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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Η παρούσα διπλωµατική εργασία που αφορά στον θεµατικό χώρο της 
«Πολυδιάστατης Ανάλυσης ∆εδοµένων» εκπονήθηκε στα πλαίσια του 
∆ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Ειδίκευσης «Μαθηµατικά των 
Υπολογιστών και των Αποφάσεων». 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών η χρήση των υπολογιστών 
µεταφέρθηκε από τους ερευνητικούς οργανισµούς στις επιχειρήσεις, αποτελώντας 
πλέον αναπόσπαστο επιχειρηµατικό εργαλείο. Η ιδιαίτερη φύση των εφαρµογών για 
τις επιχειρήσεις σε συνδυασµό µε την εξέλιξη της τεχνολογίας των αποθηκευτικών 
µέσων οδήγησαν στη συλλογή ενός συνεχώς αυξανόµενου όγκου δεδοµένων. 
Φτάνοντας στις αρχές της δεκαετίας του `90, µεγάλοι επιχειρηµατικοί και κρατικοί 
φορείς διέθεταν τεράστιες ποσότητες δεδοµένων, τα οποία χρησιµοποιούνται κυρίως 
για καθηµερινής φύσης λογιστικές εργασίες και συναλλαγές. Το θέµα που προκύπτει 
άµεσα είναι ότι όταν υπάρχει διαθέσιµος ένας τέτοιος πλούτος πληροφορίας, έστω 
και εάν είναι κρυµµένη µέσα σε φαινοµενικά ασυσχέτιστα δεδοµένα, επιβάλλεται να 
βρεθεί ένας τρόπος εντοπισµού της και εκµετάλλευσής της. Τα παραπάνω σε 
συνδυασµό µε την εδραιωµένη πλέον αντίληψη ότι η πληροφορία αποτελεί το πιο 
πολύτιµο αγαθό, οδήγησαν στην ανάγκη για εφαρµογές ανάλυσης και επεξεργασίας 
µεγάλου όγκου δεδοµένων.   

Το πρόβληµα δεν εστιάζεται στη διαχείριση της πληροφορίας, καθώς τόσο το 
σχεσιακό µοντέλο όσο και οι σχεσιακές βάσεις δεδοµένων που αναπτύχθηκαν βάση 
αυτού µπορούν να αντεπεξέρθουν στην πρόκληση, αλλά στην ανάλυση της 
πληροφορίας και στην εξαγωγή συµπερασµάτων µε όσο το δυνατόν πιο αυτόµατο 
τρόπο. Τα παραδοσιακά συστήµατα βάσεων δεδοµένων των οργανισµών είναι 
σχεδιασµένα µε στόχο τη συνεχή, αδιάκοπτη λειτουργία τους και την εξυπηρέτηση 
όσο το δυνατόν περισσότερων αιτήσεων για ανάγνωση και εισαγωγή δεδοµένων. 
Τέτοιου είδους συστήµατα ονοµάζονται Συστήµατα Άµεσης Επεξεργασίας 
∆οσοληψιών (On-Line Transaction Processing - OLTP), καθώς βρίσκονται σε 
συνθήκες διαρκούς λειτουργίας και ανανεώνονται µε γρήγορους ρυθµούς. Τα OLTP 
συστήµατα έχουν ως βασικό µειονέκτηµα ότι η υποβολή πολύπλοκων επερωτήσεων 
για ανάλυση των δεδοµένων και λήψη αποφάσεων είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη, 
καθώς έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν απλές δοσοληψίες ενηµέρωσης και όχι 
πολύπλοκες επερωτήσεις, δεν διατηρούν ιστορικά στοιχεία και είναι ήδη πολύ 
επιβαρυµένα λόγω του φόρτου επεξεργασίας και διαχείρισης των δοσοληψιών.  

Τη λύση στο παραπάνω πρόβληµα έρχονται να δώσουν οι τεχνολογίες των 
Αποθηκών ∆εδοµένων (Α∆) (Data Warehouses - DW) και της Άµεσης Αναλυτικής 
Επεξεργασίας των ∆εδοµένων (On-Line Analytical Processing - OLAP). Οι 
Αποθήκες ∆εδοµένων είναι εξειδικευµένες βάσεις δεδοµένων, στόχος των οποίων 
είναι η βέλτιστη απόδοση όσον αφορά OLAP επερωτήσεις, δηλαδή πολύπλοκες 
επερωτήσεις µε στόχο την εξαγωγή πληροφορίας από τα δεδοµένα. Για να 
διευκολυνθούν αυτού του τύπου οι επερωτήσεις, τα δεδοµένα αντιµετωπίζονται ως 
πολυδιάστατοι πίνακες ή αλλιώς υπέρ-κύβοι. Παρά την λανθασµένη αντίληψη που 
επικρατεί, οι πολυδιάστατες βάσεις δεδοµένων δεν γεννήθηκαν ως ιδέα την τελευταία 
δεκαετία αλλά έχουν τις ρίζες τους στην έρευνα οικονοµετρικών (econometric) 
τεχνικών που πραγµατοποιούνταν κατά τη δεκαετία του ΄60 στο MIT και η οποία, 
ωριµάζοντας, οδηγήθηκε στο σύνολο των τεχνολογιών που είναι γνωστές σήµερα ως 
OLAP [19].  
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Ανεξάρτητα από τον τρόπο που τελικά θα αποθηκευτούν τα δεδοµένα, στόχος 
ενός τέτοιου συστήµατος είναι η ύπαρξη ενός πολυδιάστατου µοντέλου το οποίο 
αποτελείται από τα µετρήσιµα µεγέθη (measures) και τις διαστάσεις (dimensions). 
Παρ’ όλο που τα µετρήσιµα µεγέθη είναι αυτά που περιέχουν την πραγµατική 
πληροφορία, οι διαστάσεις είναι ιδιαίτερα σηµαντικές καθώς χαρακτηρίζουν την 
πληροφορία τοποθετώντας την στον πολυδιάστατο χώρο, επιτρέπουν τις όποιες 
συσχετίσεις µεταξύ των µετρήσεων και την τελική εξαγωγή συµπερασµάτων.  

Για να µπορέσει όµως, ένας χρήστης να κατανοήσει και να χρησιµοποιήσει µε 
αποτελεσµατικό τρόπο την πληροφορία σε έναν υπερκύβο δεδοµένων χρειάζονται, 
πολλές φορές, συµπιεσµένες αναπαραστάσεις του υπερκύβου (µια και σε πολλές 
εφαρµογές οι υπερκύβοι είναι τεράστιοι) που δεν χάνουν τις πληροφορίες και 
διατηρούν τη σηµασιολογία του. Πολλές µελέτες που έχουν εστιαστεί στην συµπίεση 
των κύβων δεδοµένων, κάνουν χρήση προσέγγισης χάνοντας έτσι κάποιες 
πληροφορίες και δεν υποστηρίζουν τις άµεσες ερωταπαντήσεις χωρίς την 
αποσυµπίεση του συµπιεσµένου κύβου. ∆εδοµένου επίσης, ότι τα τελευταία χρόνια 
διεξάγεται σηµαντική έρευνα σε οντολογίες και σηµασιολογικά δίκτυα, όπου πια η 
πληροφορία περιγράφεται εννοιολογικά για να είναι ευκολότερη η ανάκτηση της, η 
χρησιµοποίηση της και η σύγκριση της, δηµιουργείται η ανάγκη εύρεσης ενός νέου 
συνδυαστικού τρόπου αναπαράστασης  της γνώσης.   

Στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι, πέρα από την παράθεση 
των ειδών των σηµασιολογικών δικτύων και των σηµασιολογικών δικτύων που 
αντιµετωπίζουν τις εξαιρέσεις, που έχουν παρουσιαστεί από την επιστηµονική 
κοινότητα την τελευταία εικοσαετία, να υποστηρίξει θεωρητικά ένα επιχειρησιακό 
πακέτο που πρόκειται να υλοποιηθεί. Σε πιο ειδικό πλαίσιο, γίνεται η παρουσίαση 
µιας νέας τεχνικής που βασίζεται στις µεθόδους αντιµετώπισης εξαιρέσεων σε ένα 
σηµασιολογικό δίκτυο µε σκοπό να επεκτείνει ένα OLAP µοντέλο και να το 
καταστήσει ικανό να αντιµετωπίσει εξαιρέσεις. Η προτεινόµενη επέκταση επιτρέπει 
την ύπαρξη εξαιρέσεων µεταξύ των τιµών των διαστάσεων ενός υπερκύβου 
δεδοµένων, οι οποίες παίζουν σηµαντικό ρόλο στην σωστή εξαγωγή συµπερασµάτων.  
Επίσης, παρουσιάζονται µερικά θεωρητικά παραδείγµατα που δεικνύουν τον τρόπο 
λειτουργίας της. 
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1. ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

Στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου κάνουµε µια εισαγωγή στην 
αναπαράσταση της γνώσης και στη συνέχεια παρουσιάζουµε τα σηµαντικά δίκτυα 
που είναι ένα µοντέλο αναπαράστασης γνώσης το οποίο είναι διαθέσιµο σήµερα. 
Αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σηµαντικών δικτύων, η ικανότητα 
τους, δηλαδή, να παρουσιάζουν πολλά διαφορετικά αντικείµενα και σχέσεις καθώς 
και να αποθηκεύουν πληροφορίες για αντικείµενα όπως οι άνθρωποι, η ιδιοκτησία 
κλπ, µε ιδιαίτερη λεπτοµέρεια. Παρουσιάζονται επίσης ορισµένα συστήµατα που 
αντιµετωπίζουν τις εξαιρέσεις. 

1.1 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ 

1.1.1 Περί γνώσης 

Η πληροφορία και η γνώση λαµβάνεται από τον άνθρωπο µε µορφή 
αναπαραστάσεων και µοντέλων όπως λέξεις, σχέδια, εικόνες, διαγράµµατα  κ.ά. Για 
την διαχείριση τους δηµιουργείται µια δοµή γνώσης έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η 
διαχείριση και η κατανόηση τους. Αυτή η διαχείριση δηµιουργεί, για παράδειγµα, 
οµάδες αντικειµένων (κοµµατιών γνώσης), εξαιρέσεις και σχέσεις µεταξύ των 
αντικειµένων. Η οµαδοποίηση των αντικειµένων δηµιουργεί υπερσύνολα στα οποία 
ανήκουν τα αντικείµενα ή µικρότερα σύνολα τα οποία χρησιµοποιούνται ώστε να 
περιγραφεί µε µια λέξη η έννοια την οποία αντιπροσωπεύει το σύνολο. 

Η ανθρώπινη φύση  ακολουθεί τη διαδικασία «µαθαίνω και θυµάµαι» για την 
ταξινόµηση όσων αντιλαµβάνεται. Λαµβάνοντας τις πληροφορίες που συλλέγουν τα 
αισθητήρια όργανα ο ανθρώπινος νους τις ταξινοµεί, τις συγκρίνει, προσθέτει τα 
καινούργια, αφαιρεί αυτά που πρέπει και συσχετίζει αντικείµενα και έννοιες µεταξύ 
τους. ∆ηµιουργείται δηλαδή µια δυναµική βιβλιοθήκη γνώσης στον καθένα που δεν 
σταµατά να ενηµερώνεται κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η διαδικασία αυτή γίνεται 
αυτόµατα σε κάθε άνθρωπο από τη στιγµή της γέννησής του. Οι διάφορες έννοιες 
δηµιουργούνται ανεπαίσθητα στο µυαλό του καθενός όποτε βλέπουµε κάτι 
καινούργιο και αυτό αρκετές φορές αντικαθιστά κάτι παλαιότερο. Έτσι, για 
παράδειγµα, ενώ στην ηλικία των µερικών µηνών το µεταφορικό µέσο περιορίζεται 
στην αγκαλιά των γονέων, µερικά χρόνια αργότερα η έννοια επεκτείνεται και 
συµπεριλαµβάνει πλέον αυτοκίνητα, τρένα, πλοία έως κάποια στιγµή να αφαιρεθεί η 
αγκαλιά του γονέα. 

