχκε λα έρνπκε έιεγρν ζην ζρήκα θαη ζην κέγεζνο ηνπ 
παξαζχξνπ, επίζεο κπνξνχκε λα αλνίμνπκε θάπνηνπο άιινπο ηχπνπο 



παξαζχξσλ πνπ ειέγρνπλ άιια ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο γεγνλφηα 
(facts), agenda, παξαδείγκαηα (instances).                

 
Με ηελ εθθίλεζε ηνπ CLIPS εκθαλίδεηαη  ην CLIPS prompt σο εμήο 
 
CLIPS> 
Απφ απηφ ην ζεκείν κπνξνχκε λα εηζάγνπκε εληνιέο.  
Γηα ηελ έμνδν απφ ην πεξηβάιινλ CLIPS απιψο εηζάγνπκε (exit)      
 
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΛΗΣΑ  
Γηα ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζηελ ιίζηα γεγνλφησλ fact-list ,ρξεζηκνπνηνχκε 
ηελ εληνιή assert. 
Π.ρ  CLIPS>(assert (fire))  
Ζ εληνιή assert ιακβάλεη ζαλ φξηζκα ην (fire), παξαηεξνχκε ην <Fact-0> πνπ 
δειψλεη  φηη ην CLIPS έρεη απνζεθεχζεη ην γεγνλφο fire ζηελ ιίζηα γεγνλφησλ 
θαη έρεη δψζεη ηνλ θσδηθφ 0. Οη γσληαθέο παξελζέζεηο < > ρξεζηκεχνπλ ζαλ 
delimiter ζην CLIPS γηα λα δείμνπλ ην φλνκα ελφο γεγνλφηνο. Σν CLIPS ζα 
νλνκάδεη ηα γεγνλφηα ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ απμαλφκελν αθνινπζηαθά 
αξηζκφ θαη δείρλεη ηνλ πςειφηεξν δείθηε γεγνλφησλ φηαλ έλα ε πεξηζζφηεξα 
γεγνλφηα εηζάγνληαη ζηελ ιίζηα γεγνλφησλ. Ζ εληνιή (assert) θαη ην argument 
(fire) πεξηθιείνληαη απφ παξελζέζεηο. Σν CLIPS έρεη ζχληαμε φκνηα κε ηελ 
LISP  πνπ ρξεζηκνπνηεί παξελζέζεηο ζαλ πεξηνξηζκνχο. To CLIPS δελ είλαη 
γξακκέλν ζε γιψζζα LISP αιιά ε κνξθή ηεο LISP έρεη επεξεάζεη ηελ 
αλάπηπμε ηνπ CLIPS.                        
                        
Κάζε γεγνλφο πνπ εηζάγεηαη ζηελ ιίζηα γεγνλφησλ αληηζηνηρεί ζε έλα δείθηε 
γεγνλφησλ πνπ νλνκάδεηαη fact-index. Με ηηο εληνιέο clear θαη reset ν δείθηεο 
ησλ γεγνλφησλ ηίζεηαη ζηελ ηηκή 0,  ελψ ε reset εηζάγεη γεγνλφο ζαλ f-0. Ζ 
clear δηαγξάθεη φια ηα γεγνλφηα απφ ηελ κλήκε. Έλα γεγνλφο φπσο (fire) 
ιέγεηαη φηη απνηειείηαη απφ έλα απιφ πεδίν.            
Έλαο αξηζκφο απφ δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο πεδίσλ είλαη δηαζέζηκνο:float, 
integer, symbol, string, external-address, fact-address, instance-name θαη 
instance-address. Ζ δηαγξαθή γεγνλφησλ απφ ηελ ιίζηα γεγνλφησλ 
νλνκάδεηαη retraction θαη εθηειείηαη κε ηελ εληνιή retract. Γηα ηελ δηαγξαθή 
ελφο γεγνλφηνο απφ ηελ ιίζηα γεγνλφησλ πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηνλ δείθηε 
ηνπ γεγνλφηνο  ζαλ ην argument πνπ ζα δηαγξάθεη. Γηα ηελ δηαγξαθή φισλ 
ησλ γεγνλφησλ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ  (retract *). 

 
ΓΗΟΡΘΩΖ (DEBUGGING) ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  
 
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε γεγνλφησλ εηζάγνπκε ηελ εληνιή (watch facts)  
Σν ζχκβνιν  ==> ζεκαίλεη φηη ην γεγνλφο εηζάγεηαη ζηελ κλήκε ελψ ην 
ζχκβνιν <==  δειψλεη φηη ην γεγνλφο δηαγξάθεηαη απφ ηελ κλήκε. 
 
 

 
 
 
 



4.3 ΚΑΝΟΝΔ ΣΟ CLIPS  

Οη θαλφλεο ζην Clips απνηεινχληαη απφ δπν κέξε ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο 
ελέξγεηεο είλαη ηεο κνξθήο if (ζπλζήθεο) then (ελέξγεηεο). 
Οη ζπλζήθεο είλαη ζπλήζσο έλα ζχλνιν απφ γεγνλφηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα 
ππάξρνπλ ζηε ιίζηα γεγνλφησλ γηα λα ηθαλνπνηείηαη ν θαλφλαο. Οη ζπλζήθεο 
ελφο θαλφλα κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ κεηαβιεηέο θαη έηζη ηαπηίδνληαη κε 
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο γεγνλφηα ηεο ιίζηαο γεγνλφησλ. 
ηελ agenda εηζάγεηαη ν θαλφλαο ηφζεο θνξέο φζνη είλαη νη δηαθνξεηηθνί 
ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ηθαλνπνηείηαη κε δηαθνξεηηθέο αλαζέζεηο ζηηο 
αληίζηνηρεο κεηαβιεηέο. ηηο ελέξγεηεο ηνπ θαλφλα πεξηγξάθνληαη  ηη ζα ιάβεη 
ρψξα θαηά ηελ ππξνδφηεζε ηνπ (firing). Οη ελέξγεηεο κπνξνχλ λα 
πεξηιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε ζπλάξηεζε ηνπ CLIPS φπσο ηελ δηαγξαθή ε 
ηελ εηζαγσγή ελφο γεγνλφηνο απφ ηελ ιίζηα γεγνλφησλ ηελ εθηχπσζε 
απνηειεζκάησλ, ππνινγηζκφ ηηκψλ.                         
Ο ζπλνιηθφο θαλφλαο ζα πξέπεη λα πεξηθιείεηαη απφ παξελζέζεηο. Κάζε έλα 
απφ ηα ππνδείγκαηα θαλφλσλ θαη νη ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα πεξηθιείνληαη απφ 
παξελζέζεηο. Έλαο θαλφλαο είλαη παξφκνηνο ζε ζχληαμε κε ηελ εληνιή IF 
THEN ζε κηα δηαδηθαζηηθή γιψζζα φπσο ε Ada ε C είηε ε Pascal.     
 
Ζ δνκή ελφο θαλφλα ζην Clips είλαη ε επφκελε   
(defrule   rule_name   “optional_comment”        
(pattern_1)                        ;Left-Hand Side πιεπξά  (LHS) 
(pattern_2)                        ;ηνπ θαλφλα απνηειείηαη απφ elements               

         .                               ; πξηλ απφ ην ζχκβνιν  “   “ 
         .    
(pattern_N)                                      

 
(action_1)                ;Right-Hand πιεπξά (RHS) 
(action_2)                ; ηνπ θαλφλα απνηειείηαη απφ elements                            

      .                           ;έπεηηα απφ ην ζχκβνιν “ ” 
     . 
(action_M))        ;”(“to the left of defrule “. 
 
Παξάδεηγκα ελφο θαλφλα γηα ηελ λεθξηθή λφζν απν ην εθηειέζηκν πξφγξακκα 
είλαη Clips είλαη   
 
(defrule nefr-nosos 
(declare(salience 100)) 
(user-taxinomisi oriaki|stadio-1|stadio-2|stadio-3) 
(user-nn y) 
 
=> 
(printout t "Exei nefriki aneparkeia?"crlf) 
(bind ?NA(read)) 
(assert(user-NA ?NA)) 
(printout t "Exei stenosi nefrikis artirias?"crlf) 
(bind ?stenosi(read)) 
(assert(user-stenosi ?stenosi)) 
) 
 



4.4 ΓΟΜΗ  DEFTEMPLATE - ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΔΓΟΝΟΣΩΝ      
 
Μέζσ απηήο ηεο εληνιήο  νξίδεηαη  κηα νκάδα  απφ ζρεηηδφκελα πεδία ζε έλα 
πξφηππν. Δίλαη κηα ιίζηα απφ νλνκαδφκελα πεδία πνπ νλνκάδνληαη slots, εηζη 
επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε κέζσ νλφκαηνο αληί απφ ηελ δηάηαμε ησλ πεδίσλ. 
Σν CLIPS πξνζθέξεη κέζσ ηεο deftemplate έλα ηξφπν δεκηνπξγίαο θαη 
δηαρείξηζεο γεγνλφησλ κέζσ νξηζκνχ πξνηχπνπ γεγνλφησλ. Σα πξφηππα 
γεγνλφησλ είλαη κηα δνκή κε ηελ νπνία κπνξεί λα νξηζηεί ε κνξθή πνπ ζα 
έρνπλ ηα γεγνλφηα ζε έλα πξφγξακκα. Κάζε πξφηππν έρεη έλα ζχλνιν απφ 
ηδηφηεηεο (slots), ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ ηηκέο απηφλνκα, ελψ 
επηπιένλ κπνξεί λα νξηζζνχλ θαη νη ηχπνη ησλ ηηκψλ απηψλ. 
 
ΔΝΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΓΟΜΖ  DEFTEMPLATE  
 
(deftemplate  student         ; φλνκα ηεο ζρέζεο ηνπ deftemplate 
“ vital information “        ; πξναηξεηηθφ ζρφιην κέζα ζε εηζαγσγηθά-quotes   
(slot  name                            ; φλνκα ηνπ πεδίνπ  
(type STRING)                 ; ηχπνο ηνπ πεδίνπ 
(default  ?DERIVE))        ;ηηκή  πνπ έρεη δνζεί ζην πεδίν  
(slot surname                   ; φλνκα ηνπ πεδίνπ 
(type STRING)                       ; ηχπνο ηνπ πεδίνπ 
(default  ?PAPPAS))        ;ηηκή  πνπ έρεη δνζεί ζην πεδίν  
(slot sex                              ; φλνκα ηνπ πεδίνπ 
(type  STRING )                     ; ηχπνο ηνπ πεδίνπ 
(default  ?FEMALE))        ;ηηκή  πνπ έρεη δνζεί ζην πεδίν  
(slot  age                            ; φλνκα ηνπ πεδίνπ 
(type  STRING )                       ; ηχπνο ηνπ πεδίνπ 
(default  ?FEMALE)))       ;ηηκή  πνπ έρεη δνζεί ζην πεδίν  
 

ην παξάδεηγκα ηα πεξηερφκελα ηνπ deftemplate έρνπλ δνκεζεί σο εμήο : 
a)Έρεη νλνκαζηεί ην deftemplate 
b) Τπάξρνπλ γλσξίζκαηα πνπ νλνκάδνληαη fields (πεδία) 
c) Ο ηχπνο ηνπ πεδίνπ κπνξεί λα είλαη  SYMBOL, STRING, NUMBER είηε 
θάπνηνο άιινο  
d)Ζ δνζκέλε ηηκή πεδίνπ. 
Ζ ζπγθεθξηκέλε δνκή deftemplate έρεη 4 single-slot slots πνπ νλνκάδνληαη 
name, surname, age, sex. Οη εθ ησλ πξνηέξσλ ηηκέο ζηε deftemplate 
εηζάγνληαη ζην CLIPS φηαλ ηξέμνπκε έλα reset θαη δελ νξίδνληαη απνθιεηζηηθέο 
ηηκέο.  
                                                                                                                                                                                                   

4.5 ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΟ CLIPS ΓΙΑ ΣΟ 
ΔΤΦΤΔ ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επθπνχο ηαηξηθνχ ζπζηήκαηνο ζην Clips γηα ηελ 
δηαρείξηζε ηεο ππέξηαζεο έρεη  νξηζηεί έλα πιήζνο θαλφλσλ. Παξαθάησ 
αλαθέξνληαη αληηπξνζσπεπηηθνί θαλφλεο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ   

 
Σα παξαθάησ παξαδείγκαηα θαλφλσλ παξάγνληαη απφ ηνλ πίλαθα  
Computerized Patient Model Rules πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζειίδα 45.  
 



ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ  ΜΔ ΚΑΝΟΝΑ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΤΠΔΡΣΑΖ    
(defrule taxinomisi 
(declare(salience 100)) 
(user-SP ?SP) 
(user-DP ?DP) 
 
=> 
(if(and(or(and(> ?SP 119)(< ?SP 130))(and(> ?DP 79)(< ?DP 85)))(not(> ?SP 
129))) 
 then 
     (assert(user-taxinomisi fisiologiki)) 
     (printout t " Min anisixeis akoma.Epanelenxos se 6 mines" crlf)) 
 
(if(and(or(and(> ?SP 129)(< ?SP 140))(and(< ?DP 90)(> ?DP 84)))(not(> ?SP 
139))) 
 then 
     (assert(user-taxinomisi oriaki)) 
else (if(and(or(and(> ?SP 139)(< ?SP 160))(and(< ?DP 100)(> ?DP 
89)))(not(> ?SP 159))) 
 then 
     (assert(user-upertasi y)) 
     (assert(user-taxinomisi stadio-1))) 
else (if(and(or(and(> ?SP 159)(< ?SP 180))(and(< ?DP 110)(> ?DP 
99)))(not(> ?SP 179))) 
 then 
     (assert(user-upertasi y)) 
     (assert(user-taxinomisi stadio-2))) 
else (if(or(> ?SP 179)(> ?DP 109)) 
 then 
     (assert(user-upertasi y)) 
     (assert(user-taxinomisi stadio-3))) 
) 
) 
 
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΜΔ ΚΑΝΟΝΑ  ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ  

 
 (defrule uperxolisterinaimia 

(declare(salience 100)) 
(user-chol ?chol) 
=> 
(if(> ?chol 250) 
 then 
  (assert (uper-chol y)) 
 else 
  (assert (uper-chol n)) 
) 
) 

 
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΜΔ ΚΑΝΟΝΑ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ  ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΚΗΝΓΤΝΟΤ  
 



(defrule danger-common 
(declare(salience 100)) 
 
(user-smoke n) 
(user-organ n) 
(user-disease n) 
(user-paxisarkia n) 
(user-SD n) 
(uper-chol n) 
(user-taxinomisi oriaki) 
 => 
 (assert (danger common)) 
) 

 
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΜΔ ΚΑΝΟΝΑ ΓΗΑ ΑΠΟΦΑΖ  ΔΝΑΡΞΖ   ΘΔΡΑΠΔΗΑ  
 
 (defrule oriaki-piesi 
(declare(salience 100)) 
(user-taxinomisi oriaki) 
(or(user-SD y)(user-NA y)) 
=> 
(assert(tropos-zois m3)) 
) 
 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ  ΜΔ ΚΑΝΟΝΑ ΓΗΑ ΑΡΥΗΚΟΠΟΗΖΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΩΝ 
ΘΔΡΑΠΔΗΑ  
 
(defrule therapy 
(declare(salience 100)) 
=> 
(assert(therapy-1 ola)) 
(assert(therapy-2 ola)) 
(assert(plus-therapy ola)) 
(assert(kanonas 0)) 
) 
 
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΜΔ ΚΑΝΟΝΑ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΥΩΡΗ  ΓΗΑΒΖΣΖ-ΒΟ-
ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ  
 
 (defrule xoris-epiplokes 
(declare(salience 100)) 
(user-disease n) 
(user-organ n) 
(user-SD n) 
(user-taxinomisi stadio-1|stadio-2|stadio-3) 
(user-XAP y) 
?q-1 <-(therapy-1 ?th-1) 
?q-2 <-(therapy-2 ?th-2) 
?q-3 <-(plus-therapy ?th-3) 
 



(not(kanonas 1)) 
=> 
(retract ?q-1)(retract ?q-2)(retract ?q-3) 
(assert(therapy-1 ola-ektos-B-blocker)) 
(assert(therapy-2 ola-ektos-B-blocker)) 
(assert(plus-therapy ola-ektos-B-blocker)) 
(assert(kanonas 1)) 
) 

 
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΜΔ ΚΑΝΟΝΑ  ΓΗΑ  ΓΗΑΒΖΣΗΚΟΤ  
 
 (defrule diabetus 
  (declare(salience 100)) 
(user-taxinomisi oriaki|stadio-1|stadio-2|stadio-3) 
(user-SD y) 
(not(kanonas 4)) 
=> 
 
(printout t "Exei diabitiki nefropa8eia?"crlf) 
(bind ?nefro(read)) 
(assert(user-nefro ?nefro)) 
(assert(kanonas 4)) 
) 
 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΜΔ ΚΑΝΟΝΑ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΥΟΤ ΝΟΟΤ ΠΟΤ 
ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΤΠΔΡΣΑΖ  
 
 (defrule organa 
(declare(salience 100)) 
(user-taxinomisi stadio-1|stadio-2|stadio-3) 
(user-organ y) 
=> 
(printout t "Exei upertrofia aristeras koilias?"crlf) 
(bind ?uper(read)) 
(assert(user-uper ?uper)) 
(printout t "Pasxei apo kardiaki aneparkeia?"crlf) 
(bind ?KA(read)) 
(assert(user-KA ?KA)) 
) 

 
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΜΔ ΚΑΝΟΝΑ ΓΗΑ ΣΔΦΑΝΗΑΗΑ ΝΟΟ  
 
 (defrule stef 
(declare(salience 100)) 
(user-taxinomisi stadio-1|stadio-2|stadio-3) 
(user-SN y) 
=> 
(printout t "perase posfato emfragma?"crlf) 
(bind ?emfragma(read)) 
(assert(user-emfragma ?emfragma)) 



(printout t "exei statheri sti8anxi?"crlf) 
(bind ?stst(read)) 
(assert (user-stst ?stst)) 
) 
 
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ  
ΜΔ ΚΑΝΟΝΑ ΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ ΤΠΔΡΣΡΟΦΗΑ  
 
(defrule uper-XAP 
(declare(salience 60)) 
(user-uper y) 
(user-XAP y) 
?q-1 <-(therapy-1 ?th-1) 
?q-2 <-(therapy-2 ?th-2) 
 
(not(kanonas 12)) 
=> 
(retract ?q-1)(retract ?q-2) 
(assert(therapy-2 AMEA)) 
(assert(therapy-1 AYAII)) 
(assert(kanonas 12)) 
) 
 
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ  ΜΔ  ΚΑΝΟΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΝΔΦΡΗΚΖ ΝΟΟ 
 
(defrule nefr-nosos 
(declare(salience 100)) 
(user-taxinomisi oriaki|stadio-1|stadio-2|stadio-3) 
(user-nn y) 
 
=> 
(printout t "Exei nefriki aneparkeia?"crlf) 
(bind ?NA(read)) 
(assert(user-NA ?NA)) 
(printout t "Exei stenosi nefrikis artirias?"crlf) 
(bind ?stenosi(read)) 
(assert(user-stenosi ?stenosi)) 
) 
 
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ  ΜΔ ΚΑΝΟΝΑ  ΓΗΑ ΑΓΓΔΗΑΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟ ΔΠΔΗΟΓΗΟ  
 
(defrule aee 
(declare(salience 60)) 
(user-AEE y) 
?q-1 <-(therapy-1 ?th-1) 
?q-2 <-(plus-therapy ?th-2) 
(not(kanonas 23)) 
=> 
(retract ?q-1)(retract ?q-2) 
(assert(therapy-1 AMEA)) 



(assert(plus-therapy diouretic-thiazid)) 
(assert(kanonas 23)) 
) 
 
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΜΔ ΚΑΝΟΝΑ ΓΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΟΠΑΘΔΗΑ  
 
 (defrule p-a 
(declare(salience 100)) 
(user-taxinomisi stadio-1|stadio-2|stadio-3) 
(user-PA y) 
=> 
(printout t "Exei Raynaud?"crlf) 
(bind ?R(read)) 
(assert(user-R ?R)) 
(printout t "poia baritita exei h artiriopa8eia?"crlf) 
(printout t "ipia/mesi/megali"crlf) 
(bind ?B(read)) 
(assert(user-B ?B)) 
) 
 
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΜΔ ΚΑΝΟΝΑ ΔΚΣΤΠΩΖ ΓΗΑ ΣΟ ΠΟΣΔ ΘΑ ΑΡΥΗΔΗ Ζ 
ΦΑΡΜΑΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ  
 
 (defrule allagi-zois-1 
(declare(salience 30)) 
(tropos-zois m3-6) 
(user-smoke ?smoke) 
(user-paxisarkia ?p) 
(uper-chol ?chol) 
(user-SD ?SD) 
=> 
(printout t ""crlf) 
(if(eq ?smoke y) 
 then 
(printout t "Amesi diakopi kapnismatos" crlf)) 
(if(eq ?p y) 
 then 
(printout t "Apolia barous.Akoma kai 5kgr ligotera beltionete i prognosi"crlf)) 
(if(eq ?chol y) 
 then 
(printout t "Diaita xamili se lipara "crlf)) 
(if(eq ?SD y) 
 then 
(printout t "Ru8mish tou sakxarou aimatos"crlf)) 
 
(printout t "Periorismos tis ka8hmerinhs proslhpsis alatos kai swmatikh 
askhsh"crlf) 
(printout t "Allagi tou tropou zwhs opws orizetai apo ta parapanw."crlf) 
(printout t "An meta apo 3-6 mhnes h piesi epimenei, FARMAKO8ERAPIA"crlf 
crlf) 



) 
 
Σν παξαθάησ ζχλνιν παξαδεηγκάησλ θαλφλσλ πξνέξρεηαη απφ ηνλ πίλαθα 
Computerized Patient Database Rules πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζειίδα 47. 
 
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ  ΜΔ ΚΑΝΟΝΑ ΓΗΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΑΘΔΝΖ  
 
(defrule    Patient-model-Uncontrolled-Worsened-1  
(declare     (salience  200 )) 
(user-HRF       ?HRF  ) 
(user-BP-TBP     ?BP-TBP  ) 
(user-CRF            ?CRF  ) 
(and   (user-HRF  Moderate)( > user-BP-TBP  20)(user-CRF  Low)) 
 
=>      
           ( assert (PATIENT MODEL   Uncontrolled ) ) 
              and 
             ( assert (PATIENT MODEL   Worsened  ) ) 
) 
 
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΜΔ ΚΑΝΟΝΑ ΓΗΑ ΑΘΔΝΖ  Δ ΚΑΣΑΣΑΖ CONTROLLED-
IMPROVED  
 
 (defrule      Patient-model-Controlled-Improved-1 
(declare        (salience  200 )) 
(user-HRF       ?HRF  ) 
(user-BP-TBP     ?BP-TBP  ) 
(user-CRF            ?CRF  ) 
(and   (user-HRF  Moderate)( < user-BP-TBP  20)(user-CRF  Medium)) 
=> 
             ( assert (PATIENT MODEL  Controlled ) ) 
              and 
              ( assert (PATIENT MODEL  Improved  ) ) 
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΑΦΔ ΔΜΠΔΙΡΟ ΤΣΗΜΑ 

ΜΔ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΗ Δ FUZZYTECH 
 

5.1   ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΑΑΦΟΤ ΔΜΠΔΙΡΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ   ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 
ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΗ 

 

5.2   Η ΜΑΘΗΗ ΓΔΝΙΚΑ 
Ζ κάζεζε ζε έλα γλσζηηθφ ζχζηεκα, φπσο γίλεηαη αληηιεπηή ζηελ 
θαζεκεξηλή δσή, κπνξεί λα ζπλδεζεί µε δχν βαζηθέο ηδηφηεηεο:  ηελ ηθαλφηεηά 
ζηελ πξφζθηεζε γλψζεο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ µε ην πεξηβάιινλ,  
ηελ ηθαλφηεηά λα βειηηψλεη µε ηελ επαλάιεςε ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο µία 
ελέξγεηαο.  
Έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξνη νξηζκνί γηα ηε κάζεζε: Simon ('83), "ε κάζεζε 
ζεκαηνδνηεί πξνζαξκνζηηθέο αιιαγέο ζε έλα ζχζηεκα µε ηελ έλλνηα φηη απηέο 
ηνπ επηηξέπνπλ λα θάλεη ηελ ίδηα εξγαζία, ή εξγαζίεο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο, 
πην απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ηελ επφκελε  θνξά".  
Minsky ('85), "... είλαη λα θάλνπκε ρξήζηκεο  αιιαγέο ζην κπαιφ µαο".  
Michalski ('86), "... είλαη ε δεκηνπξγία ή ε αιιαγή ηεο αλαπαξάζηαζεο ησλ 
εκπεηξηψλ".  
Γηα ηα ζπζηήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ ζπκβνιηθή ΣΝ, ε κάζεζε πξνζδηνξίδεηαη 
σο πξφζθηεζε επηπιένλ γλψζεο, πνπ επηθέξεη κεηαβνιέο ζηελ ππάξρνπζα 
γλψζε.  Σα ηερλεηά λεπξσληθά δίθηπα (πνπ αλήθνπλ ζηελ µε ζπκβνιηθή  ΣΝ) 
έρνπλ δπλαηφηεηα κάζεζεο κεηαζρεκαηίδνληαο  ηελ εζσηεξηθή ηνπο δνκή, 
παξά θαηαρσξψληαο θαηάιιεια αλαπαξηζηάκελε γλψζε.  