1.1.2 Αναπαράσταση γνώσης 

Ο πλούτος και οι ιδιαιτερότητες της διαδικασίας απόκτησης, επεξεργασίας και 
αποθήκευσης της γνώσης από τον άνθρωπο ήταν πάντοτε αντικείµενο µελέτης από 
τον ίδιο. Η µελέτη της αποτελεσµατικότερης υπολογιστικής µηχανής κέντριζε το 
ενδιαφέρον των ψυχολόγων, των µαθηµατικών και των φιλοσόφων. Τι είναι όµως; 
πώς λειτουργεί; Και πάνω από όλα πώς µπορεί να αντιγραφεί αυτή η διαδικασία ώστε 
να χρησιµοποιηθεί; Τέλος, πώς είναι δυνατόν ένας υπολογιστής να αποκτήσει έναν 
ανάλογο τρόπο συλλογισµού, εξαγωγής συµπερασµάτων και αποφάσεων;   

Οι διάφορες µέθοδοι αποτύπωσης της γνώσης στο χαρτί µε ένα τρόπο τέτοιο 
ώστε να είναι δυνατό να περάσουν σε ένα υπολογιστικό µέσο ονοµάζονται µέθοδοι 
αναπαράστασης γνώσης. Κάποιες από αυτές είναι τα πλαίσια, η λογική, τα νευρωνικά 
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δίκτυα και τα σηµαντικά δίκτυα, που θα δοθούν µε περισσότερες λεπτοµέρειες 
παρακάτω. Τι είναι λοιπόν αναπαράσταση γνώσης; Η έννοια της αναπαράστασης της 
γνώσης γίνεται πληρέστερα κατανοητή από τους πέντε ρόλους που µπορεί να παίξει.  

1. Η αναπαράσταση γνώσης είναι ένα υποκατάστατο των οντοτήτων του 
πραγµατικού κόσµου. Ο συλλογισµός είναι εσωτερική διαδικασία για κάθε 
ευφυή οντότητα αλλά ο κόσµος τον οποίο συλλογίζεται συνήθως απαρτίζεται 
από πραγµατικά αντικείµενα. Επίσης για κάποιες έννοιες – οντότητες που 
είναι δύσκολα κατανοητές ή ορίζονται δύσκολα, είναι πιο εύκολο να οριστούν 
εάν αναλυθούν σε κοµµάτια τα οποία και ορίζονται πιο εύκολα. Έτσι, για 
παράδειγµα, για τον συλλογισµό που απαιτείται ως προς τη συναρµολόγηση 
ενός ποδηλάτου ίσως χρειαστεί ο συλλογισµός για αλυσίδες, πετάλια, τροχούς 
και άλλα εξαρτήµατά του. Ένα ποδήλατο λοιπόν, που υπάρχει µόνο στον 
πραγµατικό κόσµο, χρειάζεται ένα υποκατάστατο ώστε να µετέχει στο 
συλλογισµό ενώ επιπλέον υποκατάστατα θα χρειαστούν και τα επιπλέον µέρη 
του ποδήλατου εάν αυτό απαιτηθεί από τον συλλογισµό. 
Αυτοµάτως δηµιουργούνται δύο ερωτήµατα: Το πρώτο αφορά το 

υποκατάστατο. Για τι είναι το υποκατάστατο; Θα πρέπει να υπάρχει µια αντιστοιχία 
µεταξύ του αντικειµένου και του υποκατάστατού του. Το δεύτερο αφορά την 
πιστότητα του υποκατάστατου. Πόσο καλός αντιπρόσωπος του αυθεντικού είναι; 
Περιλαµβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του ή παραβλέπει κάποια; Η πιστή 
αντιπροσώπευση µιας οντότητας είναι αδύνατη αλλά δεν είναι και απαραίτητη. Αρκεί 
να υπάρχει µια σχετικά καλή αναπαράσταση της οντότητας. Απαιτείται όµως 
προσοχή, ώστε να µην παραλείπονται σηµαντικές ιδιότητές της και να µην υπάρχουν 
απλοποιηµένες ή ψευδείς υποθέσεις, καθώς είναι πολύ εύκολο να προκύψουν λάθος 
συµπεράσµατα. 

2. Η αναπαράσταση γνώσης µπορεί να είναι ένα σύνολο από οντολογικές 
δεσµεύσεις. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω κάθε αναπαράσταση είναι ηµιτελής 
καθώς επιλέγονται ορισµένα χαρακτηριστικά και παραλείπονται κάποια άλλα. 
Συνεπώς µε την χρήση µιας αναπαράστασης, στην ουσία υπάρχει ένα φίλτρο 
της πραγµατικότητας που επιβάλει το τι είναι ορατό από αυτήν και τι όχι. Το 
φίλτρο αυτό εκτός από αναπόφευκτο, είναι και χρήσιµο. Εάν κατά την 
αναπαράσταση των οντοτήτων επιλεγούν σωστά εκείνα τα χαρακτηριστικά τα 
οποία ενδιαφέρουν, είναι πολύ εύκολο να επικεντρωθεί ο συλλογισµός σε ένα 
κοµµάτι του πραγµατικού κόσµου. Σε διαφορετική περίπτωση, η υπέρµετρη 
πολυπλοκότητα του πραγµατικού κόσµου θα έπνιγε κάθε προσπάθεια 
συλλογισµού και φυσικά δεν θα υπήρχε περίπτωση εστιασµού σε σηµεία που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Ως παράδειγµα, ένα λογικό κύκλωµα µε πύλες 
ΚΑΙ, Ή και ΟΧΙ εισόδους και εξόδους. Για την µελέτη τού κυκλώµατος, της 
σχεδίασης του και της λογικής πρότασης που αντιστοιχεί δεν ενδιαφέρει η 
υλοποίηση του και οι φυσικοί νόµοι που εµπλέκονται για την κατασκευή του. 
Από την άλλη, για την κατασκευή του απαιτούνται έννοιες όπως η τάση και η 
διαµόρφωση του ρεύµατος στην είσοδο του κυκλώµατος, το υλικό των πυλών 
και των αγωγών ενώ εµπλέκονται και οι πεπερασµένες ταχύτητες εναλλαγής 
των πυλών, το υλικό κατασκευής του και οι αντιστάσεις των αγωγών. Στην 
πρώτη περίπτωση η αναπαράσταση πρέπει να είναι αρκετά φτωχότερη της 
δεύτερης ώστε να µην την ενδιαφέρουν η φυσικοί νόµοι και η κατασκευή του 
κυκλώµατος. 

3. Ο τρίτος ρόλος που µπορεί να παίξει είναι της αποσπασµατικής θεωρίας 
ευφυούς συλλογισµού. Αυτός ο ρόλος αποτελεί την αρχική σύλληψη 
αναπαράστασης γνώσης, ήταν ο ανθρώπινος τρόπος συλλογισµού και η 
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υλοποίηση του είναι µία ακριβής αποτύπωση αυτού του τρόπου συλλογισµού. 
Η θεωρία είναι αποσπασµατική διότι η αναπαράσταση ενσωµατώνει  µέρος 
µόνο της γνώσης η οποία είναι κοµµάτι µόνο του πολύπλοκου πραγµατικού 
κόσµου. Η θεωρία ευφυούς συλλογισµού τής αναπαράστασης είναι συχνά 
ασαφής αλλά µπορεί να γίνει πιο ευδιάκριτη εξετάζοντας την ίδια την 
αναπαράσταση, τον τρόπο συλλογισµού και τα συµπεράσµατά της. Έτσι 
αντίστοιχα µε την οντολογία που περιορίζει τον πραγµατικό κόσµο, εδώ τα 
συµπεράσµατα της αναπαράστασης περιορίζουν τον συλλογισµό. 

4. Ο επόµενος ρόλος της αναπαράστασης γνώσης είναι ως µέσο υπολογισµού. 
Εφόσον η αναπαράσταση γνώσης δρα σε ένα καθαρά υπολογιστικό χώρο, 
πρέπει να είναι ικανή να κάνει υπολογισµούς αποδοτικά χωρίς να απαιτεί 
µεγάλες ποσότητες µνήµης, αποθηκευτικού χώρου ή χρόνου. Εξαιτίας του 
µεγάλου αριθµού περιεχοµένων των δεδοµένων, οι µικρές απαιτήσεις σε 
πόρους είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Πιο απλά, για την χρήση µιας 
αναπαράστασης απαιτείται η δυνατότητα της χρήσης υπολογισµών σε αυτήν. 

5. Τέλος, η αναπαράσταση γνώσης χρησιµοποιείται για την αναπαράσταση της 
ανθρώπινης άποψης για κόσµο και την έκφραση των απόψεών του. Ως 
αποτέλεσµα, απαιτούνται αντιπροσωπευτικές οντότητες για κάθε αντικείµενο 
που περιγράφεται και αυτές οι αναπαραστάσεις να λειτουργούν µε ακριβή 
τρόπο για την περιγραφή του κόσµου. Θα πρέπει λοιπόν µε απλό και εύκολα 
αναγνώσιµο τρόπο να αναπαριστά έννοιες γνώριµες στον άνθρωπο. Από 
αυτήν την απαίτηση απορρέει ότι τα δεδοµένα θα πρέπει να δηµιουργούν 
µικρές οµάδες και κάθε νέα εισαγωγή πληροφορίας να απαιτεί αλλαγές σε 
λίγα µόνο σηµεία της όλης αναπαράστασης. 
Η κατανόηση των ρόλων και της ποικιλίας τους έχει διάφορες χρήσιµες 

συνέπειες. Αρχικά, κάθε ρόλος απαιτεί κάτι διαφορετικό από µία αναπαράσταση 
γνώσης και ο καθένας οδηγεί αντίστοιχα σε ένα διαφορετικό σύνολο ιδιοτήτων για 
αυτήν. Επιπλέον οι ρόλοι µπορούν να δώσουν µια ποικιλία στις αναπαραστάσεις 
χαρακτηρίζοντάς τις και να συνεισφέρουν στην έρευνα και την εφαρµογή της 
καθοδηγώντας κάθε φορά προς το σηµείο που ενδιαφέρει τον ερευνητή ή τον χρήστη. 

1.2 ΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

Τα επίσηµα συστήµατα λογικής δεν φαίνεται να παρέχουν µια ικανοποιητική 
λύση στον συλλογισµό της κοινής λογικής (βλ. π.χ. [31],[8]), και από την πλευρά τής 
πληρότητας αλλά και της αποδοτικότητας. Έχει παρουσιαστεί, ότι πολλά από αυτά τα 
συστήµατα παρουσιάζουν προβλήµατα αποφάσεων και είναι ανυπάκουα, ή ακόµα και 
αναποφάσιστα, όταν παρουσιάζονται στο πλαίσιό τους. Η λογική πρώτης τάξης  
(FOL) είναι το δηµοφιλέστερο σύστηµα λογικής (π.χ. [14]). Η FOL είναι πολύ 
πλούσια αναφορικά µε την εκφραστική της δύναµη και είναι ικανή να 
αντιπροσωπεύσει τους διαφορετικούς τύπους γνώσεων. Ο επικρατέστερος τύπος 
γνώσης είναι το γεγονός, π.χ. «το Χ είναι γονέας του Υ» που µπορεί να 
αντιπροσωπευθεί από τον τύπο Parent(x,y). Επίσης η FOL µπορεί να απεικονίσει 
οποιουσδήποτε ορολογικούς ορισµούς στο υπό συζήτηση πεδίο πχ. το «Mother is 
female parent» µπορεί να αντιπροσωπευθεί ως: 
∀x ∀y Mother(x, y) ≡ (Parent(x, y)∨Female(x)). 