 

5.3   Μησανική Μάθηζη 
 
Ο άλζξσπνο πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ παξαηεξψληαο ην 
θαη δεκηνπξγψληαο κηα απινπνηεκέλε (αθαηξεηηθή) εθδνρή ηνπ πνπ 
νλνκάδεηαη μονηέλο (model).  
Ζ δεµηνπξγία ελφο ηέηνηνπ κνληέινπ, νλνκάδεηαη επαγσγηθή κάζεζε 
(inductive learning) ελψ ε δηαδηθαζία γεληθφηεξα νλνκάδεηαη επαγυγή 
(induction).  
Δπηπιένλ ν άλζξσπνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νξγαλψλεη θαη λα ζπζρεηίδεη ηηο 
εκπεηξίεο θαη ηηο παξαζηάζεηο ηνπ δεκηνπξγψληαο λέεο δνκέο πνπ 
νλνκάδνληαη ππόηςπα (patterns).  
Ζ δεκηνπξγία κνληέισλ ή πξνηχπσλ απφ έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ, απφ έλα 
ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα, νλνκάδεηαη κεραληθή κάζεζε (machine learning).  

Ζ κεραληθή κάζεζε είλαη κηα πεξηνρή ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο ε νπνία 
αθνξά αιγνξίζκνπο θαη κεζφδνπο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ππνινγηζηέο λα 
«καζαίλνπλ». Με ηε κεραληθή κάζεζε θαζίζηαηαη εθηθηή ε θαηαζθεπή 
πποζαπμόζιμυν (adaptable) πξνγξακκάησλ ππνινγηζηψλ ηα νπνία 
ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηελ απηνκαηνπνηεκέλε αλάιπζε ζπλφισλ δεδνκέλσλ 
θαη φρη ηε δηαίζζεζε ησλ κεραληθψλ πνπ ηα πξνγξακκάηηζαλ. Ζ κεραληθή 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE_%CE%BD%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE


κάζεζε επηθαιχπηεηαη ζεκαληηθά κε ηε ζηαηηζηηθή, αθνχ θαη ηα δχν πεδία 
κειεηνχλ ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ. 

Οη αιγφξηζκνη κεραληθήο κάζεζεο θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ην 
επηζπκεηφ απνηέιεζκα ηνπ αιγνξίζκνπ. ηνπο ζπλεζηζκέλνπο ηχπνπο 
αιγνξίζκσλ πεξηιακβάλνληαη νη εμήο: 

 Επιηηπούμενη μάθηζη ή μάθηζη με επίβλετη (supervised learning), 
φπνπ ν αιγφξηζκνο θαηαζθεπάδεη κηα ζπλάξηεζε πνπ απεηθνλίδεη 
δεδνκέλεο εηζφδνπο ζε γλσζηέο, επηζπκεηέο εμφδνπο (ζύνολο 
εκπαίδεςζηρ), κε απψηεξν ζηφρν ηε γελίθεπζε ηεο ζπλάξηεζεο απηήο 
θαη γηα εηζφδνπο κε άγλσζηε έμνδν (ζύνολο ελέγσος). 

 Μη επιηηπούμενη μάθηζη ή μάθηζη συπίρ επίβλετη (unsupervised 
learning), φπνπ ν αιγφξηζκνο θαηαζθεπάδεη έλα κνληέιν γηα θάπνην 
ζχλνιν εηζφδσλ ρσξίο λα γλσξίδεη επηζπκεηέο εμφδνπο γηα ην ζχλνιν 
εθπαίδεπζεο. 

 Ενιζσςηική μάθηζη (reinforcement learning), φπνπ ν αιγφξηζκνο 
καζαίλεη κηα ζηξαηεγηθή ελεξγεηψλ γηα κηα δεδνκέλε παξαηήξεζε. 

Ζ αλάιπζε ησλ αιγφξηζκσλ κεραληθήο κάζεζεο είλαη έλαο θιάδνο ηεο 
ζηαηηζηηθήο πνπ νλνκάδεηαη ζεσξία κάζεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
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http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
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http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1


5.4   ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ FUZZYTECH 
 

Δίλαη έλα εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ βειηηζηνπνίεζε αζαθψλ επθπψλ  
ζπζηεκάησλ. Ζ  δεκηνπξγία αζαθψλ ζπζηεκάησλ ζην Fuzzytech 
πεξηιακβάλεη ηα επφκελα βήκαηα επεμεξγαζίαο   
 
Treeview  
Project Editor 
Debugger 
Analyzer θαη  
Code Generator  
 
Σα παξάζπξα ηνπ Editor (ζπληάθηε θεηκέλνπ) θαη ηνπ Analyzer (αλαιπηή 
θεηκέλνπ) επηηξέπνπλ ηελ ζρεδίαζε θάζε μερσξηζηνχ ζηνηρείνπ ελφο αζαθνχο 
ινγηθνχ ζπζηήκαηνο  γξαθηθά. 
 
ηηο ζπλαξηήζεηο ηνπ fuzzyTECH κπνξνχκε λα έρνπκε πξφζβαζε απφ ηα  
Α) Menus (File, Edit, View, Debug, Analyzer, Tools, Window, Help) 
Β) Keyboards (π.ρ  κε ηελ επηινγή [Alt]  [0] αλνίγεη ην παξάζπξν treeview ) 
Γ) Toolbars 
 

 
 

σήμα 5.1: Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ FuzzyTech 
 
 
 
 
 



5.4.1   Λεθηηθέο κεηαβιεηέο (linguistic variables) 
 
Οη ιεθηηθέο κεηαβιεηέο είλαη ην βαζηθφ ζηνηρείν ζρεδηαζκνχ αζαθνχο ινγηθήο. 
Οη ζπληάθηεο θεηκέλνπ ησλ γισζζηθψλ κεηαβιεηψλ επηηξέπνπλ ηελ ζρεδίαζε 
δηαθφξσλ ηχπσλ ζπλαξηήζεσλ κε ηελ ρξήζε ηνπ πνληηθηνχ. ε θάζε κνξθή 
εθζθαικάησζεο, ν ζπληάθηεο θεηκέλνπ ησλ ιεθηηθψλ κεηαβιεηψλ επηπιένλ 
απεηθνλίδεη ηελ αζάθεηα. ηελ πεξίπησζε ηνπ ππξεηνχ, φρη κφλν ν κεγάινο 
ππξεηφο αιιά επίζεο θαη ν απμαλφκελνο ππξεηφο, ν θαλνληθφο ππξεηφο, ν 
ρακειφο ππξεηφο ππάξρνπλ θαη θαινχληαη “γισζζηθνί φξνη“ πνπ απεηθνλίδνπλ 
ηηο πηζαλέο ηηκέο κηαο ιεθηηθήο κεηαβιεηήο.  
Ζ επφκελε εηθφλα απεηθνλίδεη ηελ ζπλαξηήζεηο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ φξσλ 
ηεο ιεθηηθήο κεηαβιεηήο ζην ίδην γξάθεκα. Μηα ιεθηηθή κεηαβιεηή κεηαθξάδεη 
πξαγκαηηθέο ηηκέο ζε γισζζηθέο ηηκέο. Ζ ιεθηηθή κεηαβιεηή επηηξέπεη ηελ 
κεηάθξαζε κηαο κεηξεκέλεο ζεξκνθξαζίαο ζψκαηνο απφ βαζκνχο 
Fahrneheit, ζηελ ιεθηηθή πεξηγξαθή ηεο. Γηα παξάδεηγκα κηα ζεξκνθξαζία 
ζψκαηνο 1000  F κπνξεί λα εθηηκεζεί ζαλ κηα “ζρεηηθά πςειή ζεξκνθξαζία”.  
 

 
 

σήμα 5.2: Ζ ζπλάξηεζε ζπκκεηνρήο (membership function) ζε ζρέζε κε ηηο 
ηηκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ππξεηνχ.   

 

ηo Fuzzytech ν ζρεδηαζκφο αζαθψλ ζπζηεκάησλ γίλεηαη κε ηνπο επφκελνπο 
Wizards (βνεζνχο): 
α) Fuzzy Design Wizard  γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ,  
β)Variables Wizard γηα ηελ ζρεδίαζε linguistic variables (γισζζνινγηθψλ 
κεηαβιεηψλ) θαη  
γ)Rule Block Wizard γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζρεδίαζεο ησλ θαλφλσλ ηεο βάζεο.  
 

5.4.2   FUZZYTECH EDITORS (ΤΝΣΑΚΣΔ ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΟΤ   
FUZZYTECH) 

1. πληάθηεο γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ ζπγγξαθή νιφθιεξεο ηεο αζαθνχο 
εξγαζίαο. 

2. πληάθηεο γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ ζπγγξαθή ησλ γισζζηθψλ 
κεηαβιεηψλ. 

3. πληάθηεο γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ ζρεδίαζε κηαο βάζεο αζαθψλ 
θαλφλσλ. 

4. πληάθηεο γηα ηελ δεκηνπξγία αληηθεηκέλσλ γηα ην θείκελν.       
 



Ζ πξψηε νκάδα ζπληαθηψλ θεηκέλνπ πεξηιακβάλεη ηνλ FDW (fuzzy design 
wizard) (νδεγφο ζρεδίαζεο αζαθνχο ζπζηήκαηνο) κε ηνλ νπνίν έγηλε ε 
δεκηνπξγία ηνπ αζαθνχο ηαηξηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο εξγαζίαο ζην fuzzytech, 
ηελ κνξθή Treeview (αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ ζε κνξθή δέλδξνπ) πνπ 
επεμεγείηε ακέζσο παξαθάησ θαη ηνλ Project Editor.  
Ζ δεχηεξε νκάδα ζπληαθηψλ πεξηιακβάλεη ηνλ Linguistic Variable Wizard 
(βνεζφο ζχληαμεο γισζζηθψλ κεηαβιεηψλ), ηνλ ζπληάθηε Variable properties 
(ηδηφηεηεο κεηαβιεηήο) κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηηο ηδηφηεηεο 
κηαο ππάξρνπζαο ιεθηηθήο κεηαβιεηήο, ηνλ ζπληάθηε Variable editor 
(ζπληάθηεο κεηαβιεηψλ) φπνπ επηηξέπεη ηνλ γξαθηθφ νξηζκφ ηεο ζπλάξηεζεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε φξνπ, ηνλ δηάινγν ησλ ηδηνηήησλ ησλ φξσλ φπσο ην 
φλνκα ελφο φξνπ. 
 Ζ ηξίηε νκάδα πεξηιακβάλεη ηνλ Rule Block Wizard (νδεγφο ζρεδίαζεο 
κπινθ θαλφλσλ) ν νπνίνο κέζσ κηαο αθνινπζίαο απφ δηάινγνπο βνεζά ζηνλ 
νξηζκφ ελφο κπινθ θαλφλσλ θαη ησλ θαλφλσλ ηνπ, ν νδεγφο Rule block 
properties (ηδηφηεηεο κπινθ θαλφλσλ) επηηξέπεη ηελ κεηαηξνπή ησλ ηδηνηήησλ 
ελφο δεκηνπξγεκέλνπ κπινθ θαλφλσλ, ν νδεγφο spreadsheet rule editor 
(δεκηνπξγφο θαλφλσλ ζε θχιιν εξγαζίαο) δεκηνπξγεί αζαθήο θαλφλεο, ν 
ζπληάθηεο Matrix Rule editor (ζρεδηαζηήο θαλφλσλ ζε κνξθή πίλαθα) κπνξεί 
λα εθαξκνζηεί ζε πίλαθεο, ζέηνληαο κεγάια κπινθ θαλφλσλ ζε δηαθαλή 
κνξθή.  
ηελ ηέηαξηε νκάδα απφ ζπληάθηεο θεηκέλνπ αλήθεη ν νδεγφο Text Properties 
(ηδηφηεηεο θεηκέλνπ) φπνπ κέζσ ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ θεηκέλνπ κπνξνχκε λα 
δηαθξίλνπκε ηελ δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο.                        

 

5.4.3  ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ FUZZYTECH Δ 
ΜΟΡΦΖ ΓΔΝΓΡΟΤ (fuzzyTECH Treeview). 

Ζ αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην fuzzytech είλαη ζε κνξθή 
δέλδξνπ (fuzzyTECH Treeview). Σν παξάζπξν αλαπαξάζηαζεο παξέρεη κηα 
πεξίιεςε φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ (κεηαβιεηψλ, κπινθ θαλφλσλ θαη θεηκέλνπ) 
ζηελ εξγαζία θαη δείρλεη ηελ ηεξαξρία ησλ κεηαβιεηψλ πνπ είλαη ηδηαίηεξα 
ρξήζηκε γηα ηελ ζχληαμε απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ. Έλα ηνληζκέλν αληηθείκελν 
είλαη εχθνιν λα ζπληαρζεί κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο επηινγήο ηεο 
δελδξηθήο κνξθήο κελνχ είηε ηνπ θπξίσο κελνχ κέζσ ηεο εληνιήο ζχληαμεο 
edit.          
Με δηπιφ θιηθ ζηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο (project) κπνξνχκε λα θαλεξψζνπκε 
είηε λα θξχςνπκε ηελ δνκή ηεο εξγαζίαο. Με δηπιφ θιηθ ζε έλα αληηθείκελν 
κπνξνχκε λα δνχκε ηα πεξηερφκελα ηνπ, φπσο φινπο ηνπο φξνπο κηαο 
κεηαβιεηήο, φιεο ηηο δνκέο ησλ θαλφλσλ  θαη ηα αληηθείκελα ηνπ. 
Με δηπιφ θιηθ ζε έλα φξν αλνίγνπκε ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ ηεο 
κεηαβιεηήο πνπ αλήθεη ν φξνο.  
ε αληίζεζε κε ηνλ ζπληάθηε θεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο, ε δελδξηθή κνξθή 
(treeview) παξέρεη κηα πεξίιεςε ηεο ηεξαξρίαο ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο εξγαζίαο 
παξά ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο.   
 
 
 
 
 



Ζ TREEVIEW έρεη γεληθά ηελ επφκελε κνξθή :  

 <Project Title> <<ηίηινο εγρεηξήκαηνο>> 

 Input, Output, Intermediate Variables of the project <<κεηαβιεηέο 
εηζφδνπ, εμφδνπ, ελδηάκεζεο ηνπ Project>>  

 <Name of Variables> (Κάησ απφ θάζε ηχπν κεηαβιεηήο πνπ 
αλαθέξεηαη πάλσ νη κεηαβιεηέο πνπ αλήθνπλ εθεί αλαθέξνληαη κε ην 
φλνκα ηνπο ) 

 ·<Name of Terms> (φινη νη φξνη κηαο κεηαβιεηήο κπαίλνπλ ζε ιίζηα   
            κε ηα νλφκαηα θάησ απφ ηελ κεηαβιεηή) 

 ·Rule Blocks of the project 

 ·<Rule Block Name> (φια ηα κπινθ θαλφλσλ ηεο εξγαζίαο 
παξαηίζεληαη παξαθάησ απφ ηελ είζνδν ησλ κπινθ θαλφλσλ κε ηα 
νλφκαηα ηνπο) 

 · RB-Inputs θαη RB-Outputs (θάζε κπινθ θαλφλσλ έρεη κηα ππννκάδα 
απφ κπινθ θαλφλσλ Inputs/RB Outputs) 

 · <Names of the Inputs / Outputs > Ολφκαηα ησλ κεηαβιεηψλ 
εηζφδνπ εμφδνπ ηνπ αληίζηνηρνπ κπινθ θαλφλσλ θαίλνληαη. 

·         Text of the project (θείκελν ηεο εξγαζίαο) 

 ·<Text Name> (φια ηα αληηθείκελα ηνπ θεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο θαίλνληαη 
καδί κε ηα νλφκαηα ηνπο) 

· Debug Mode (ε ελεξγή κνξθή δηφξζσζεο θαίλεηαη) 

 ·Transfer Plot, 3D Plot, Time Plot (θάησ απφ ηηο νκάδεο απηψλ ησλ 
αλαιπηψλ φινη νη αλαιπηέο πνπ είλαη αλνηρηνί ζηελ εξγαζία ηαμηλνκνχληαη 
καδί κε ηνλ αξηζκφ ζρεδίαζεο) 

Όιε ε παξαπάλσ δηάηαμε αλαπαξηζηάηαη απφ ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί.   
 
 

 
 

 

σήμα 5.3: Ζ δελδξηθή κνξθή αλαπαξάζηαζεο ησλ δεδνκέλσλ ζην fuzzytech  
 



 
 

σήμα 5.4 Αλάπηπμε εθαξκνγήο ζην FuzzyTech 
 

5.4.4  PROJECT EDITOR  (πληάθηεο Κεηκέλνπ Δθαξκνγήο) 
ην παξαπάλσ ζρήκα θαίλεηαη ν project editor (ζπληάθηεο ηεο εξγαζίαο) πνπ 
θαηαιακβάλεη ην θεληξηθφ παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο. Ζ δνκή ηνπ αζαθνχο 
ζπζηήκαηνο απεηθνλίδεηαη γξαθηθά ζηελ δελδξηθή κνξθή είηε ζην παξάζπξν 
ηνπ ζπληάθηε ηεο εξγαζίαο (project editor). To παξάζπξν ηνπ ζπληάθηε 
θεηκέλνπ αλνίγεη κε ηελ εθθίλεζε ηνπ fuzzytech θαη πεξηιακβάλεη ηξεηο ηχπνπο 
δεδνκέλσλ.   
 
Α) Kεηκέλν  
Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο δνκήο ελφο αζαθνχο ινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζε 
πεξηζζφηεξν δηαθαλή κνξθή, θείκελν κπνξεί λα εηζαρζεί ζε θάζε ζεκείν ηνπ 
θχιινπ εξγαζίαο.  
 
Β) Μεηαβιεηέο           
Κάζε κεηαβιεηή εηζφδνπ ε εμφδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ην                                
πεξηβάιινλ κπνξεί λα εηζαρζεί ζε θάζε ζεκείν ηνπ θχινπ εξγαζίαο. Σα    
πεξηβάιινληα εξγαζίαο θαίλνληαη ζε κηθξά θνπηηά φπνπ θαίλεηαη ην φλνκα ηεο      
κεηαβιεηήο. Σν πεξηβάιινλ εηζαγσγήο απεηθνλίδεη ηελ εηθφλα ζηελ αξηζηεξή 
πιεπξά θαη ην απνηέιεζκα εμφδνπ ζηελ δεμηά. Οη ελδηάκεζεο κεηαβιεηέο δελ 
εκθαλίδνληαη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ελψ εκθαλίδνληαη 
κφλν ζηνλ πίλαθα θαλφλσλ φπνπ αλήθνπλ.                  
 



Γ) Μπινθ θαλφλσλ (rule blocks) 
ην fuzzyTech, νη θαλφλεο πνπ πεξηέρνληαη θαη ζπλδένληαη κέζα ζε κπινθ 
θαλφλσλ απνηεινχλ ηελ δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο αξηζκφο ησλ κπινθ 
θαλφλσλ πνπ κπνξνχλ λα νξηζζνχλ κέζα ζε κηα εξγαζία εμαξηάηαη απφ ηελ 
έθδνζε ηνπ FuzzyTech. Έλα κπινθ θαλφλσλ απεηθνλίδεη ην φλνκα ησλ 
θαλφλσλ ζηελ γξακκή ηεο επηθεθαιίδαο. 
 

5.4.5  SPREADSHEET RULE EDITOR(Γηνξζσηήο ζε κνξθή 
θχιινπ εξγαζίαο γηα ηελ ζρεδίαζε θαλφλσλ) 

 
Ο δηνξζσηήο (editor) ζε κνξθή θχιινπ εξγαζίαο ρξεζηκνπνείηαη γηα ηελ 
δεκηνπξγία θαη ηελ ζχληαμε αζαθψλ θαλφλσλ. Οη θαλφλεο εκθαλίδνληαη ζε 
έλα πίλαθα κε εκθάληζε ινγηζηηθνχ θχιινπ. Δάλ ε κνξθή εθζθαικάησζεο 
είλαη ελεξγή εκθαλίδεηαη επίζεο ε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαλφλσλ. ηνλ 
δηνξζσηή ζε κνξθή θχιινπ εξγαζίαο γηα ηελ ζρεδίαζε θαλφλσλ 
(Spreadsheet Rule Editor) έρνπκε πξφζβαζε κε δηπιφ θιηθ είηε ζην ζχλνιν 
θαλφλσλ ζηνλ ζπληάθηε ηεο εξγαζίαο είηε ζην φλνκα ηνπ κπινθ ζηελ δηάηαμε 
treeview (δελδξηθή κνξθή).  
 

5.4.6  FUZZY DESIGN WIZARD (FDW)(Βοηθόρ ζσεδίαζηρ  αζαθών 

ζςζηημάηων)  
 
O βνεζφο ζρεδίαζεο αζαθψλ ζπζηεκάησλ μεθηλάεη κηα αθνινπζία απφ 
δηάινγνπο πνπ νδεγνχλ ζηελ δεκηνπξγία ελφο πιήξνπο πξνηχπνπ αζαθνχο 
ινγηθήο. Ο FDW κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ψζηε λα ηξνπνπνηήζεη έλα 
ππάξρνλ αζαθέο ζχζηεκα. Ο FDW κπνξεί λα επηιεγεί απφ ην κελνχ File→ 
Fuzzy design Wizard. O fuzzy design wizard νινθιεξψλεηαη ζε πέληε 
δηάινγνπο πνπ θαίλνληαη παξαθάησ.  
 

1. ΠΡΩΣΟ ΓΗΑΛΟΓΟ ΣΟΤ ΒΟΖΘΟΤ 
 
Δθαξκνγή ζε έλα ππάξρνλ ζχζηεκα / Γεκηνπξγία  λένπ ζπζηήκαηνο. 
Μέζα απφ απηφ ην δηάινγν θαζνξίδνπκε εάλ ην πξσηφηππν πνπ 
δεκηνπξγήζεθε  απφ ην  FDW ζα αληηθαηαζηήζεη ην ηξέρνλ ζχζηεκα αζαθνχο 
ινγηθήο ε ζα ελζσκαησζεί ζην ηξέρνλ ζχζηεκα. Έλα ηξέρνλ ζχζηεκα κπνξεί 
λα επαλέιζεη ζην fuzzyTECH κέζσ ηεο παξάβιεςεο ηνπ FDW ζε έλα απφ 
ηνπο δηάινγνπο. 
 
Υξεζηκνπνίεζε θαθέινπ δεδνκέλσλ (data file) 
Έλαο θάθεινο δεδνκέλσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 
δηαδηθαζίαο ζρεδίαζεο. 
 

2. ΠΛΖΘΟ ΜΔΣΑΒΛΖΣΩΝ  
 
Λεθηηθέο κεηαβιεηέο εηζφδνπ εμφδνπ θαη ελδηάκεζεο     
Μέζα απφ απηφ ην δηάινγν θαζνξίδνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ εηζφδνπ, 
εμφδνπ θαη ησλ ελδηάκεζσλ κεηαβιεηψλ ηνπ αζαθνχο ζπζηήκαηνο. 
 
Όξνη ησλ κεηαβιεηψλ εηζφδνπ εμφδνπ θαη ελδηάκεζσλ ιεθηηθψλ κεηαβιεηψλ   



Πξνθαζνξηζκέλνο αξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ εηζφδνπ, εμφδνπ θαη ησλ 
ελδηάκεζσλ κεηαβιεηψλ παξνπζηάδνληαη. ηνπο επφκελνπο δηαιφγνπο ηεο 
αθνινπζίαο δηαιφγσλ ηνπ FDW θάζε κεηαβιεηή κπνξεί λα δεισζεί 
μερσξηζηά. 
 

3. ΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΩΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΩΝ 
ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ   

ην ηξίην βήκα ηνπ Fuzzy Design Wizard (FDW), έλαο δηάινγνο γηα θάζε 
κεηαβιεηή ζέηεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο θάζε κεηαβιεηήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηελ 
πξψηε γξακκή, ν ηχπνο ρξήζεο ηεο κεηαβιεηήο εζφδνπ εμφδνπ είηε 
ελδηάκεζεο θαζνξίδεηαη. 
 
O FUZZY DESIGN WIZARD αθνινπζεί ηνπο επφκελνπο δηάινγνπο γηα ηελ 
δεκηνπξγία ηνπ αζαθνχο έκπεηξνπ ζπζηήκαηνο.  
  
Name     
Μέζα ζε απηφ ην πεδίν νξίδνπκε ην φλνκα ηεο κεηαβιεηήο   
 
Range From :…To : 
Απηά ηα πεδία επηηξέπνπλ ηνλ νξηζκφ ηνπ πεδίνπ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο. Απηφ 
ην δηάζηεκα αληηπξνζσπεχεη ην θπζηθφ πεδίν ηηκψλ πνπ νη ηηκέο ηνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ ηηκέο θειχθνπο.  
 
Πιήζνο ησλ φξσλ είηε ησλ νλνκάησλ ησλ φξσλ   
Απηά ηα πεδία ζην θαηψηεξν επίπεδν ηνπ δηαιφγνπ θαζνξίδνπλ  ηνλ αξηζκφ 
ησλ φξσλ θαη επηηξέπνπλ ηελ επηινγή ηνπ νλφκαηνο ηνπ φξνπ εθηφο απφ ηηο 
ηππηθέο δηακνξθψζεηο. Ο FDW πξνζθέξεη δηαθνξεηηθέο δηακνξθψζεηο 
ζχκθσλα κε ηνλ επηιεγκέλν αξηζκφ ησλ φξσλ.  
 

4. ΓΗΑΛΟΓΟ ΓΗΑΑΦΖΝΗΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΩΝ          
  
Ο δηάινγνο ηεο δηαζαθήληζεο είλαη ν ηέηαξηνο δηάινγνο ηνπ νδεγνχ 
ζρεδίαζεο αζαθνχο ζπζηήκαηνο (FDW). ηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο, ηα 
απνηειέζκαηα  ελφο αζαθνχο ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ζαθήο 
ηηκέο. ηνπο δηάινγνπο ηεο δηαζαθήληζεο γηα θάζε κεηαβιεηή εμφδνπ έλαο 
μερσξηζηφο δηάινγνο επηηξέπεη λα νξίζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ 
δηαζαθήληζεο.    
 
Καιχηεξνο ζπκβηβαζκφο 
Έλα ζπκβηβαζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ επηηξέπεη λα ηελ επηινγή ηεο Center of 
Maximum (κέζε ηηκή ησλ κεγίζησλ ηηκψλ) κέζνδν γηα δηαζαθήληζε. Απηή ε 
κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο  ηεο αζαθνχο 
ινγηθήο. Ο δηάινγνο ηνπ νξηζκνχ κπινθ θαλφλσλ είλαη ν πέκπηνο θαη ν 
ηειεπηαίνο δηάινγνο ηνπ Fuzzy Design Wizard (FDW). ε απηφ ην βήκα έλα 
πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαζνξίδεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ αζαθψλ θαλφλσλ. 
Δπεηδή νη αλαιπηηθνί θαλφλεο νξίδνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ έιεγρνπ ηεο 
εξγαζίαο, γεληθά ε ζηξαηεγηθή είλαη ζπγθεθξηκέλε ζηελ δεκηνπξγεκέλε 
εθαξκνγή. ην fuzzyTECH, μερσξηζηνί αζαθήο θαλφλεο πεξηνξίδνληαη ζε 
δνκέο θαλφλσλ. 



 
5. ΓΗΑΛΟΓΟ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΜΠΛΟΚ ΚΑΝΟΝΩΝ (define rule 

blocks ) 
 
Ο δηάινγνο Define Rule Blocks είλαη ν πέκπηνο θαη ηειηθφο δηάινγνο ηνπ 
αζαθνχο νδεγνχ θαλφλσλ (FDW). ε απηφλ ηνλ δηάινγν έλα πιαίζην 
ζρεκαηίδεηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αζαθψλ θαλφλσλ. Ο δηάινγνο ησλ 
κπινθ θαλφλσλ απνηειείηαη  απφ ηα επφκελα βήκαηα.                
 

Rule Blocks  (Μπινθ θαλφλσλ) 
 
Ο αξηζκφο ησλ κπινθ θαλφλσλ νξίδεηαη ζε απηφ ην πεδίν.  
 

Create Rule Base  (Γεκηνπξγία βάζεο θαλφλσλ)  
  
Δπηιέγνληαο απηφ ην πεδίν ειέγρνπ επηηξέπεηαη ζηνλ FDW λα παξάγεη έλα 
πιήξεο ζχλνιν θαλφλσλ γηα θάζε κπινθ θαλφλσλ. Γηα θάζε έλα ζπλδπαζκφ 
απφ φξνπο παξάγεηαη έλαο θαλφλαο. Δάλ ρξεηάδεηαη κφλν έλα κπινθ θαλφλσλ 
ηφηε φιεο νη νξηζκέλεο  κεηαβιεηέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ αληηζηνηρνχλ ζε έλα 
κπινθ θαλφλσλ, κέρξη 8 κεηαβιεηέο εηζφδνπ θαη 4 εμφδνπ είλαη πηζαλέο. 
 
Σπραία νξηζκέλε DoS (Degree of support) ηηκή / Οξηζκέλε απφ ηνλ ρξήζηε   
ηηκή ηνπ βαζκνχ ζπκκεηνρήο       
Σν DoS ε degree of support (βαζκφο ζπκκεηνρήο ) κπνξεί λα νξηζηεί  ηπραία 
είηε λα ηεζεί  ζε κηα νξηζκέλε απφ ην ρξήζηε ηηκή, είηε ηπραίεο ηηκέο (ηπραία 
επηιεγκέλεο DoS ηηκέο) είηε  κηα ζηαζεξή ηηκή (νξηζκέλε απφ ηνλ ρξήζηε DoS 
) αληηζηνηρίδεηαη  ζε έλα ζχλνιν θαλφλσλ. 
  
Δπηιέγνληαο ηελ επηινγή <Next> ζηνλ ηειεπηαίν δηάινγν ηνπ FDW 
νδεγνχκαζηε ζε έμνδν απφ ηνλ FDW κεζσ ηνπ αλνίγκαηνο ελφο δηαιφγνπ 
επηβεβαίσζεο ελψ έπεηηα απφ ηελ επηβεβαίσζε, παξάγεηαη ην ζχζηεκα 
ζηφρνο.                                                                   



 
σήμα 5.5: 

Παξάκεηξνη αζαθνχο ζπζηήκαηνο ζην FuzzyTech 
 

5.4.7   ΑΑΦΔΗΑ ΣΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ - ΑΑΦΖ ΚΑΝΟΝΔ  
 
Ο ππνινγηζκφο ηεο αζάθεηαο (fuzzification) γίλεηαη κέζσ ηεο ρξήζε ησλ 
ζπλαξηήζεσλ ζπκκεηνρήο (Membership Functions) ησλ γισζζηθψλ 
κεηαβιεηψλ ψζηε λα ππνινγηζηεί ν βαζκφο αμηνπηζηίαο (degree of validity) 
θάζε φξνπ (term) ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηεο δηαδηθαζίαο. Γηα λα 
ππνινγηζηεί ε εγθπξφηεηα ηνπ ζπκπεξάζκαηνο ελφο αζαθνχο θαλφλα, ε 
εγθπξφηεηα ηεο ζπλνιηθήο ζπλζήθεο ζπλδέεηαη κε ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο 
(degree of support) κε έλα ηειεζηή ζχλζεζεο.  
 
Παξάδεηγκα 
Θεσξνχκε ηνλ ζαθή θαλφλα: 
Δάλ ε απφζηαζε “Distance”=medium (κεζαία) θαη ε γσλία “Angle”=pos-small 
(κε ζεηηθή ηηκή αιιά κηθξή) THEN “Power”=pos_small. 
 
Γνζέληνο ηνπ πξνεγνχκελνπ παξαδείγκαηνο θαλφλα, έζησ φηη βαζκφο 
ζπκκεηνρήο (degree of support) είλαη 0.8. Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηειεζηή ηεο 
παξαγσγήο γηα ζχλζεζε, ην απνηέιεζκα ηνπ θαλφλα ζα ήηαλ : 
 
PROD {Degree of Validity of the Condition, Degree of Support} 



=Result of the Rule (Validity of the Consequence) 
 
π.ρ  PROD{0.8,0.5}=0.4 Απηφ ζεκαίλεη φηη ην απνηέιεζκα γηα ην “Power” 
pos_medium έρεη βαζκφ εγθπξφηεηαο 0.4 .      
      
Πφξηζκα αζαθψλ θαλφλσλ (fuzzy rule inference)   
Ο ππνινγηζκφο ησλ αζαθψλ θαλφλσλ θαιείηαη πφξηζκα αζαθψλ θαλφλσλ. 
Σν πφξηζκα ηνπ θαλφλα είλαη ππνινγηζκφο πνπ απνηειείηαη απφ ηo άζξνηζκα 
ησλ ζηλζεθψλ θαη ην ζπκπέξαζκα. 
 
Παξάδεηγκα θαλφλα 1: 
IF ”Distance”=medium AND “Angle”=pos_small  
       ΣΖΔΝ “Power”=pos_medium 
 
Παξάδεηγκα θαλφλα 2: 
IF “Distance”=far AND “Angle”=zero 
      THEN “Power”=pos_medium  
 
Παξάδεηγκα θαλφλα 3:        
IF “Distance”=medium AND “Angle”=zero 
THEN  “Power” zero  
 
Οη παξαπάλσ είλαη αζαθήο θαλφλεο παξαγσγήο ζηνπο νπνίνπο νη ζπλζήθεο 
απνηεινχληαη απφ δπν ππνζπλζήθεο πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε έλα 
AND. Σα πεξηζζφηεξα αζαθή ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ θαλφλεο παξαγσγήο 
γηα ηελ απεηθφληζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ γισζζηθψλ κεηαβιεηψλ θαη 
ηελ παξαγσγή απνηειεζκάησλ απφ ηηο εηζφδνπο. Οη θαλφλεο παξαγσγήο 
απνηεινχληαη απφ κηα ζπλζήθε (IF-part) θαη έλα απνηέιεζκα (ΣΖΔΝ-part). Σν 
IF-part κπνξεί λα απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζπλζήθεο πνπ 
ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηηο γισζζηθέο ζπλδέζεηο φπσο ε AND είηε ε OR.               
Σν πξψην βήκα ηεο αζαθήο αλαθνξάο δειαδή ε άζξνηζε ησλ δπν 
ππνζπλζεθψλ  θαζνξίδεη ηνλ βάζκφ ζηνλ νπνίν ην πιήξεο IF-part ηνπ θαλφλα 
ζπκπιεξψλεηαη. Οη εηδηθνί αζαθείο ηειεζηέο ζπγθεληξψλνπλ ηνπο βαζκνχο 
εγθπξφηεηαο ησλ δηαθφξσλ πξνυπνζέζεσλ.   
 
Δάλ ε απφζηαζε “Distance” έρεη ηηκή 22 γηάξδεο. Σν απνηέιεζκα ηεο 
αζάθεηαο ζα ήηαλ:   
far             (καθξηλή απφζηαζε)                    βαζκφο αμηνπηζηίαο=0.1 
medium    (κέζε απφζηαζε)                         βαζκφο αμηνπηζηίαο=0.9 
low            (κηθξή απφζηαζε)                        βαζκφο αμηνπηζηίαο=0.0 
zero           (κεδεληθή απφζηαζε )                 βαζκφο αμηνπηζηίαο=0.0   
neg_close  (αξλεηηθά θνληηλή απφζηαζε )    βαζκφο αμηνπηζηίαο=0.0   
 
Γισζζηθά, ε απφζηαζε ησλ 22 γηαξδψλ κπνξεί λα εθθξαζηεί ζαλ almost 
medium (παξαιίγν κέζε απφζηαζε), just slighty far (κεξηθψο καθξηλή). Ζ 
αζάθεηα είλαη ην πξψην βήκα ζηνλ ππνινγηζκφ ελφο αζαθνχο ζπζηήκαηνο 
θαη ζα πξέπεη λα εθηειείηαη γηα θάζε  κεηαβιεηή εηζφδνπ.  
 