Επιπλέον, η FOL µπορεί να αντιπροσωπεύσει τη διαδικαστική γνώση, π.χ. 
«για να βρεις έναν πρόγονο Χ του Υ, αναζήτησε προς τα επάνω, ξεκινώντας από το 
Υ». Εντούτοις, η αντιπροσώπευση της διαδικαστικής γνώσης  πραγµατοποιείται µέσω 
ειδικών σχολιασµών όπως εκείνους  σε PROLOG.  
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Οι ικανότητες συλλογισµού της FOL είναι βασισµένες στο εάν ένας τύπος a 
είναι  αληθής, λαµβάνοντας υπόψη ένα σύνολο τύπων F που αντιπροσωπεύει το 
σύνολο τιµών, δηλ. F╞ a. Στην πραγµατικότητα, από ένα θεώρηµα, δεν υπάρχει 
καµία γενική µέθοδος σε FOL που µπορεί να αποφασίσει σε έναν πεπερασµένο 
αριθµό βηµάτων εάν ένας τύπος είναι αληθινός. Εντούτοις, κάποιος θα µπορούσε να 
προσπαθήσει να δώσει µια απόδειξη αυτού του τύπου. Κατά συνέπεια, ο συλλογισµός 
σε FOL µπορεί να µειωθεί στην απόδειξη του θεωρήµατος. Σε αυτήν την περίπτωση, 
δίνεται ένα σύνολο γεγονότων, δηλ. ένα σύνολο τύπων που αντιπροσωπεύουν το υπό 
συζήτηση πεδίο, µαζί µε ένα σύνολο κανόνων συµπεράσµατος, και ο στόχος είναι να 
καθοριστεί εάν ένας ορισµένος τύπος a προκύπτει από αυτούς. Ωστόσο, δεν υπάρχει 
οποιοδήποτε και υγιές και πλήρες σύστηµα απόδειξης, έτσι ώστε κάθε αποδείξιµος 
τύπος να είναι αληθινός και κάθε αληθινός τύπος να είναι αποδείξιµος (πληρότητα).  
Φυσικά, κάποιος µπορεί να εστιάσει στο θετικό αποτέλεσµα του Godel που δείχνει 
ότι υπάρχουν πλήρη συστήµατα απόδειξης. Σηµειώστε ότι αυτό δεν ισχύει για 
οποιοδήποτε επίσηµο σύστηµα λογικής, π.χ. αυτό δεν ισχύει για  τη λογική δεύτερης 
τάξης. Ως συνέπεια, οποιοσδήποτε αλγόριθµος που ελέγχει εάν ένας τύπος είναι 
αληθής µπορεί να τρέχει για πάντα όταν δίνεται ως εισαγωγή ψευδής τύπος.  

Μια λύση στο πρόβληµα θα µπορούσε να είναι να περιοριστεί η FOL. 
Παραδείγµατος χάριν, εάν αποβάλαµε τους ποσοτικοποιητές το πρόβληµα θα γινόταν 
επιλύσιµο, αν και δυσεπίλυτο. Αυτό σηµαίνει ότι όλοι οι γνωστοί αλγόριθµοι που 
λύνουν το πρόβληµα είτε απαιτούν πάρα πολύ χρόνο είτε πάρα πολύ µνήµη. Ένας 
αλγόριθµος θεωρείται δυσεπίλυτος εάν είτε αυτός απαιτεί έναν εκθετικό αριθµό 
βηµάτων είτε ένα εκθετικό ποσό µνήµης, στο µήκος της εισαγωγής. Εάν, όµως, 
περιορίσουµε τη FOL σε προτάσεις Horn τότε υπάρχουν αποδοτικοί αλγόριθµοι για 
να λύσουν το πρόβληµα. Μια πρόταση Horn είναι µια διάζευξη των στοιχείων 
(literals) (τα στοιχεία είναι λογικά σύµβολα ή οι αρνήσεις τους), που περιέχει το πολύ 
ένα θετικό στοιχείο. Ένας τέτοιος αλγόριθµος, ο SL-resolution, χρησιµοποιείται στην 
PROLOG. Τέλος, υπάρχουν επίσης ψευδολύσεις στο πρόβληµα, ώστε να µπορεί ένα 
σύστηµα απόδειξης να δίνει πάντα µιαν απάντηση, ακόµη και να επιστρέφει 
«άγνωστο» ως απάντηση, µετά από ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα.  

Το θεµελιώδες χαρακτηριστικό γνώρισµα της FOL είναι ότι είναι µονότονη, 
δηλ. εάν  F και  G είναι τύποι της FOL και  F╞ a τότε F˄G╞a. Αυτό σηµαίνει ότι αν η 
F ήταν αληθής στην αρχή, θα παραµείνει αληθής και όταν γίνουν γνωστές οι 
καινούργιες   πληροφορίες G. Αλλά το τελευταίο δεν ισχύει στην κοινή λογική , π.χ. 
όταν  
F = Bird(x), a = Fly(x) και G = Penguin(x). 
Για τον χειρισµό της µη-µονοτονικότητας εισήχθη η απλή λογική [29]. Είναι 
βασισµένη στην υπόθεση πως ό,τι  ξέρουµε για έναν κόσµο είναι «σχεδόν πάντα» 
αλήθεια, µε µερικές εξαιρέσεις. Αυτό που απαιτείται είναι µε κάποιον τρόπο να 
επιτραπεί ο συλλογισµός εξ ορισµού. Παραδείγµατος χάριν, «εάν το Χ είναι ένα 
πουλί, ελλείψει οποιωνδήποτε πληροφοριών για το αντίθετο, συµπεράνατε ότι το Χ 
µπορεί να πετάξει». Κατά συνέπεια, το προηγούµενο παράδειγµα θα µπορούσε να 

αντιπροσωπευθεί από τον κανόνα προεπιλογής: 
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και οι εξαιρέσεις σε FOL: ∀ x Penguin ≡ ¬ Fly(x), ∀ x Ostrich ≡ ¬ Fly(x) κτλ. Η 
έννοια ενός κανόνα προεπιλογής στηρίζεται στις έννοιες της πιθανότητας και της 
συνέπειας για το σύνολο των πεποιθήσεων. Ένα σύνολο πεποιθήσεων που εγκρίνεται 
από ένα σύνολο προεπιλογών, όσον αφορά ένα αρχικό σύνολο γεγονότων, καλείται  
επέκταση  αυτού του συνόλου γεγονότων. 
  Εντούτοις, η απλή λογική στερείται διαφόρων σηµαντικών ιδιοτήτων και, 
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ακόµη, οι διαφορετικές διαισθήσεις σχετικά µε το ρόλο των κανόνων προεπιλογής 
οδηγούν σε διαφορετικές απόψεις [11]. Επιπλέον, κάθε εξαίρεση πρέπει να 
αντιπροσωπευθεί ρητά και να αποδειχθεί στη συνέχεια ψευδής προκειµένου να 
εφαρµοστεί ένας ορισµένος κανόνας προεπιλογής. Κατά συνέπεια, η εκφραστικότητα 
και η ευπείθεια της απλής λογικής στηρίζονται όχι σε τόσο µεγάλο µέρος σε αυτό που 
µπορεί να ειπωθεί αλλά σε αυτό που µπορεί να µην ειπωθεί. Φυσικά, κάποιος θα 
µπορούσε να υιοθετήσει την κλειστή παγκόσµια υπόθεση [28] προκειµένου να 
απλοποιήσει την απεικόνιση του υπό συζήτηση πεδίου. Στην κλειστή παγκόσµια  
περίπτωση, µόνο οι θετικές πληροφορίες της πεδιακής γνώσης χρειάζονται να 
αντιπροσωπευθούν µε σαφήνεια. Οι αρνητικές πληροφορίες δεν αντιπροσωπεύονται 
αλλά προκύπτουν εξ ορισµού. ∆εδοµένου ότι γενικά το ποσό της αρνητικής 
πληροφορίας σε ένα πεδίο γνώσης υπερβαίνει απεριόριστα το ποσό της θετικής 
πληροφορίας, ο στόχος της απόδειξης των εξαιρέσεων απλοποιείται. Φυσικά, εάν 
πρόκειται να αναπαρασταθούν δυναµικά πεδία µε την υπόθεση του κλειστού κόσµου, 
τότε προκύπτουν θέµατα σχετικά µε το πρόβληµα πλαισίου [27]. Το πρόβληµα 
πλαισίου προέρχεται από την ανάγκη να αναπαρασταθούν οι όψεις του κόσµου οι 
οποίες µένουν σταθερές υπό συγκεκριµένες αλλαγές κατάστασης.  

Η αλγοριθµική απείθεια των προτεινόµενων επίσηµων συστηµάτων και η 
αδυναµία τους να επεξεργαστούν την ελλιπή ή αντιφατική γνώση, οδήγησε στην 
χρήση των σηµασιολογικών δικτύων προκειµένου αυτή να αντιπροσωπευθεί. 

1.3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ 

1.3.1 Ορισµός σηµαντικού δικτύου 

Ένα σηµασιολογικό  δίκτυο είναι ένα γραφικό σύστηµα αναπαράστασης 
γνώσης µε µορφή συνδεδεµένων κόµβων και τόξων. Το σηµαντικό δίκτυο, δηλαδή, 
αναπαριστά συνδέσεις – σχέσεις ανάµεσα σε έννοιες ενός συγκεκριµένου πεδίου 
γνώσης. Αυτές τις σχέσεις, που υπάρχουν στο ανθρώπινο µυαλό, προσπαθεί να 
αναπαραστήσει το δίκτυο µε ένα τρόπο παρόµοιο της ανθρώπινης σκέψης.  

Αρχικά αναπτύχθηκαν υπολογιστικές υλοποιήσεις του σηµαντικού δικτύου 
για χρήση στην τεχνητή νοηµοσύνη και την µηχανική µετάφραση αλλά έχουν 
χρησιµοποιηθεί εκτενώς και στη φιλοσοφία, την ψυχολογία και τη γλωσσολογία. Το 
σηµαντικό δίκτυο εκτός από αναπαράσταση γνώσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί και 
για αυτόµατα συστήµατα συλλογισµού επάνω στη γνώση.  

Ένα παράδειγµα σηµασιολογικού δικτύου: 

 

Το σχήµα 1 µας δηλώνει ακριβώς τον ορισµό του σηµαντικού δικτύου, ότι είναι ένα 
είδος διαγράµµατος και φανερώνει τη σχέση των δύο οντοτήτων. 

1.3.2 Χαρακτηριστικά του σηµαντικού δικτύου 

Ένα άλλο παράδειγµα είναι το παρακάτω σε δύο διαµορφώσεις: 

Σχήµα 1. Παράδειγµα σηµαντικού δικτύου 

Είναι ένα είδος Σηµαντικό 
δίκτυο 

∆ιάγραµµα 
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Σε αυτό το παράδειγµα έχουµε την γνώση «Ο σκύλος είναι ένα ζώο» που 
παρουσιάζεται στο σχήµα 2. Στο σχήµα 3 έχουµε την ισοδύναµη γνώση ότι «Στα ζώα 
περιλαµβάνεται ο σκύλος». Σηµειώνεται η σηµασία της φοράς του βέλους, καθώς 
πρέπει στις σχέσεις να είναι γνωστό ποιος έχει τη σχέση µε τον άλλον. Εάν στα δύο 
σχήµατα τα βέλη είχαν αντίθετη φορά θα είχαµε την λανθασµένη γνώση ότι «το ζώο 
είναι ένα είδος σκύλου» και την επίσης ισοδύναµη ότι «ο σκύλος περιλαµβάνει τα 
ζώα». Βέβαια, κατά την αναπαράσταση δεν απαιτούνται και τα δύο γραφήµατα αλλά 
αρκεί µόνο το ένα, και αν απαιτηθεί µπορεί εύκολα να εξαχθεί το άλλο ως 
συµπέρασµα. 