Παξάδεηγκα 



ην παξάδεηγκα ηνπ πξψηνπ θαλφλα 1 ζειίδα 72, εάλ ε ζχδεπμε AND 
αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηνλ ειάρηζην ηειεζηή (MIN) ηφηε ζε απηή ηελ 
πεξίπησζε ε εγθπξφηεηα ηεο ζπλζήθεο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 
ΜΗΝ{Degree of Validity (“Distance”=medium),                                    
Degree of Validity (“Angle”=pos_small)}:=Validity of the Condition 
Π.ρ: MIN{0.9,0.8}=0.8 
 
Αζαθήο ηειεζηέο 
Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζχδεπμε AND γηα ην ειάρηζην, ηφηε ε δηάδεπμε OR γηα 
ην κέγηζην ζπλήζσο είλαη θαηαιιειφηεξε γηα ηνλ ρεηξηζκφ κηθξψλ εθαξκνγψλ 
ειέγρνπ, ηφηε άιια είδε ηειεζηψλ ρξεηάδνληαη ψζηε λα εθδειψζνπλ ηελ ζρέζε 
κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ηεο ζπλζήθεο. Όιεο νη  εθδψζεηο ηνπ 
fuzzyTECH ππνζηεξίδνπλ ηνπο ηειεζηέο MIN θαη MAX.          
 
MAX-MIN πκπέξαζκα  
Σν δεχηεξν βήκα ππνινγηζκνχ ηνπ θάζε θαλφλα παξαγσγήο-ζχλζεζεο 
ρξεζηκνπνηεί  ηελ εγθπξφηεηα ηεο ζπλζήθεο γηα λα θαζνξίζεη ηελ εγθπξφηεηα 
ηνπ απνηειέζκαηνο. ηελ θιαζηθή MAX-MIN είηε MAX-PROD κέζνδν 
(θαιείηαη θαη MAX-DOT) θαλφλεο εμαγσγήο ζπκπεξάζκαηνο, ην ζπκπέξαζκα 
ελφο θαλφλα ζεσξείηαη ηζνδχλακν κε αιεζέο ζην απνηέιεζκα. 
 
Παξάδεηγκα: 
Σα παξαδείγκαηα ησλ θαλφλσλ 1 θαη 2 παξάγνπλ ην ίδην απνηέιεζκα γηα ηελ 
“Power” αιιά κε δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο αμηνπηζηίαο: 
pos_medium  βαζκφο αμηνπηζηίαο=0.64 (Καλφλαο  1)                 
pos_medium  βαζκφο αμηνπηζηίαο=0.1   (Καλφλαο  2)  
Ο βαζκφο ηεο αμηνπηζηίαο 0.64 κπνξεί λα πηνζεηεζεί γηα ηνπο επφκελνπο 
ππνινγηζκνχο. 
 
Παξάδεηγκα   
Σν γισζζνινγηθφ απνηέιεζκα γηα ηελ “Power”. 
 
neg_big                                       degree of validity (βαζκφο ζπκκεηνρήο )=0.0 
neg_medium                               degree of validity(βαζκφο ζπκκεηνρήο )=0.0 
zero                                             degree of validity (βαζκφο ζπκκεηνρήο )=0.2 
pos_medium                               degree of validity(βαζκφο ζπκκεηνρήο )=0.64 
pos_big                                       degree of validity(βαζκφο ζπκκεηνρήο )=0.0                                        
 
Ζ πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο νξίδεηαη ζαλ άζξνηζκα ησλ 
μερσξηζηψλ θαλφλσλ ηνπ αζαθνχο ζπζηήκαηνο. Γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ 
ζπλφινπ απφ θαλφλεο, ε εθθίλεζε γίλεηαη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θαλφλσλ πνπ 
αληηπξνζσπεχνπλ ζαθήο ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία 
ειέγρνπ. Μεηά ηελ δεκηνπξγία απηνχ ην θαλφλα, κηα  βήκα κε βήκα θαηαζθεπή 
ηνπ θαλφλα κπνξεί λα γίλεη. 
 
 
 
 
 
 



5.4.8   ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΑΑΦΖΝΗΖ  
Σν απνηέιεζκα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ εθηίκεζε ησλ αζαθψλ θαλφλσλ είλαη 
πάληα αζαθέο. Έλα απνηέιεζκα κπνξεί λα εθθξάδεηαη κε ιεθηηθέο κεηαβιεηέο 
ζαλ “mostly pos_small  αιιά επίζεο θαη ζαλ  slighty zero”. Οη ζπλαξηήζεηο 
ζπκκεηνρήο (membership functions) ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα 
μαλακεηαθξάζνπλ ην αζαθέο απνηέιεζκα εμφδνπ ζε κηα ζαθή ηηκή. 
 
Οη κέζνδνη δηαζαθήληζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη  
 
CoM Ζ κέζνδνο Center of Maximum  ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 
εθαξκνγέο αζαθνχο ινγηθήο. 
 
Fast CoA Ζ κέζνδνο ηνπ θέληξνπ ηεο πεξηνρήο (Center of Area) είλαη 
παξφκνηα κε ηελ CoM.               
  
ΜοΜ Ζ κέζε ηηκή ηεο δηαζαθήληζεο ηνπ κέγηζηνπ (Mean of Maximum) 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα εθαξκνγέο αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ. 
 
Hyper CoM Ζ κέζνδνο (Hypercenter of maximum) ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
αζαθήο κεηαβιεηέο, γηα ηηο νπνίεο δελ είλαη ζεκαληηθή κφλν ε ζεηηθή εκπεηξία 
ζε κνξθή ζπκβνπιψλ, αιιά θαη ε αξλεηηθή εκπεηξία ζηελ κνξθή ησλ 
πξνεηδνπνηήζεσλ θαη απαγνξεχζεσλ.             
 
Fuzzy Output Θα δεκηνπξγήζεη ηελ ξνπηίλα δηαζαθήληζεο ζηελ ρξήζε ηεο 
παξαγσγήο θψδηθα κφλν.    
 
πγθξίζεηο ησλ κεζφδσλ δηαζαθήληζεο  
Δλψ νη κέζνδνη δηαζαθήληζεο CoM θαη νη CoA παξάγνπλ ηελ θαιχηεξε 
ζπκβηβαζηηθή ιχζε, ε κέζνδνο MoM  παξάγεη ηελ πεξηζζφηεξν αιεζνθαλή 
ιχζε. ε εθαξκνγέο ειέγρνπ, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ε CoM δηφηη ε ηηκή ηεο 
εμφδνπ αληηπξνζσπεχεη ηνλ θαιχηεξν ζπκβηβαζκφ φισλ ησλ 
ζπκπεξαζκάησλ ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ  ΜνΜ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη 
ζηελ αλαγλψξηζε πξνηχπσλ θαη νη εθαξκνγέο ηεο ηαμηλφκεζεο ζαλ κηα 
αιεζνθαλή ιχζε είλαη εδψ πεξηζζφηεξν θαηάιιειε. Ζ απνζαθήληζε είλαη ην 
ηειεπηαίν βήκα ππνινγηζκνχ ελφο αζαθνχο ινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη κέζνδνη 
δηαζαθήληζεο κεγαιχηεξεο ρξήζεο  είλαη.    
                                                                

1. CoM Defuzzification (κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο κέζεο ηηκήο ησλ 
κεγίζησλ) 

Ζ κέζνδνο Center of Maximum (CoM) γηα ηελ απνζαθήληζε ησλ 
απνηειεζκάησλ πνπ παξάγνληαη απφ ηνπο αζαθήο θαλφλεο, γεληθφηεξα 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ηεο αζαθνχο ινγηθήο. Δπεηδή 
πεξηζζφηεξεο απφ κηα κεηαβιεηέο εμφδνπ ελφο αζαθνχο ζπζηήκαηνο 
κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ ζαλ ζαθέο απνηέιεζκα, ε κέζνδνο δηαζαθήληζεο 
πξέπεη λα ζπκβηβάδεηαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Ζ CoM 
κέζνδνο ππνινγίδεη έλα ζαθέο απνηέιεζκα ζαλ κηα ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή 
ησλ κέγηζησλ φξσλ ζπκκεηνρήο πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 
πνξηζκάησλ. Σν παξάζπξν ηνπ ζπληάθηε θεηκέλνπ ζε ιεηηνπξγία 
αιιειεπίδξαζεο γηα ηελ εθζθαικάησζε αλαπαξηζηά ηελ δηαζαθήληζε. Γηα ηελ 
CoM νη ζέζεηο ηνπ θάζε μερσξηζηνχ κεγίζηνπ φξνπ ζπκκεηνρήο δείρλνληαη 



απφ ηα βέιε ρξψκαηνο γθξη θαη ην απνηέιεζκα ηεο αλαθνξάο απεηθνλίδεηαη 
απφ ην επίπεδν ηνπ καχξνπ ζηα βέιε.                       
 

2. MoM defuzzification  
Ζ κέζνδνο Mean-of-Maximum (MoM) ππνινγίδεη ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο 
εμφδνπ ζηελ βάζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ φξνπ κε ηνλ πςειφηεξν βαζκφ 
αμηνπηζηίαο. Ζ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο βάζεο ηεο θνξπθήο ηνπ φξνπ ζέηεη ηελ 
ηηκή ζην απνηέιεζκα. Δάλ ν κέγηζηνο βαζκφο αμηνπηζηίαο δελ είλαη κνλαδηθφο 
ηφηε ν φξνο κε ηελ κηθξφηεξε ηηκή βάζεο νξίδεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Δάλ ν 
φξνο ηεο θνξπθήο δελ είλαη κνλαδηθφο π.ρ εάλ ε ζπλάξηεζε ζπκκεηνρήο είλαη 
ηνπ ηχπνπ Pi, ε κέζε ηηκή ηνπ δηαζηήκαηνο θνξπθήο επηιέγεηαη. 
 

5.4.9   ΥΔΓΗΑΜΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΑΦΟΤ ΛΟΓΗΚΖ  
 
ΒΖΜΑ 1: ΥΔΓΗΑΜΟ ΤΣΖΜΑΣΟ  
 
ην πξψην βήκα αλάπηπμεο ε ζρεδίαζε γίλεηαη σο εμήο: 
Πξψηα δεκηνπξγνχληαη νη γισζζηθέο κεηαβιεηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη 
γισζζηθέο κεηαβιεηέο είλαη ην ιεμηιφγην ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηηο νπνίεο 
δνπιεχνπλ νη θαλφλεο. ρεδηαζκφο ηεο δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο, φπνπ κέζσ 
ηεο  δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη ε απεηθφληζε ηεο ξνήο πιεξνθνξίαο κέζα 
ζην ζχζηεκα, δειαδή πσο ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο νη κεηαβιεηέο. 
Γηαηχπσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ειέγρνπ κέζσ ησλ αζαθψλ ινγηθψλ θαλφλσλ 
πνπ είλαη ην πεξηερφκελν ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πεξηέρεη ηελ κεραληθή γλψζε. 
Έπεηηα γίλεηαη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ δηαζαθήληζεο γηα ηελ θάζε 
εθαξκνγή. 
 
Ζ ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαιχπηεη ηα επνκελα δηαδνρηθα βεκαηα  
 
Definition of Linguistic Variables                 (Οξηζκφο γισζζηθψλ κεηαβιεηψλ) 
Types of Membership Function                  (Σχπνο ζπλαξηήζεσλ ζπκκεηνρήο ) 
Creation of a Rule Base                             (Γεκηνπξγία βάζεο θαλφλσλ) 
Identification of a appropriate Defuzzification Method (Δχξεζε ηεο θαηάιιειεο 
κεζφδνπ δηαζαθήληζεο) 
                                
BHMA 2: ΜΖ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΖ ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ(off-line Optimization)  
 
ην δεχηεξν βήκα αλάπηπμεο γίλεηαη ε εμνκνίσζε θαη ν έιεγρνο ηνπ 
πξσηφηππνπ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί ζην πξψην βήκα. Οη ηερλνινγίεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη εδψ εμαξηψληαη πνιχ απφ ηνλ ηχπν ηεο αίηεζεο. Όιεο νη 
ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δεχηεξν βήκα αλάπηπμεο είλαη off-line, 
πνπ ζεκαίλεη ε ρξήζε ζε έλαλ ππνινγηζηή ρσξίο ζπλδέζεηο κε κηα δηεξγαζία 
ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.                             
  
ΒΖΜΑ 3: ΑΜΔΑ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΖ ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ (on-line optimization)  
Γηα πνιιά ζπζηήκαηα έιεγρνπ πνπ πεξηέρνπλ θιεηζηνχο βξφρνπο δελ κπνξεί 
λα γίλεη ρξήζε ηερληθψλ εμνκνίσζεο δηφηη δελ ππάξρεη θάπνην ηθαλνπνηεηηθφ 
καζεκαηηθφ κνληέιν γηα ηελ δηαδηθαζία. ε απηή πεξίπησζε κπνξεί λα γίλεη 
ρξήζε on-line ηερληθψλ βειηηζηνπνίεζεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηερληθέο 
βειηηζηνπνίεζεο ηαπηφρξνλα κε ην ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ηξέρεη.  



 
ΒΖΜΑ 4: ΤΛΟΠΟΗΖΖ 
Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε, κπνξεί λα γίλεη πινπνίεζε ηνπ αζαθνχο ινγηθνχ 
ζπζηήκαηνο ζε έλα επηιεγκέλν πεξηβάιινλ πινπνίεζεο πιηθνχ (hardware). 
Δμαξηψκελν απφ ηνλ ζηφρν πνπ ζέινπκε γηα ην πιηθφ, δηαθνξεηηθέο ηερληθέο 
πινπνίεζεο ππάξρνπλ. Γηα φιεο ηηο πιαηθφξκεο  ζην πιηθφ, ην fuzzyTECH 
παξέρεη θνξεηφ θψδηθα ηεο C.               
       
Γεκηνπξγία θψδηθα fuzzyTech ζε γιψζζα  C (C-Code generation) 
Σν fuzzyTECH κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη νπνηνδήπνηε αζαθέο ζχζηεκα ζην 
νπνίν ν πεγαίνο θψδηθαο είλαη ζε C έηζη ψζηε λα κπνξεί λα εθηειεζηεί ζε 
πεξηβάιινλ πινπνίεζεο γηα ηελ C. Γηα ηελ πινπνίεζε ππάξρνπλ δηάθνξεο 
επηινγέο φπσο ε standard C, αθξίβεηα, είηε ν ηχπνο ηνπ πεξάζκαηνο ησλ 
παξακέηξσλ, φηαλ γίλεη ε επηινγή  κπνξεί λα ηεζεί ζην δηάινγν ησλ ηδηνηήησλ 
ηεο εξγαζίαο. Αλαθνξά ζηε ζχλνςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Feature Overview) 
γηα λα βξεζεί πνηεο εθδφζεηο ηνπ fuzzyTECH παξάγνπλ θψδηθα C θαη πνηεο 
επηινγέο ππνζηεξίδνπλ. Σα δηαθνξεηηθά βήκαηα πνπ πξέπεη λα 
αθνινπζεζνχλ κε ηελ ελζσκάησζε ελφο αζαθνχο ζπζηήκαηνο βαζηζκέλνπ 
ζηελ C εμεγνχληαη ζην θεθάιαην “Portable C Code” ηνπ νδεγνχ ρξήζηε. 
Γηάθνξα παξαδείγκαηα ελζσκάησζεο καδί κε ηνλ πεγαίν θψδηθα  κπνξνχλ 
λα βξεζνχλ ζηνλ ππνθαηάινγν…\Runtime\C\Samples. Ζ δπλαηφηεηα 
παξαγσγήο θψδηθα C είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκε, θπξίσο εάλ δελ ππάξρεη έλαο 
βειηηζηνπνηεκέλνο θψδηθαο ηνπ fuzzyTECH είηε δελ είλαη δηαζέζηκνο γηα ην 
αληίζηνηρν ινγηζκηθφ είηε πιηθφ ηνπ Ζ/Τ.    
 
Πεξηβάιινλ Java 
Γίλεηαη κεηάθξαζε ζε  γιψζζα Java ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη 
ην fuzzytech. Ζ παξαγφκελε θιάζε ηεο Java  απαηηεί επηπιένλ ην αξρείν 
…\Runtime\Java\lib\ftrun.jar. Απηφ ην αξρείν δελ επηηξέπεηαη φηαλ ν ηχπνο 
δεδνκέλσλ είλαη ξπζκηζκέλνο  ζε „8 bit αθέξαην ρσξίο πξφζεκν‟ ζηνλ δηάινγν 
Tools/Project Options/General.      
  
 
 
 

5.5 ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΑΦΟΤ ΔΜΠΔΙΡΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ FUZZYTECH 

 
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έκπεηξνπ ζπζηήκαηνο βαζηζκέλν ζηελ Αζαθή Λνγηθή 
ζηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν FuzzyTech. 
Πην εηδηθά απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ελφο Ννζνθνκείνπ θαη ηεο Παζνινγηθήο 
Κιηληθήο ρξεζηκνπνηήζεθε νκάδα 100 αζζελψλ κε πξνβιήκαηα ππέξηαζεο. 
Με ηελ βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ θαη ησλ ραξαθηεξηζκφ ησλ παξακέηξσλ σο 
ΔΗΟΓΟΤ, ΔΝΓΗΑΜΔΔ θαη ΔΞΟΓΟΤ δεκηνπξγήζεθε ην επθπέο ζχζηεκα 
πνπ παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 
 



 
σήμα 5.6 

Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΑΑΦΟΤ ΔΤΦΤΟΤ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΟΝ 
ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΤΠΔΡΣΑΖ Δ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  FUZZYTECH  

 
 
 



 
σήμα  5.7 

Αξηζηεξά παξαηεξνχκε ηηο κεηαβιεηέο εηζφδνπ εμφδνπ θαη ελδηάκεζεο δειαδή 
(input, output, intermediate) φπσο θαη ηηο κεηαβιεηέο εηζφδνπ ηνπ πξψηνπ rule 
block (κπινθ θαλφλσλ) RB1. Δλψ κέζα ζηνλ Project Editor θαίλεηαη πσο 
ζπλδένληαη νη κεηαβιεηέο κε ηα κπινθ θαλφλσλ ηα νπνία δέρνληαη ζαλ είζνδν 
απηέο ηηο κεηαβιεηέο. Σν δεχηεξν κπινθ θαλφλσλ δίλεη ηνλ θαξδηαγγεηαθφ 
παξάγνληα ξίζθνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε εηζάγεη γηα 
ηνλ αζζελή.  
 



 
σήμα  5.8 

Μέζα ζηνλ δεκηνπξγφ θαλφλσλ ζε κνξθή θχιινπ εξγαζίαο(spreadsheet rule 
editor) παξαθνινπζνχκε ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο ζηα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ 
έρνπκε δψζεη ζηνλ αζζελή ηα απνηειέζκαηα ζηελ ηηκή ηεο ππέξηαζεο πνπ 
παίξλνπκε ζαλ απνηέιεζκα .    
 
 
 



 
σήμα  5.9 

ε απηφ ην ζηηγκηφηππν ηνπ fuzzytech ζηνλ αξηζηεξφ ηνκέα βξίζθνπκε ζε 
κνξθή δέλδξνπ ηηο κεηαβιεηέο εηζφδνπ ηνπ πξψηνπ κπινθ θαλφλσλ  (RB1) 
θαη πσο απηέο ζπλδένληαη ζην πξψην rule block  κε ηελ κεηαβιεηή εμφδνπ  
Piesys. ην δεχηεξν rule block RB2 πξνθχπηεη φηη απφ ηελ ηηκή ηεο 
ππέξηαζεο δειαδή ηεο κεηαβιεηήο Piesys κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηνλ 
θαξδηαθφ παξάγνληα ξίζθνπ ηνπ αζζελή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
σήμα  5.10 

ε απηφ ην παξάζπξν ηνπ fuzzytech βξίζθνπκε κεηά απφ ηελ εηζαγσγή ηηκψλ 
ζηηο κεηαβιεηέο AGE, ASTHMA, DIABETES, DIASTOLIC, HEART, HEIGHT, 
HOL, ORGAN, SMOKE, SYSTOLIC, WEIGHT πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 16 
αζζελείο ηελ ηηκή ζηνλ θαξδηαγγεηαθφ παξάγνληα ξίζθνπ δειαδή ηελ ηηκή ηεο  
κεηαβιεηήο RISK γηα ηνλ θάζε αζζελή. Γηα παξάδεηγκα γηα ηηκέο 19,  0, 0, 76, 
0, 160, 0, 0, 0, 114, 60, 1.584 ζηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο (AGE θηι) ε ηηκή 
ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ παξάγνληα ξίζθνπ είλαη 0 κεηά απφ ηελ εηζαγσγή απηψλ 
ησλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ αζζελή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 :  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ 

ΤΓΚΡΙΗ  ΤΣΗΜΑΣΩΝ           
 

 

6 ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 

Σα δχν ζπζηήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ έδσζαλ ηειηθά φηαλ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ απφ 100 αζζελείο θαη πγηείο νη 
νπνίνη εμεηάζζεθαλ θαη παξαθνινπζήζεθαλ ζε ζέκαηα ππέξηαζεο ηα 
παξαθάησ απνηειέζκαηα κε βάζε ηνλ θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν: 

 
Πίνακαρ 6.1 

 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΤΓΚΡΙΗ 

ΔΜΠΔΙΡΟ 

ΤΣΗΜΑ ΜΔ 

ΑΝΑΠΑΡΑΣΑ

Η ΓΝΧΗ Δ 

CLIPS (PIESYS) 

ΑΑΦΔ 

ΤΣΗΜΑ 

ΜΔ 

ΜΗΥΑΝΙΚΗ 

ΜΑΘΗΗ Δ 

FUZZYTECH 

ΣΔΛΙΚΗ 

ΓΙΑΓΝΧΗ 

ΔΤΑΙΘΗΙΑ % 67 75 

 

ΚΑΡΓΙΑΓΓΔΙΑ

ΚΟ 

ΚΙΝΓΤΝΟ 

ΥΑΜΗΛΟ 
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ % 86 80 

 
Πίνακαρ 6.2 

 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣ

Α ΤΓΚΡΙΗ 

ΔΜΠΔΙΡΟ ΤΣΗΜΑ 

ΜΔ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΗ 

ΓΝΧΗ Δ CLIPS 

(PIESYS) 

ΑΑΦΔ 

ΤΣΗ

ΜΑ ΜΔ 

ΜΗΥΑΝΙ

ΚΗ 

ΜΑΘΗ

Η Δ 

FUZZYT

ECH 

ΣΔΛΙΚΗ 

ΓΙΑΓΝΧΗ 

ΔΤΑΙΘΗΙΑ % 53 79 

 

ΚΑΡΓΙΑΓΓΔΙΑ

ΚΟ 

ΚΙΝΓΤΝΟ 

ΜΔΟ 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ % 80 69 

 
 

 

 

 

 



 

 

Πίνακαρ 6.3 
 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΤΓΚΡΙΗ 

ΔΜΠΔΙΡΟ 

ΤΣΗΜΑ 

ΜΔ 

ΑΝΑΠΑΡΑΣ

ΑΗ 

ΓΝΧΗ Δ 

CLIPS 

(PIESYS) 

ΑΑΦΔ 

ΤΣΗΜΑ ΜΔ 

ΜΗΥΑΝΙΚΗ 

ΜΑΘΗΗ Δ 

FUZZYTECH 

ΣΔΛΙΚΗ 

ΓΙΑΓΝΧ

Η 

ΔΤΑΙΘΗΙΑ % 20 67 

 

ΚΑΡΓΙΑΓΓ

ΔΙΑΚΟ 

ΚΙΝΓΤΝΟ

 

ΤΦΗΛΟ 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ % 55 60 

                                         
                                                          
Γηαπηζηψλεηαη φηη ην ζχζηεκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ κεραληθή 
κάζεζε ήηαλ πην απνηειεζκαηηθφ. 
 