Η αναπαράσταση της ζωολογίας που ξεκίνησε παραπάνω µπορεί να επεκταθεί 
και περαιτέρω προσθέτοντας επιπλέον γνώση στην ήδη υπάρχουσα.  

 
Το σχήµα 4 δίνει περισσότερη και πιο συγκεκριµένη γνώση για τους σκύλους. 
Φαίνεται λοιπόν, ότι οι σκύλοι ανήκουν στην κατηγορία των θηλαστικών ζώων και 
ότι δεν υπάρχει ένα είδος σκύλου αλλά ράτσες σκύλων. Επιπλέον ακολουθώντας την 
φορά των τόξων µπορούν να βρεθούν και επιπλέον σχέσεις που δεν ήταν εξαρχής 
φανερές. Ενώ «ο ποιµενικός είναι σκύλος», «ο σκύλος είναι θηλαστικό» και «τα 
θηλαστικά είναι ζώα» πουθενά δεν φαινόταν ότι «ο ποιµενικός είναι θηλαστικό» και 
ότι «ο ποιµενικός είναι ζώο». Στο γράφηµα αυτές και άλλες γνώσεις βγαίνουν εύκολα 
και τα αντικείµενα κληρονοµούν µία σειρά από χαρακτηριστικά που βρίσκονται 

Ε3 Ε3 Ε3 Ε3 Ε3 

Ζώο 

Αµφίβια Ερπετά Θηλαστικό Ψάρια Πουλιά 

Ε3 Ε3 Ε3 Ε3 Ε3 

Γάτα Σκύλος Φάλαινα Αρκούδα Καγκουρό 

Σχήµα 4 

Ε3 Ε3 Ε3 

Πεκινουά Κόλεϊ Ποιµενικός 
Σηµείωση: Ε3 ≡ ΕΕΕ ≡ 
Είναι Ένα Είδος 

Περιλαµβάνει 

Σχήµα 3 

Σκύλος Ζώο 

Είναι ένα είδος 

Σχήµα 2 

Σκύλος Ζώο 
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ψηλότερα στο δίκτυο. Παρόλα αυτά δεν παράγεται ψευδής γνώση όπως για 
παράδειγµα «ο ποιµενικός είναι ψάρι», καθώς ακολουθείται πάντα η φορά των τόξων. 

Προσθέτοντας επιπλέον κόµβους στο γράφηµα, είναι δυνατόν να 
συµπεριληφθούν κάποια επιπλέον γεγονότα, όπως ότι υπάρχει ένα σκύλος µε όνοµα 
«Μενέλαος» που ανήκει στην ράτσα των ποιµενικών. Ακόµα είναι δυνατόν να 
προστεθεί η γνώση ότι κάθε σκύλος συνήθως έχει τέσσερα πόδια και ότι τα ζώα είναι 
ζωντανοί οργανισµοί. 

 
Από την κληρονοµικότητα στο σχήµα 5 φαίνεται ότι ο Μενέλαος έχει τέσσερα πόδια, 
είναι σκύλος κλπ. Εδώ, σε αντίθεση µε το σχήµα 4, η διαδροµή που ακολουθείται για 
την εξαγωγή του συµπεράσµατος «ο Μενέλαος έχει 4 πόδια» δεν ακολουθεί µόνο µία 
σχέση αλλά περνάει από τέσσερις διαφορετικές. 

1.3.3 Προβλήµατα σηµαντικών δικτύων 

Κάπου εδώ όµως αρχίζουν τα προβλήµατα στην αναπαράσταση γνώσης. Στο 
παράδειγµα αναπαραστάθηκε ένας γενικός κανόνας, «ο σκύλος έχει 4 πόδια» που 
κατά βάση θεωρείται σωστός. Αλλά τι γίνεται µε τις περιπτώσεις που λόγω κάποιου 
ατυχήµατος κάποιος σκύλος δεν έχει τέσσερα πόδια; Ο γενικός κανόνας λοιπόν, έχει 
εξαιρέσεις και δεν είναι σωστός. Για την διόρθωση του διαγράµµατος ώστε να 
αναπαριστά το γεγονός ότι  κάποια σκυλιά έχουν λιγότερα από τέσσερα πόδια θα 
µπορούσε η σχέση «έχει» που συνδέει τις οντότητες σκύλος και πόδι να 
αντικατασταθεί από τη σχέση «συνήθως έχει». Αυτό όµως παρότι διορθώνει την 
ανακριβή γνώση δεν µπορεί να µας δώσει το γεγονός ότι για παράδειγµα «ο 
Μενέλαος έχει τρία πόδια». Θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µια δοµή, όπως 

Είναι 

Ε3 Ε3 Ε3 Ε3 Ε3 

Ζώο 

Αµφίβια Ερπετά Θηλαστικό Ψάρια Πουλιά 

Ε3 Ε3 Ε3 Ε3 Ε3 

Γάτα Σκύλος Φάλαινα Αρκούδα Καγκουρό 

Σχήµα 5 

Ε3 Ε3 Ε3 

Πεκινουά Κόλεϊ Ποιµενικός 

Ζωντανό 

Έχει 

Πόδι 

σε πλήθος 

4 

Είναι 

Μενέλαος 
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παρακάτω στο σχήµα 6, που να δηλώνει το γεγονός – εξαίρεση απευθείας στο δίκτυο. 
Αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνεται για κάθε σκύλο ξεχωριστά που συµµετέχει 
στην βάση γνώσης καθώς σύντοµα το διάγραµµα θα γίνει χαοτικό. Ως αποτέλεσµα θα 
έιχε να αφαιρεθεί το απλό γεγονός ότι «κάθε σκύλος έχει τέσσερα πόδια». 

 
Ένα παρόµοιο πρόβληµα προκύπτει κατά στην προσπάθεια αναπαράστασης 

γνώσης για τα πουλιά. Εάν προστεθεί το φυσικό γεγονός ότι «τα πουλιά πετάνε» 
υπάρχει λάθος διότι υπάρχουν πουλιά που δεν πετάνε όπως οι πιγκουΐνοι. Πρέπει 
λοιπόν να προστεθεί το γεγονός ότι «όλα τα πουλιά διαθέτουν φτερά» και ότι «τα 
πουλιά συνήθως πετάνε». 

Ένα µεγαλύτερο πρόβληµα αναπαράστασης µε σηµασιολογικό δίκτυο είναι η 
προσπάθεια αναπαράστασης της γνώµης κάποιου για κάτι ή της πίστης του για κάτι. 
Παραδείγµατος χάρη η αναπαράσταση της πρότασης «Ο ∆ηµήτρης πιστεύει ότι η 
Θεωρία Αλγορίθµων πρέπει να διδάσκεται ξεχωριστά» µπορεί να γίνει ως εξής: 

 
Το σχήµα 7 αποτελεί µία προσπάθεια που δηλώνει ότι ο ∆ηµήτρης, καθηγητής 
πανεπιστηµίου προτιµάει τα µαθήµατα να διδάσκονται ξεχωριστά. Αν και το σχήµα 
είναι πολύ κοντά στην πρόταση δεν δηλώνει κάτι σχετικά µε το τι πιστεύει ο 
∆ηµήτρης για την συνδυασµένη διδασκαλία µαθηµάτων, αν την αποκλείει τελείως ή 
αν απλώς την θεωρεί κατώτερη. Εάν αυτή η επιπλέον γνώση προστεθεί στο 
διάγραµµα τότε το δίκτυο θα δώσει την επιπλέον πληροφορία που ζητήθηκε αλλά και 
πάλι δεν δηλώνεται πότε ο ∆ηµήτρης θα προτιµήσει τον ένα ή τον άλλο τρόπο 
διδασκαλίας. 

1.3.4 Είδη σηµαντικών δικτύων 

Όπως προαναφέρθηκε, τα σηµαντικά δίκτυα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
αναπαράσταση γνώσης όπως και για χρήση σε αυτόµατα συστήµατα συλλογισµού. 
Γενικά τα δίκτυα χωρίζονται σε έξι κατηγορίες που η καθεµία είναι είτε αυστηρά 
λογικά συστήµατα είτε συστήµατα βασισµένα σε πιο χαλαρούς κανόνες. Οι 
κατηγορίες αυτές είναι: 

• ∆ίκτυα ορισµού (Definitional networks): ∆ίνουν έµφαση στον υπότυπο ή την 
σχέση «είναι». Εδώ εφόσον οι ορισµοί θεωρούνται αληθείς εξ ορισµού, οι 
πληροφορίες των δικτύων ορισµού θεωρούνται αληθείς. 

• ∆ίκτυα προσθηκών (Assertional networks): Είναι σχεδιασµένα για να 
εισάγονται προτάσεις. Αντίθετα µε τα δίκτυα ορισµού, εδώ η πληροφορία 

Ε3 είναι 

χρησιµοποιεί Ε3 

Σχήµα 7 

Καθηγητής Καθηγητής 
Πανεπιστηµίου 

∆ιδακτική 
Στρατηγική 

προτιµάει ∆ηµήτρης Ξεχωριστά 
µαθήµατα 

Ε3 

Συνδυασµένα 
µαθήµατα  

Έχει 

Σχήµα 6 

Μενέλαος 3 πόδια 



 16 

θεωρείται ότι είναι ενδεχοµένως σωστή εκτός και αν είναι ρητώς σηµειωµένο 
µε ένα τροποποιητικό συντελεστή. Κάποια δίκτυα προσθηκών έχουν προταθεί 
ως µοντέλα θεµελιωδών κατασκευών για τις βασικές σηµασιολογίες της 
φυσικής γλώσσας. 

• ∆ίκτυα συνεπαγωγής (Implicational networks): Τα δίκτυα συνεπαγωγής 
χρησιµοποιούν την συνεπαγωγή σαν την κύρια σχέση για την σύνδεση των 
κόµβων. Χρησιµοποιούνται για αναπαράσταση προτύπων πίστης, τυχαιότητας 
ή εξαγωγή συµπερασµάτων. 

• Εκτελέσιµα δίκτυα (Executable networks): Τα δίκτυα αυτά 
συµπεριλαµβάνουν κάποιον µηχανισµό που µπορεί να κάνει συµπερασµούς, 
να περάσει µηνύµατα ή να ψάξει για πρότυπα και σχέσεις. 

• ∆ίκτυα µάθησης (Learning networks): Τα δίκτυα µάθησης κτίζουν ή 
επεκτείνουν την αναπαράστασή τους αποκτώντας γνώµη, µαθαίνοντας από 
παραδείγµατα. Η νέα γνώση µπορεί να αλλάξει το παλιό δίκτυο προσθέτοντας 
ή αφαιρώντας κόµβους και τόξα ή αλλάζοντας τα βάρη σε αυτούς. 