αλ παξάκεηξνη αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη  

 
Ζ Δπαηζζεζία 

Sen = a/(a + b), 
Ζ Δμεηδίθεπζε  

Spec = d/(c + d) 
Οη παξάκεηξνη Sen δειαδή Sensitivity (επαηζζεζία) θαη Spec δειαδή  
Specificity (ηδηαηηεξφηεηα) είλαη ζηαηηζηηθέο παξάκεηξνη κέηξεζεο ηεο 
απφδνζεο ελφο δπαδηθνχ ηεζη ηαμηλφκεζεο. Παξαθάησ αλαιχνληαη νη 
ζηαηηζηηθέο παξάκεηξνη απηνχ ηνπ πεηξάκαηνο.  
 
ΑΝΑΛΤΖ ΔΤΑΗΘΖΗΑ - SENSITIVITY ANALYSIS 
Δίλαη πσο ε κεηαβιεηφηεηα  είηε ε αβεβαηφηεηα ζηελ έμνδν ελφο καζεκαηηθνχ 
κνληέινπ κπνξεί λα θαηαλεκεζεί πνηνηηθά είηε πνζνηηθά ζε δηαθνξεηηθά 
πξφηππα κεηαβιεηφηαο, ζηελ είζνδν ελφο κνληέινπ. 
 
Γεληθφηεξα ε αβεβαηφηεηα θαη ε αλάιπζε ηεο επαηζζεζίαο εμεξεπλνχλ ηελ 
αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο φηαλ ε έξεπλα πεξηέρεη κνξθέο καζεκαηηθψλ 
κνληέισλ .Δλψ ε αλάιπζε ηεο αβεβαηφηεηαο κειεηά ηελ ζπλνιηθή 
αβεβαηφηεηα ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, ε αλάιπζε ηεο επαηζζεζίαο 
πξνζπαζεί λα αλαγλσξίζεη ηελ κνξθή ηεο αβεβαηφηεηαο ζηα ζπκπεξάζκαηα 
ηεο έξεπλαο.  



Γηάθνξεο πξνηάζεηο γηα κνληεινπνίεζε είηε γηα εθηίκεζε επίδξαζεο 
πεξηγξάθνπλ ηελ αλάιπζε ηεο επαηζζεζίαο ζαλ έλα εξγαιείν γηα ηελ 
επηβεβαίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο κνληεινπνίεζεο. 
Σν ζηήζηκν ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ αλάιπζε ηεο επαηζζεζίαο έρεη νκνηφηεηεο 
κε ηνλ ζρεδηαζκφ πεηξακάησλ. ηνλ ζρεδηαζκφ πεηξακάησλ ε κειέηε γίλεηαη 
γηα ηελ επίδξαζε ησλ κεηαβνιψλ ζηνλ αξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ ελφο 
καζεκαηηθνχ  κνληέινπ ζην απνηέιεζκα  πνπ εμάγεη ην κνληέιν. Καη ζηνπο 
δχν ηνκείο γλψζεο θάπνηνο πξνζπαζεί λα απνθηήζεη πιεξνθνξία απφ ην 
ζχζηεκα κε ηνλ ειάρηζην αξηζκφ απφ θπζηθά είηε αξηζκεηηθά πεηξάκαηα. 
 
ηελ αλάιπζε ηεο αβεβαηφηεηαο ηεο επαηζζεζίαο ππάξρεη κηα θξίζηκε 
αληαιιαγή (trade off) ζην πφζν ζρνιαζηηθφο είλαη έλαο αλαιπηήο ζηελ 
εμεξεχλεζε  ησλ ππνζέζεσλ εηζφδνπ δειαδή ζην πφζν επξεία κπνξεί λα 
είλαη ε αλαθνξά.                                                  
Ζ επαηζζεζία ππνινγίδεη ηνλ ιφγν ησλ αιεζηλψλ γεγνλφησλ πνπ ζσζηά 
ηαμηλνκνχληαη λα είλαη αιεζηλά  π.ρ έλα πνζνζηφ αζζελψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ 
ηελ ζπλζήθε. 
Ζ εμεηδίθεπζε ππνινγίδεη ηελ αλαινγία ησλ αξλεηηθψλ πνπ ζσζηά  
αλαγλσξίδνληαη ζαλ αξλεηηθά, (ην πνζνζηφ ησλ πγηψλ αλζξψπσλ πνπ 
ζεσξνχληαη φηη δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο). 
Οη ζηαηηζηηθέο παξάκεηξνη Sensitivity θαη Specificity ζρεηίδνληαη κε ηα 
ζθάικαηα ηχπνπ I θαη II. 
 
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΣΑΣΗΣΗΚΩΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ 
SENSITIVITY (ΔΤΑΗΘΖΗΑ) ΚΑΗ SPECIFICITY (ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ).  
 
Έζησ φηη θάπνηνη άλζξσπνη ζπκκεηέρνπλ ζε ηεζη γηα κηα αζζέλεηα. Σν 
απνηέιεζκα  κπνξεί λα είλαη ζεηηθφ (ν αζζελήο είλαη άξξσζηνο) είηε αξλεηηθφ 
(ν αζζελήο  είλαη πγηήο), ελψ ε αιεζήο θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελή 
κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή. 
 
True positive : Αζζελείο άλζξσπνη ζσζηά δηαγλψζηεθαλ ζαλ αζζελείο  
False positive: Τγηείο άλζξσπνη ιαζεκέλα δηαγλψζηεθαλ ζαλ αζζελείο  
True negative: Τγηείο άλζξσπνη ζσζηά δηαγλψζηεθαλ ζαλ πγηείο  
False negative: Αζζελείο άλζξσπνη ιαζεκέλα δηαγλψζηεθαλ ζαλ πγηείο   
  
 

6.1 SENSITIVITY (ΔΤΑΙΘΗΙΑ) 
 

 
 
Ζ επαηζζεζία ππνινγίδεη ηνλ ιφγν ησλ αιεζηλά ζεηηθψλ αζζελψλ ζηελ 
αζζέλεηα πξνο ην πιήζνο ησλ αιεζηλά ζεηηθψλ ζηελ αζζέλεηα αζζελψλ  καδί 
κε ηνλ αξηζκφ ησλ ιαζεκέλα εθηηκψκελσλ αξλεηηθψλ αζζελψλ ζηελ αζζέλεηα.     
Μηα ηηκή ηεο επαηζζεζία 100% δειψλεη φηη ην ηεζη αλαγλσξίδεη φινπο ηνπο 
αζζελείο αλζξψπνπο ζαλ αζζελείο .ε έλα ηεζη κεγάιεο επαηζζεζίαο, έλα 
αξλεηηθφ απνηέιεζκα ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα  απνθιείζεη ηελ πηζαλφηεηα 
ηεο αζζέλεηα λα είλαη αιεζηλή. 



 
Ζ επαηζζεζία κφλν δελ καο ιέεη πφζν θαιά  πξνβιέπεη ην ηεζη  άιιεο θιάζεηο 
(απηφ ηζρχεη ζηηο αξλεηηθέο πεξηπηψζεηο). ηελ δπαδηθή ηαμηλφκεζε φπσο 
δείμακε παξαπάλσ ,είλαη ην αληίζηνηρν ηεζη είηε αληίζηνηρα ε επαηζζεζία  γηα 
ηηο άιιεο θιάζεηο.  
 

6.2 SPECIFICITY  (ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ) 
 

 
 
Μηα ηηκή ηεο specificity (ηδηαηηεξφηεηαο) 100% ζεκαίλεη φηη ην ηεζη αλαγλσξίδεη 
φινπο ηνπο  πγηείο αλζξψπνπο ζαλ πγηείο. Έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα ζε έλα ηεζη 
πςειήο ηδηαηηεξφηεηαο  ρξεηάδεηαη ψζηε λα βεβαηψζεη ηελ αζζέλεηα. Ζ 
πςειφηεξε ηηκή ηεο ηδηαηηεξφηεηαο επηηπγράλεηαη κέζσ ελφο ηεζη πνπ 
ηζρπξίδεηαη φηη ν θάζε έλαο είλαη πγηήο άζρεηα κε ηελ πξαγκαηηθή ζπλζήθε. 
 
Ζ specificity (ηδηαηηεξφηεηα) δελ κπνξεί λα καο θαζνξίζεη απφ κφλε ηεο πφζν 
θαιά αλαγλσξίδεη ην ηεζη ηηο ζεηηθέο πεξηπηψζεηο. Θα πξέπεη λα γλσξίδνπκε 
ηελ επαηζζεζία ηνπ ηεζη (sensitivity) ηεο θιάζεο είηε ηζνδχλακα  ηηο 
ηδηαηηεξφηεηεο (specificities) πξνο ηηο άιιεο θιάζεηο.  
 
Έλα ηεζη κε πςειή ηδηαηηεξφηεηα παξνπζηάδεη ρακειφ ξπζκφ ιάζνπο τύπου I.  
Ζ ηδηαηηεξφηεηα νξηζκέλεο  θνξέο κπεξδεχεηαη κε ηελ αθξίβεηα είηε κε ηελ 
ζεηηθά πξνηεηλφκελε ηηκή, νη δπν αλαθέξνληαη ζηνλ ιφγν ησλ  
επηζηξεθφκελσλ ζεηηθψλ πνπ είλαη πξάγκαηη ζεηηθέο. 
Ζ δηάθξηζε είλαη ζεκαληηθή φηαλ νη θιάζεηο έρνπλ δηαθνξεηηθφ κέγεζνο  
Έλα ηεζη κε πςειή ηδηαηηεξφηεηα κπνξεί λα έρεη πνιχ ρακειή αθξίβεηα εάλ 
ππάξρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα αιεζή αξλεηηθά απφ αιεζηλά ζεηηθά θαη 
αληίζηξνθα.                   
 
πζρέηηζε κεηαμχ ησλ φξσλ  

 
Condition 

(as determined by "Gold 
standard") 

  Positive Negative  

Test 
outcome 

Positive True Positive 
False Positive 
(Type I error, P-

value) 

→ Positive 
predictive value 

Negative 
False 

Negative 
(Type II error) 

True Negative 
→ Negative 

predictive value 

  
↓ 

Sensitivity 
↓ 

Specificity 
 

                                           σήμα 6.1  
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_standard_%28test%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_standard_%28test%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Type_I_and_type_II_errors#False_positive_rate
http://en.wikipedia.org/wiki/P-value
http://en.wikipedia.org/wiki/P-value
http://en.wikipedia.org/wiki/Positive_predictive_value
http://en.wikipedia.org/wiki/Positive_predictive_value
http://en.wikipedia.org/wiki/Type_I_and_type_II_errors#False_negative_rate
http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_predictive_value
http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_predictive_value


ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 
 Ζ αλαπαξάζηαζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο δηάγλσζεο ηεο ππέξηαζεο θαη 

θπξίσο ηεο αληηκεηψπηζήο ηεο ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηελ 
παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελνχο δελ είλαη δπλαηή κε ηερλνινγίεο 
κεραληθήο κάζεζεο αθφκε θαη ηηο πην εμειηγκέλεο. 

 Ζ κεραληθή κάζεζε δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ επεμεξγαζία 
δεδνκέλσλ ρσξίο φκσο λα εμαζθαιίδεη ηελ θπζηθφηεηα ζηελ 
αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ηδηαίηεξα 
αξλεηηθφ θιίκα ζην ρψξν ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο πγείαο θαη πνιχ 
ρακειή απνδνρή ησλ εθαξκνγψλ ηεο. 

 Οη θαιχηεξεο εθαξκνγέο πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ ζπλδπαζκφ 
ηερληθψλ αλαπαξάζηαζεο γλψζεο φπσο νη θαλφλεο θαη ε αζαθήο 
ινγηθή ππνζηεξηδφκελεο θαη απφ ηερλνινγίεο κεραληθήο κάζεζεο γηα 
ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ επθπψλ ζπζηεκάησλ.  

 Ζ παξαπέξα βειηίσζε ηνπ έκπεηξνπ ζπζηήκαηνο PIΔSYS ζα ήηαλ 
δπλαηή κε ηνλ ζπλδπαζκφ ηερλνινγηψλ κεραληθήο κάζεζεο ζε αξρηθφ 
ζηάδην θαη βειηίσζε ηεο βάζεο γλψζεο κε ηελ βνήζεηα ηνπ εηδηθνχ ή 
ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ. 
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