• Υβριδικά δίκτυα (Hybrid networks): Τα υβριδικά δίκτυα αποτελούν 
συνδυασµό δύο ή περισσότερων από τα υπόλοιπα πέντε είδη τεχνικών είτε σε 
ένα απλό δίκτυο είτε σε ξεχωριστά αλληλεπιδραστικά δίκτυα. 
Μερικά από τα ανωτέρω δίκτυα έχουν σχεδιαστεί για να εφαρµόσουν τις 

υποθέσεις για τους ανθρώπινους γνωστικούς µηχανισµούς, ενώ άλλα σχεδιάστηκαν 
για υπολογιστική αποδοτικότητα. Μερικές φορές η υπολογιστική λογική µπορεί να 
δώσει τα ίδια αποτελέσµατα µε την ψυχολογία. Η διάκριση µεταξύ δικτύων ορισµού 
και προσθήκης, για παράδειγµα, είναι αρκετά κοντά στη διάκριση ανάµεσα στη 
σηµασιολογική και την προσωρινή µνήµη. Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικές 
περιγραφές των έξι κατηγοριών σηµαντικών δικτύων. 

1.3.4.1 ∆ίκτυα ορισµού 

Το παλαιότερο γνωστό σηµαντικό δίκτυο σχεδιάστηκε τον 3ο µ.Χ αι. από τον 
Πορφυρίτη, στη µελέτη του για τις κατηγορίες του Αριστοτέλη. Ο Πορφυρίτης το 
χρησιµοποίησε για να παρουσιάσει τη µέθοδο του Αριστοτέλη για τον ορισµό των 
κατηγοριών, ορίζοντας το γένος και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που ξεχωρίζουν 
τους διαφορετικούς υπότυπους ενός υπέρτυπου. Στο σχήµα 8 φαίνεται το «δέντρο του 
Πορφυρίτη» όπως σχεδιάστηκε από τον Πέτρο της Ισπανίας (1329).  

Παρά την ηλικία του, το δέντρο του Πορφυρίτη αναπαριστά τον κοινό πυρήνα 
όλων των µοντέρνων ιεραρχιών που χρησιµοποιούνται για τον ορισµό τύπων 
εννοιών. Στο δέντρο το γένος «Υπόσταση» µε χαρακτηριστικό γνώρισµα «Ύλη» είναι 
το σώµα και  µε «Όχι ύλη» είναι το πνεύµα. Ο µοντέρνος κανόνας κληρονοµικότητας 
είναι µια ειδική περίπτωση των συλλογισµών του Αριστοτέλη. Τα ζωντανά 
αντικείµενα κληρονοµούν την υλική υπόσταση από σώµα προσθέτοντας σε αυτό το 
γνώρισµα του κινούµενου. Ο Άνθρωπος κληρονοµεί ευαισθησία, κίνηση και υλική 
υπόσταση, προσθέτοντας το γνώρισµα λογικό. Οι µέθοδοι ορισµού και συλλογισµού 
του Αριστοτέλη χρησιµοποιούνται ακόµα στην τεχνιτή νοηµοσύνη και στον 
αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό και σε όλα τα λεξικά. 

Ανάµεσα στα σύγχρονα συστήµατα, η «περιγραφική λογική» 
συµπεριλαµβάνει τα χαρακτηριστικά του δέντρου του Πορφυρίτη και προσθέτει 
διάφορες επεκτάσεις. Προέρχεται από µια προσέγγιση που προτάθηκε από τον 
Woods (1975) και υλοποιήθηκε από τον Brachman (1979) σε ένα σύστηµα που 
ονοµάστηκε «Γλώσσα Γνώσης Ένα» (KL-ONE). Στο σχήµα 9 φαίνεται ένα 
παράδειγµα δικτύου KL-ONE που ορίζει τις έννοιες φορτηγό και συρόµενο φορτηγό 
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σαν υποέννοιες του οχήµατος. Έχουµε 8 κόµβους και 9 τόξα που το καθένα 
αντιπροσωπεύει κάτι διαφορετικό. Ο κόµβος «18», σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους 7 
έχει µία συγκεκριµένη τιµή και δεν είναι µία γενική έννοια. Ο κόµβος 

«Ακέραιος» ορίζει ότι έχουν οριστεί ως τύπος για το «Πλήθος των τροχών» οι 
ακέραιοι αριθµοί. Οι έννοιες «Φορτηγό» και «Συρόµενο φορτηγό» ορίζονται στο 

Μέγιστο επιτρεπόµενο 
µεικτό βάρος 

Βάρος 
φορτίου 

Μέγεθος 
φορτίου 

τιµή 

Πλήθος τροχών 

Σχήµα 9 

Όχηµα 

Μέγεθος 
µέτρησης όγκου 

περιορίζει 

Συρόµενο φορτηγό 

Φορτηγό Ακέραιος  

18 

Μέγεθος 
µέτρησης 
βάρους 

έχει Συρόµενη 
καρότσα 

Κινούµενο 

Πνεύµα 

Υπόσταση 
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Κτήνος 

Μη λογικό 

Άνθρωπος 

Σωκράτης Πλάτωνας Αριστοτέλης 

Σχήµα 8 
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σχήµα αλλά οι έννοιες «Όχηµα», «Συρόµενη καρότσα», «Μέγεθος µέτρησης βάρους» 
και «Μέγεθος µέτρησης όγκου» πρέπει να οριστούν σε ένα άλλο KL-ONE 
διάγραµµα. 

1.3.4.2 ∆ίκτυα προσθήκης 

Ο Gottlob Frege (1879) ανέπτυξε ένα σχήµα δέντρου για την πρώτη πλήρη 
έκδοση της λογικής πρώτης τάξης. Ο Charles Sanders Peirce (1880, 1885) ανέπτυξε 
ανεξάρτητα ένα αλγεβρικό σχήµα το οποίο µε µια αλλαγή στα σύµβολα από τον 
Peano (1889) έγινε το µοντέρνο σχήµα για τον υπολογισµό κατηγορηµάτων. Το 
σχήµα 10 δείχνει ένα από τα σχεσιακά γραφήµατά του, που αναπαριστά την πρόταση: 
«Ένας σταγιρίτης δάσκαλος ενός µακεδόνα κατακτητή του κόσµου είναι µαθητής και 
αντίπαλος ενός φιλόσοφου που θαυµάζεται από τους πατέρες της Εκκλησίας». 

 
Περιλαµβάνει τρεις διακλαδισµένες γραµµές ταυτότητας, µε την κάθε µία να 
αντιστοιχεί υπαρξιακά σε µια ποσοτικοποιηµένη µεταβλητή στο αλγεβρικό σχήµα. Οι 
φράσεις που υπάρχουν στα άκρα αυτών των γραµµών αντιστοιχούν στις σχέσεις ή 
στα κατηγορήµατα. Με αυτές τις αντιστοιχίσεις το σχήµα 10 µπορεί να γραφτεί ως: 
( x)( y)( z)(ειναι_σταριγιτης(x) διδασκει(x,y) ειναι_Μακεδονας(y)

εινα_κατακτητης_του_κοσµου(y) ειναι_µαθητης_του(y,z)

ειναι_αντιπαλος_του(y,z) θαυµαζεται_απο_τους_πατερες_της_Εκκλησιας(z))

∃ ∃ ∃ ∧ ∧ ∧

∧ ∧

∧  
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω τύπο, ένα σχεσιακό γράφηµα αναπαριστά 

µόνο δύο λογικούς τελεστές, την σύζευξη ∧  και τον υπαρξιακό ποσοδείκτη ∃ . Ο 
άλλοι τελεστές όπως η άρνηση ¬, η διάζευξη ∨, η συνεπαγωγή => και ο καθολικός 
ποσοδείκτης ∀ εκφράζονται πιο δύσκολα επειδή απαιτούν µεθόδους για την οροθεσία 
του πεδίου δράσης τους. Το πρόβληµα της αναπαράστασης του πεδίου δράσης, 
επίσης δυσκόλεψε τα πρώτα σηµασιολογικά δίκτυα της τεχνητής νοηµοσύνης. Το 
1897, ο Pierce έκανε µία απλή αλλά ιδιοφυή ανακάλυψη που έλυσε όλα τα 
προβλήµατα µε µιας. Εισήγαγε µία έλλειψη που  µπορούσε να περικλείσει και να 
αρνηθεί ένα αυθαίρετα µεγάλο γράφηµα ή υπογράφηµα. Έπειτα, αυτές οι αρνήσεις σε 
συνδυασµό µε τις συζεύξεις και τον υπαρξιακό ποσοδείκτη µπορούσαν να εκφράσουν 
όλους τους λογικούς τελεστές. Η καινοτοµία αυτή µεταµόρφωσε τα σχεσιακά 
γραφήµατα σε «υπαρξιακά συστήµατα». Η συνεπαγωγή, για παράδειγµα, µπορούσε 
να παρουσιαστεί µε την ενσωµάτωση δύο ελλείψεων, εφόσον (Α=>Β) είναι 
ισοδύναµο µε ¬(Α∧¬Β). Στο σχήµα 11 δίνεται ένα υπαρξιακό γράφηµα για την 
πρόταση: «Εάν ένας αγρότης έχει ένα γαϊδουράκι, τότε το δέρνει». 

είναι κατακτητής του κόσµου 

είναι Μακεδόνας 

είναι σταγιρίτης 

διδάσκει 

είναι µαθητής του 

είναι αντίπαλος 

είναι φιλόσοφος που θαυµάζεται 
από του πατέρες της Εκκλησίας 

Σχήµα 10 
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Το σχήµα 11 µπορεί να µεταφραστεί στους παρακάτω αλγεβρικούς τύπους: 
~( x)( y)(αγροτης(x) γαιδουρακι(y) ιδιοκτητης(x,y) ~δερνει(x,y))

( x)( y)(αγροτης(x) γαιδουρακι(y) ιδιοκτητης(x,y))=>δερνει(x,y))

∃ ∃ ∧ ∧ ∧

∀ ∀ ∧ ∧  
 Στην γλωσσολογία, ο Lucien Tesniere (1959) ανέπτυξε ένα γράφηµα για το 
σύστηµα του «γραµµατική εξάρτηση». Στο σχήµα 12 φαίνεται ένα τέτοιο γράφηµα 
για την πρόταση «Κάποια µέρα, νότια της κοιλάδας, ένα φίδι δάγκωσε τον Jean 
Freron. Στην κορυφή είναι το ρήµα «δάγκωσε» από όπου κρέµονται οι λέξεις που 
εξαρτώνται απευθείας από αυτό, το αντικείµενο «φίδι», το υποκείµενο Jean και δύο 
φράσεις. 

 
Ο Tesniere είχε µεγάλη επιρροή στις γλωσσολογικές θεωρίες που δίνουν περισσότερο 
έµφαση στη σηµασιολογία παρά στη σύνταξη. Ο David Hays (1964) παρουσίασε τη 
θεωρία εξάρτησης ως µία εναλλακτική στο σχήµα του Chomsky. Οι Klein και 
Simmons (1963) την υιοθέτησαν για ένα σύστηµα αυτόµατης µετάφρασης. 

Υπό την επιρροή των Hays και Simmons, ο Roger Schank υιοθέτησε την 
προσέγγιση της εξάρτησης αλλά έδωσε µεγαλύτερη έµφαση στις έννοιες από ότι στις 
λέξεις. Στο σχήµα 13 δίνεται ένα γράφηµα θεµελιώδους εξάρτησης για την πρόταση 
«Ένας σκύλος τρώει λαίµαργα ένα κόκκαλο». Ο Schank χρησιµοποίησε διαφορετικά 
είδη βελών για τις διαφορετικές σχέσεις. Έτσι το   αντιστοιχεί στην σχέση 
ρήµατος και υποκειµένου ή ένα βέλος σηµειωµένο µε α για το αντικείµενο. 
Αντικατέστησε το ρήµα τρώει µε το απορροφώ (παίρνω τροφή για χώνεψη) και το 
λαίµαργα µε το λαίµαργος. Πρόσθεσε ένα βέλος σηµειωµένο µε κ για να δείξει ότι το 
κόκκαλο πηγαίνει από ένα αδιευκρίνιστο µέρος µέσα στον σκύλο.  

 

απορροφώ κόκκαλο 

Σκύλος 1 

Σκύλος 1 

λαίµαργος 

α      κ 

Σχήµα 13 

µέσα 

δάγκωσε 

φίδι Jean φράση 

µέρα 

φράση 

νότια 

ένα τον  Freron κάποια της κοιλάδας 
Σχήµα 12 

Σχήµα 11 

αγρότης έχει γαϊδουράκι 

δέρνει 
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Οι θεµελιώδεις εξαρτήσεις ήταν αρχικά κατάλληλες για την αναπαράσταση 
της  πληροφορίας σε επίπεδο πρότασης, αλλά ο Schank και οι συνάδελφοι του 
αργότερα ανέπτυξαν σχήµατα για την αναπαράσταση µεγαλύτερων δοµών, στα οποία 
οι εξαρτήσεις του επιπέδου πρότασης ήταν σαν ενσωµατωµένα γραφήµατα. Οι 
µεγαλύτερες δοµές ονοµάζονταν σενάρια (scripts), πακέτα οργάνωσης µνήµης, και 
πακέτα θεµατικής οργάνωσης. Για τη µάθηση ή την εύρεση µεγαλύτερων δοµών, 
αυτόµατα, ο συλλογισµός µε περιπτώσεις (case based reasoning) χρησιµοποιήθηκε 
για την εύρεση κοινών επινοήσεων ανάµεσα στις εξαρτήσεις στα χαµηλά επίπεδα. 
Λογικά, τα γραφήµατα εξαρτήσεων του Tesniere έχουν την ίδια εκφραστική δύναµη 
µε τους σχεσιακούς γράφους του Peirce εφόσον οι µόνοι λογικοί τελεστές που 
µπορούν να τα αναπαραστήσουν είναι η σύζευξη και ο υπαρξιακός ποσοδείκτης. 
Ακόµα και όταν αυτά τα γραφήµατα έχουν κόµβους σηµειωµένους µε άλλους 
τελεστές, αποτυγχάνουν να εκφράσουν το πεδίο τους σωστά. Η πλέον επιτυχηµένη 
προσέγγιση αναπαράστασης του πεδίου των λογικών τελεστών ήταν η µέθοδος της 
προσθήκης κόµβων σαφήνειας για την έκφραση προτάσεων. Οι λογικοί τελεστές θα 
συνέδεαν τους προτασιακούς κόµβους και οι σχέσεις θα ήταν είτε συσχετισµένες µε 
τους κόµβους, είτε ενσωµατωµένες µέσα σε αυτούς. Με αυτά τα κριτήρια τα σχήµατα 
των Frege, Prierce και Kamp καλούνται προτασιακά σηµασιολογικά δίκτυα. 

Το πρώτο προτασιακό σηµασιολογικό δίκτυο που υλοποιήθηκε στην τεχνική 
νοηµοσύνη ήταν το σύστηµα MIND που αργότερα εξελίχθηκε στο «σύστηµα 
επεξεργασίας σηµασιολογικών δικτύων» (SNePS). Το SNePS χρησιµοποιήθηκε για 
να αναπαραστήσει ένα ευρύ πεδίο χαρακτηριστικών στην σηµασιολογία της φυσικής 
γλώσσας. 

Στο σχήµα 14 δίνεται η SNePS αναπαράσταση για την πρόταση «H Ελένη 
σκέφτεται ότι ο Βασίλης πιστεύει ότι ένας σκύλος τρώει ένα κόκκαλο. Κάθε κόµβος 
µε ονοµασία από Μ1 έως Μ5 αναπαριστά µία ξεχωριστεί πρόταση, της οποίας το 
σχετικό περιεχόµενο είναι συνδεδεµένο µε τον προτασιακό κόµβο. 

  
Η πρόταση Μ1 δηλώνει ότι η Ελένη έχει την εµπειρία του ρήµατος «σκέφτοµαι», του 
οποίου το αντικείµενο είναι µία άλλη πρόταση Μ2. Όµοια για την Μ2, ο Βασίλης έχει 

Μ1 

Ελένη Σκέφτεται 

Μ5 

Μ2 

Βασίλης Πιστεύει Μ3 

Τρώει Β1 Β2 Κόκκαλο 

Μ4 

Σκύλος 

Σχήµα 14 
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την εµπειρία του ρήµατος «πιστεύω» µε αντικείµενο την πρόταση Μ3. Για την Μ3 
υπάρχει ο αντιπρόσωπος της τάξης «σκύλος» Β1, το ρήµα «τρώω» και αντικείµενο 
µία οντότητα Β2 που ανήκει στην κλάση «κόκκαλο». Όπως φαίνεται στο σχήµα 18, 
οι προτάσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε άλλο επίπεδο για δηλώσουν κάτι για 
άλλες προτάσεις. 

Τα θεµελιώδη γραφήµατα είναι ένα σύνολο από προτασιακά σηµασιολογικά 
δίκτυα στα οποία οι σχέσεις είναι ενσωµατωµένες µέσα στους προτασιακούς 
κόµβους. Εξελίχθηκαν σαν ένας συνδυασµός των γλωσσολογικών χαρακτηριστικών 
των γραφηµάτων εξαρτήσεων του Tesniere και των λογικών χαρακτηριστικών των 
υπαρξιακών γραφηµάτων του Peirce. 

1.3.4.3 ∆ίκτυα συνεπαγωγής 

Τα δίκτυα συνεπαγωγής είναι µια ειδική περίπτωση προτασιακού 
σηµασιολογικού δικτύου στο οποίο η κύρια σχέση είναι η συνεπαγωγή. Και άλλες 
σχέσεις µπορεί να είναι ενσωµατωµένες στους προτασιακούς κόµβους, αλλά 
αγνοούνται από τις διαδικασίες συµπεράσµατος. Ανάλογα την ερµηνεία, τέτοια 
δίκτυα µπορεί να ονοµάζονται δίκτυα πίστης, αιτιολογικά δίκτυα, Bayesian δίκτυα ή 
συστήµατα διατήρησης της αλήθειας. Στο σχήµα 15 δίνονται οι πιθανές αιτίες για 
ολισθηρό γρασίδι. Κάθε κόµβος αναπαριστά µία πρόταση και τα τόξα δείχνουν τις 
συνεπαγωγές από την µια πρόταση στην άλλη. Εάν είναι βροχερή περίοδος, το βέλος 
που είναι σηµειωµένο µε Α συνεπάγεται ότι έβρεξε πρόσφατα. Εάν όχι, το βέλος που 
είναι σηµειωµένο µε Ψ συνεπάγεται ότι ο ψεκαστήρας έχει χρησιµοποιηθεί. Για τους 
κόµβους µε ένα µόνο βέλος να φεύγει, η αλήθεια τους συνεπάγεται αλήθεια για τον 
κόµβο που καταλήγει το βέλος, αλλά αν είναι ψευδείς τότε δεν µπορεί να προκύψει 
συµπέρασµα για τον προορισµό. 

 
Το σχήµα 15 αναπαριστά την γνώση που θα χρησιµοποιήσει κάποιος που 

περπάτησε και γλίστρησε στο γρασίδι για να  συλλογιστεί τα αίτια. Μία πιθανή αιτία 
για την ολισθηρότητα του γρασιδιού είναι να είναι βρεγµένο. Αυτό θα µπορούσε να 
προκληθεί είτε από µία πρόσφατη βροχή, είτε από έναν ψεκαστήρα νερού. Εάν είναι 
βροχερή περίοδος, τότε ο ψεκαστήρας δεν χρησιµοποιείται. Άρα πρέπει να έχει 
βρέξει. 

Το είδος του συλλογισµού που περιγράφηκε παραπάνω µπορεί να εκτελεστεί 
από διάφορα συστήµατα τεχνητής νοηµοσύνης. Ο Chuck Rieger (1976) ανέπτυξε µία 

Ψ       Α 
Βροχερή περίοδος 

Ολισθηρό γρασίδι 

Ψεκαστήρας σε χρήση Έβρεξε πρόσφατα 

Υγρό γρασίδι 

Σχήµα 15 
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έκδοση των αιτιολογικών δικτύων, που χρησιµοποίησε για ανάλυση περιγραφών 
προβληµάτων στα αγγλικά και την µετάφρασή τους σε ένα δίκτυο που µπορούσε να 
υποστηρίξει τον συλλογισµό επιπέδων. Ο Benjamin Kuipers (1984, 1994), που 
επηρεάστηκε από την προσέγγιση του Rieger, ανέπτυξε µεθόδους ποιοτικού 
συλλογισµού, που λειτουργεί ως γέφυρα ανάµεσα στις συµβολικές µεθόδους της 
τεχνητής νοηµοσύνης και των διαφορικών εξισώσεων που χρησιµοποιούνται στην 
φυσική και την µηχανική. Ο Judea Pearl (1988, 2000), που ανέπτυξε τεχνικές για την 
εφαρµογή της στατιστικής και της πιθανοθεωρίας στην τεχνητή νοηµοσύνη, εισήγαγε 
τα δίκτυα πίστης, που είναι αιτιολογικά δίκτυα µε συνδέσεις που φέρουν πιθανότητες. 
∆ιαφορετικές µέθοδοι συλλογισµού µπορούν να εφαρµοστούν στον ίδιο βασικό 
γράφο µε διαφορετικό τρόπο µερικές φορές, για κατάδειξη των τιµών αλήθειας ή των 
πιθανοτήτων. Οι δύο κυριότερες είναι: 

• Λογική. Οι µέθοδοι λογικού συµπερασµού χρησιµοποιούνται στα συστήµατα 
διατήρησης της αλήθειας (TMS). Θα αρχίσει από τους κόµβους για τους 
οποίους οι τιµές αλήθειας είναι γνωστές και θα τις διαδώσει στο δίκτυο. Για 
την περίπτωση αυτού που γλίστρησε στο γρασίδι, θα άρχιζε µε την τιµή 
αλήθεια για το γεγονός ότι το γρασίδι είναι ολισθηρό και θα πήγαινε προς τα 
πίσω. Εναλλακτικά θα µπορούσε να ξεκινήσει από το γεγονός ότι είναι 
βροχερή περίοδος και θα προχωρούσε προς τα εµπρός. Με συνδυασµούς 
συλλογισµού προς τα εµπρός και προς τα πίσω το TMS θα δώσει τιµές 
αλήθειας σε κόµβους που η τιµή τους είναι άγνωστη. Εκτός από τον 
συµπερασµό νέας πληροφορίας, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να 
επιβεβαιώσει την συνέπεια, να ψάξει για συγκρούσεις ή να βρει περιοχές όπου 
οι αναµενόµενες συνεπαγωγές δεν ισχύουν. Όταν βρεθούν οι συγκρούσεις, η 
δοµή του δικτύου µπορεί να µετατραπεί προσθέτοντας ή αφαιρώντας 
κόµβους. Το αποτέλεσµα είναι ένα είδος µη µονοτονικού συλλογισµού που 
λέγεται αναθεώρηση πίστης. 

• Πιθανότητα. Τα περισσότερα χαρακτηριστικά του εµπρόσθιου και οπίσθιου 
συλλογισµού που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ένα TMS µπορούν να 
υιοθετηθούν σε µία πιθανοτική προσέγγιση, εφόσον η αλήθεια ενδέχεται να 
θεωρηθεί σαν την πιθανότητα 1 και το ψέµα σαν την πιθανότητα 0. Αλλά το 
συνεχές διάστηµα πιθανοτήτων από 0 έως 1 απαιτεί πιο έξυπνη προσέγγιση 
και µεγαλύτερη πολυπλοκότητα στους υπολογισµούς. Η πλέον λεπτοµερής 
δουλειά πιθανοτικού συλλογισµού έγινε από τον Pearl (2000). Για το 
παράδειγµα στο σχήµα 15, η δίτιµη προσέγγιση αλήθεια – ψέµα είναι απλώς 
µία χοντροειδής προσέγγιση, εφόσον δεν βρέχει κάθε µέρα την περίοδο των 
βροχών και δεν χρησιµοποιείται απαραίτητα ο ψεκαστήρας όταν έχει ξηρασία. 
Ο Pearl ανέλυσε διάφορες τεχνικές για την εφαρµογή Bayesian τεχνικών για 
την παραγωγή ενός αιτιολογικού δικτύου από την παρατηρούµενη 
πληροφορία και να τον συλλογισµό πάνω σε αυτήν. 
Η συσχετιστική πληροφορία που χρησιµοποιήθηκε για την εξαγωγή των 

συνεπαγωγών, βασισµένη στη λογική και στα πιθανοτικά συστήµατα, αγνοείται από 
τις διαδικασίες εξαγωγής συµπεράσµατος. Ο Doyle ανέπτυξε το πρώτο TMS 
εξάγοντας ένα υπογράφηµα συνεπαγωγών από τους κανόνες ενός έµπειρου 
συστήµατος. Οι Martins και Shapiro (1988) εξήγαγαν ένα TMS από SNePS 
αναλύοντας µόνο τις δίτιµες (Boolean) συνδέσεις που συνέδεαν προτασιακούς 
κόµβους. Παρόµοιες τεχνικές θα µπορούσαν να εφαρµοστούν και σε άλλα 
προτασιακά δίκτυα για την παραγωγή ενός υπογραφήµατος συνεπαγωγής που θα 
µπορούσε να αναλυθεί από λογικές ή πιθανοτικές µεθόδους. 

Αν και τα δίκτυα συνεπαγωγής  δίνουν έµφαση στην συνεπαγωγή, είναι ικανά 
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να εκφράσουν όλες τις δίτιµες (Boolean) συνδέσεις, επιτρέποντας µία σύζευξη 
εισόδων σε ένα προτασιακό κόµβο και µία διάζευξη εξόδων. Ο Gerhard Gentzen 
(1935) έδειξε ότι ένα σύνολο από συνεπαγωγές σε αυτήν τη µορφή µπορούσε να 
εκφράσει όλη την προτασιακή λογική. Η γενική µορφή µιας συνεπαγωγής γραµµένης 
στην προτασιακή µορφή του Gentzen είναι η 1 n 1 mp ,...,p q ,...,q⇒ . Τα p λέγονται 
πρόγονοι της συνεπαγωγής και τα q συµπεράσµατα. Από τον γενικό κανόνα modus 
ponens, εφόσον όλοι οι πρόγονοι είναι αληθείς, τότε τουλάχιστον ένα από τα 
συµπεράσµατα πρέπει να είναι αληθές. Σαν αποτέλεσµα, τα κόµµατα έχουν το ρόλο 
του ΚΑΙ ανάµεσα στους προγόνους και τον ρόλο του Ή ανάµεσα στα συµπεράσµατα. 
Το αρχικό TMS του Doyle επέτρεπε µόνο έναν όρο στα συµπεράσµατα. Η µορφή που 
έπαιρνε η συνεπαγωγή, η οποία λέγεται Horn, είναι ευρέως χρησιµοποιούµενη στα 
έµπειρα συστήµατα. Για την υποστήριξη πλήρους προτασιακής λογικής, οι µετέπειτα 
εκδόσεις του TMS γενικοποιήθηκαν, ώστε να επιτρέπουν πολλαπλούς τελεστές Ή 
στα συµπεράσµατα. 

1.3.4.4 Εκτελέσιµα δίκτυα  

Τα εκτελέσιµα σηµασιολογικά δίκτυα περιέχουν µηχανισµούς που µπορούν 
να αλλάξουν το ίδιο το δίκτυο. Οι εκτελέσιµοι µηχανισµοί διαχωρίζονται από το ίδιο 
το δίκτυο που είναι στατικές δοµές δεδοµένων που µπορούν µόνο να αλλάξουν µέσω 
ενός εξωτερικού, ως προς το δίκτυο, προγράµµατος. Υπάρχουν τρία είδη µηχανισµών 
που χρησιµοποιούνται συνήθως στα εκτελέσιµα σηµασιολογικά δίκτυα. 

Τα δίκτυα µετάδοσης µηνύµατος µπορούν να περάσουν πληροφορία από τον 
ένα κόµβο στον άλλο. Για κάποια δίκτυα, η πληροφορία µπορεί να αποτελείται από 
ένα bit (δίτιµη) που ονοµάζεται σηµάδι, έµβληµα ή σκανδάλη. Επίσης µπορεί να είναι 
ένα αριθµητικό βάρος ή ένα αυθαίρετα µεγάλο µήνυµα. 

Οι προσαρτηµένες ρουτίνες είναι προγράµµατα που περιέχονται ή 
συσχετίζονται µε ένα κόµβο και εκτελούν κάποιο κώδικα ή κάνουν κάποιους 
υπολογισµούς µε τις πληροφορίες σε ένα κόµβο ή σε ένα γειτονικό κόµβο. 

Οι µετασχηµατισµοί γραφηµάτων συνδυάζουν γραφήµατα, τα τροποποιούν ή 
τα διασπούν σε µικρότερα γραφήµατα. Σε τυπικά γραφήµατα απόδειξης θεωρηµάτων 
τέτοιοι µετασχηµατισµοί εκτελούνται από ένα πρόγραµµα εξωτερικό των γράφων. 
Όταν ενεργοποιούνται από το ίδιο το γράφηµα, συµπεριφέρονται σαν χηµικές 
εξισώσεις που συνδυάζουν ή διασπούν µόρια. 

Αυτοί οι τρεις µηχανισµοί µπορούν να συνδυαστούν µεταξύ τους µε κάθε 
τρόπο. Τα µηνύµατα που περνούν από κόµβο σε κόµβο µπορούν να επεξεργαστούν 
από ρουτίνες που είναι συσχετισµένες µε τους κόµβους και οι µετασχηµατισµοί 
γραφηµάτων µπορούν επίσης να ενεργοποιηθούν από µηνύµατα που εµφανίζονται σε 
κάποιους από τους κόµβους. 

Μία σηµαντική τάξη εκτελέσιµων δικτύων εµπνεύστηκε από τη δουλειά του 
ψυχολόγου Otto Selz (1913, 1922), ο οποίος δεν ήταν ικανοποιηµένος από τις µη 
κατευθυντικές συσχετιστικές θεωρίες που υπήρχαν τότε. Σαν εναλλακτική, ο Selz 
πρότεινε τη σχηµατική πρόβλεψη, σαν µία κατευθυνόµενη από τον στόχο µέθοδο 
συγκέντρωσης της σκέψης, µε λειτουργία την συµπλήρωση άδειων θέσεων σε µία 
πατέντα ή σχήµα. Στο σχήµα 16 φαίνεται ένα σχήµα που ο Selz ζήτησε από τους 
δοκιµαστές του να συµπληρώσουν ενώ συµπλήρωνε τα λεκτικά πρωτόκολλά τους. 
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Οι αναµενόµενες απαντήσεις στις άδειες θέσεις στο σχήµα 16 είναι οι υπέρτυποι των 
λέξεων στους από κάτω κόµβους. Ο υπέρτυπος των εφηµερίδα και περιοδικό είναι 
περιοδικός και ο υπέρτυπος των περιοδικός και βιβλίο είναι έκδοση. 

Η οµοιότητα  ανάµεσα στην µέθοδο σχηµατικής πρόβλεψης του Selz και τις 
κατευθυνόµενες από τον στόχο µεθόδους στην τεχνητή νοηµοσύνη δεν είναι τυχαία. 
∆ύο από τους πρωτεργάτες της τεχνητής νοηµοσύνης, οι Herbert Simon και Allen 
Newell, έµαθαν για τις θεωρίες του Selz από έναν επισκέπτη που είχαν, τον ψυχολόγο 
και σκακιστή Adriaan de Groot (Simon 1981). Στην ανάλυση του για το παίξιµο 
σκακιού ο de Groot (1965) εφάρµοσε της θεωρίες και τις µεθόδους ανάλυσης 
πρωτοκόλλου του Selz στις λεκτικές αναφορές των σκακιστών, από αρχάριους µέχρι 
επαγγελµατίες. Οι Newell και Simon υιοθέτησαν την µέθοδο του Selz για ανάλυση 
πρωτοκόλλου στη µελέτη τους για ανθρώπινη επίλυση προβληµάτων. Ο µαθητής 
τους Ross Quillan (1966), σύνδεσε τα δίκτυα του Selz µε τα σηµασιολογικά δίκτυα 
που χρησιµοποιούνταν στην αυτόµατη µετάφραση. Η πιο σηµαντική καινοτοµία του 
Quillian ήταν ο αλγόριθµος περάσµατος του σηµαδιού για διαδιδόµενες 
ενεργοποιήσεις, ο οποίος υιοθετήθηκε σε µετέπειτα συστήµατα όπως το NETL του 
Scott Fahlman (1979) και τους µαζικά παράλληλους αλγόριθµους του Hendler (1987, 
1992) και Shastri (1991, 1992). 
 

 
Τα απλούστερα δίκτυα µε συσχετισµένες ρουτίνες είναι τα γραφήµατα ροής 

της πληροφορίας τα οποία περιέχουν παθητικούς κόµβους που περιέχουν την 
πληροφορία και ενεργούς κόµβους που παίρνουν την πληροφορία από τους κόµβους 
εισόδου και στέλνουν τα αποτελέσµατα στους κόµβους εξόδου. Στο σχήµα 17 δίνεται 
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ένα γράφηµα ροής πληροφορίας. Τα ορθογώνια αντιστοιχούν στους παθητικούς 
κόµβους και οι ελλείψεις στους ενεργούς. Οι ετικέτες στα ορθογώνια δίνουν τον τύπο 
της πληροφορία και οι ετικέτες στις ελλείψεις το όνοµα της συνάρτησης. Για 
αριθµητικούς υπολογισµούς, τα διαγράµµατα ροής της πληροφορίας δεν έχουν   
κάποιο πλεονέκτηµα έναντι των αλγεβρικών σχηµάτων των συνήθων γλωσσών 
προγραµµατισµού. Για παράδειγµα το σχήµα 17 θα µπορούσε να έχει την ακόλουθη 
µορφή: X=(A+B) S2N(C)∗ . 

Τα γραφικά σχήµατα χρησιµοποιούν συχνά ένα «ενσωµατωµένο περιβάλλον 
ανάπτυξης» (IDE) για να συνδέουν πολλαπλά προγράµµατα και να σχηµατίσουν ένα 
πλήρες σύστηµα. Όταν τα γραφήµατα ροής της πληροφορίας συµπληρώνονται µε µία 
γραφική µέθοδο για προσδιορισµό συνθηκών, όπως «όταν – τότε – αλλιώς» (if – then 
– else) και κάποιο τρόπο προσδιορισµού αναδροµικών συναρτήσεων, µπορούν να 
σχηµατίσουν µία πλήρη γλώσσα προγραµµατισµού όµοια µε τις γλώσσες 
συναρτησιακού προγραµµατισµού. Τα δίκτυα Petri, τα οποία εισήχθησαν από τον 
Carl Adam Petri (1962), είναι ο πλέον χρησιµοποιούµενος φορµαλισµός που συνδέει 
το πέρασµα σηµαδιού µε ρουτίνες. Όπως τα διαγράµµατα ροής της πληροφορίας, τα 
δίκτυα Petri έχουν παθητικούς κόµβους, που λέγονται µέρη (places), και ενεργούς 
κόµβους, που λέγονται περάσµατα (transitions). Επιπρόσθετα, έχουν ένα σύνολο 
κανόνων για σηµείωση των µερών µε τελείες, που λέγονται εµβλήµατα, και για  την 
εκτέλεση ή πυροδότηση των περασµάτων. Για την αναπαράσταση της ροής των 
εµβληµάτων, στο σχήµα 18 υπάρχει ένα δίκτυο Petri για µία στάση λεωφορείου όπου 
τρία εµβλήµατα συµβολίζουν τρεις ανθρώπους που περιµένουν και ένα έµβληµα, το 
λεωφορείο που φτάνει. Στην πάνω αριστερή γωνία του σχήµατος, κάθε ένα από τα 
εµβλήµατα αναπαριστά ένα άνθρωπο να περιµένει στην στάση του λεωφορείου. Το 
έµβληµα στην πάνω δεξιά γωνία αναπαριστά το λεωφορείο που φτάνει. Η µετάβαση 
που σηµειώνεται µε «Λεωφορείο σταµατάει» αναπαριστά ένα γεγονός που 
πυροδοτείται αφαιρώντας ένα έµβληµα από το µέρος «Λεωφορείο που φτάνει» και 
προσθέτει ένα έµβληµα στο µέρος «Λεωφορείο περιµένει». Όταν το λεωφορείο 
περιµένει η µετάβαση που είναι σηµειωµένη µε «Ένας άνθρωπος µπαίνει στο 
λεωφορείο» τίθεται σε λειτουργία επειδή έχει τουλάχιστον ένα έµβληµα σε κάθε µία 
από τις εισόδους του. Ενεργοποιείται, αφαιρώντας πρώτα ένα έµβληµα και από τις 
δύο εισόδους του και τοποθετεί από ένα έµβληµα και στις δύο εξόδους του. Εφόσον 
το λεωφορείο περιµένει και υπάρχουν ακόµα άνθρωποι που περιµένουν, η µετάβαση 
θα συνεχίσει να πυροδοτείται. Θα σταµατήσει να πυροδοτείται όταν είτε δεν 
υπάρχουν άλλοι άνθρωποι να περιµένουν ή όταν η µετάβαση «Το λεωφορείο 
ξεκινάει» πυροδοτηθεί αφαιρώντας το έµβληµα από το «Λεωφορείο περιµένει» και 
τοποθετώντας ένα έµβληµα στο «Λεωφορείο φεύγει». 

 Κάθε µέρος στο δίκτυο Petri αναπαριστά µια προϋπόθεση για τις µεταβάσεις 
που το χρησιµοποιούν ως είσοδο και ένα αποτέλεσµα για τις µεταβάσεις που το 
χρησιµοποιούν ως έξοδο. Ένα έµβληµα σε ένα µέρος σηµαίνει ότι η αντίστοιχη 
συνθήκη είναι αληθής. Αφαιρώντας ένα έµβληµα από κάθε είσοδο, η πυροδότηση 
αφαιρεί τις εγγραφές των προϋποθέσεων και προσθέτοντας ένα έµβληµα σε κάθε 
έξοδο προσθέτει µια εγγραφή στα αποτελέσµατα που θα δηλώνει ότι η αντίστοιχη 
συνθήκη είναι αληθής. Το δίκτυο Perti µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 
µοντελοποιήσει την επεξεργασία που γίνεται σε υλικό και λογισµικό. Είναι ιδιαίτερα 
χρήσιµο για τον σχεδιασµό και την µοντελοποίηση κατανεµηµένης παράλληλης 
επεξεργασίας. Στο σχήµα 18, κάθε έµβληµα αναπαριστά πληροφορία µεγέθους ενός 
bit. Σε µία επέκταση, που καλείται χρωµατισµένο δίκτυο Petri, µπορούν να 
συσχετιστούν αυθαίρετα µεγάλες ποσότητες πληροφορίας µε κάθε έµβληµα (Jensen 
1992). Με τέτοιες επεκτάσεις, τα δίκτυα Petri µπορούν να αναπαραστήσουν 
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αυθαίρετα, πολλά γραφήµατα ροής της πληροφορίας που τρέχουν παράλληλα ή να 
εξοµοιώσουν τους διάφορους αλγόριθµους περάσµατος συµβόλου που 
χρησιµοποιούνται στα σηµασιολογικά δίκτυα στην κατά Quillian παράδοση. 
 

 
Αν και τα γραφήµατα ροής της πληροφορίας και τα δίκτυα Petri δεν λέγονται 

συνήθως σηµασιολογικά δίκτυα, παρόµοιες τεχνικές έχουν υλοποιηθεί στα 
σηµασιολογικά δίκτυα µε ρουτίνες. Στο πανεπιστήµιο του Toronto, ο Γιάννης 
Μυλόπουλος και οι µαθητές και συνεργάτες του έχουν υλοποιήσει µία σειρά από 
σηµασιολογικά δίκτυα µε συσχετισµένες ρουτίνες [21]. Τα συστήµατά τους 
ενσωµατώνουν δίκτυα ορισµού για τον ορισµό τάξεων, δίκτυα προσθήκης για 
δήλωση γεγονότων και ρουτίνες παρόµοιες µε τις γλώσσες αντικειµενοστραφούς 
προγραµµατισµού. Για τα θεµελιώδη γραφήµατα, ο Sowa (1976, 1984) επέτρεψε 
µερικούς συσχετιστικούς κόµβους να αντικατασταθούν από δράστες (κόµβοι που 
δρουν), που είναι συναρτήσεις που σχηµατίζουν το ισοδύναµο ενός γραφήµατος ροής 
πληροφοριών. 

Η τρίτη µέθοδος για την κατασκευή εκτελέσιµων δικτύων είναι να αφεθούν να 
µεγαλώνουν και να αλλάζουν δυναµικά. Ο Peirce και ο Selz µπορούν να θεωρούνται 
πρωτεργάτες και για αυτήν την προσέγγιση. Ο Pierce θεωρούσε ότι η συνεπαγωγικές 
διαδικασίες στα οντολογικά γραφήµατα µπορούν να θεωρηθούν σαν µία ταινία της 
σκέψης. Για την σχηµατική πρόβλεψη, ο Selz θεωρούσε ότι ένα σχήµα ήταν το 
αποτέλεσµα µιας νευρωνικής δραστηριότητας που δηµιουργεί µία λύση σε ένα 
πρόβληµα. Επίσηµα, οι µετασχηµατισµοί στα δίκτυα µπορούν να οριστούν χωρίς 
αναφορά στους µηχανισµούς που κάνουν τους µετασχηµατισµούς. Στα δίκτυα Petri, 
για παράδειγµα, ο ορισµός δηλώνει ότι µια µετάβαση µπορεί να πυροδοτηθεί όταν 
καθένας από τους κόµβους – εισόδους της έχει ένα έµβληµα. Ο µηχανισµός που 
πυροδοτεί µπορεί να είναι εσωτερικός ή εξωτερικός της µετάβασης. Για την 
υπολογιστική υλοποίηση, ίσως είναι ευκολότερο τα δίκτυα να χρησιµοποιούνται ως 
παθητικές δοµές δεδοµένων και να γραφτεί ένα πρόγραµµα που να τα διαχειρίζεται. 
Οι µετασχηµατισµοί, όµως, µπορούν να θεωρούνται σαν πράξεις που 
ενεργοποιούνται και εκτελούνται από τα ίδια τα δίκτυα για απλότητα κατά την 
θεωρητική µελέτη τους. 
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1.3.4.5 ∆ίκτυα µάθησης 

Ένα σύστηµα µάθησης, είτε φυσικό είτε τεχνικό, ανταποκρίνεται στην 
καινούργια πληροφορία αλλάζοντας τις εσωτερικές του αναπαραστάσεις µε ένα 
τρόπο που επιτρέπει στο σύστηµα να αποκρίνεται στο περιβάλλον του πιο αποδοτικά. 
Τα συστήµατα που χρησιµοποιούν αναπαραστάσεις δικτύων µπορούν να αλλάξουν τα 
δίκτυα µε τρεις τρόπους: 

• Μνήµη µηχανικής αποστήθισης (Rote memory). Ο απλούστερος τρόπος 
µάθησης είναι η µετατροπή της νέας πληροφορίας σε ένα δίκτυο και η 
εισαγωγή της χωρίς άλλες αλλαγές στο υπάρχον δίκτυο. 

• Αλλαγή βαρών. Μερικά δίκτυα έχουν βάρη συσχετισµένα µε τους κόµβους 
και τα τόξα. Σε ένα συνεπαγωγικό δίκτυο, για παράδειγµα, αυτά τα βάρη 
µπορεί να αναπαριστούν πιθανότητες και κάθε εµφάνιση του ιδίου τύπου 
δικτύου θα αύξανε την πιθανότητα της επανάληψής του. 

• Ανακατασκευή. Η πλέον περίπλοκη µορφή µάθησης, πραγµατοποιεί ριζικές 
αλλαγές στην δοµή του δικτύου. Εφόσον ο αριθµός και τα είδη των δοµικών 
αλλαγών είναι απεριόριστα, η µελέτη και η ταξινόµηση των µεθόδων 
ανακατασκευής είναι η πλέον δύσκολη. 

Τα συστήµατα που αποστηθίζουν την νέα πληροφορία ή που αλλάζουν βάρη µπορούν 
να σταθούν µόνα τους, αλλά τα συστήµατα που µαθαίνουν ανακατασκευάζοντας το 
δίκτυο χρειάζονται την βοήθεια ενός ή και των δύο άλλων µεθόδων. 

Εµπορικά η αποστήθιση έχει τεράστια σηµασία, εφόσον η παγκόσµια 
οικονοµία στηρίζεται πάνω στην διατήρηση αρχείων ακρίβειας. Για τέτοιες 
εφαρµογές, η πληροφορία συνήθως αποθηκεύεται σε πίνακες, όπως συσχετιστικές 
βάσεις, αλλά χρησιµοποιούνται και δίκτυα. Κάθε αναπαράσταση µπορεί να 
µετατραπεί στην άλλη. Για καλύτερη αποδοτικότητα και ευχρηστία, τα περισσότερα 
συστήµατα βάσεων δεδοµένων χρησιµοποιούν ευρετήρια για να επιταχύνουν την 
έρευνα, υποστηρίζουν ερωτήσεις, όπως η SQL, που κάνουν εξαγωγή και συνδυασµό 
της πληροφορίας για να απαντήσουν. Εφόσον ένα σύστηµα µάθησης µπορεί να 
διακρίνει κοινά χαρακτηριστικά και εξαιρέσεις ανάµεσα σε όµοια παραδείγµατα, 
είναι απαραίτητη η ικανότητα να µετράει την οµοιότητα και να ψάχνει την βάση 
δεδοµένων για δίκτυα που είναι όµοια, αλλά όχι ίδια για κάθε παράδειγµα. 
Τα νευρωνικά δίκτυα είναι µία ευρέως χρησιµοποιούµενη τεχνική µάθησης µε 
αλλαγή βαρών των κόµβων ή των τόξων ενός δικτύου. Στο σχήµα 19 φαίνεται ένα 
τυπικό νευρωνικό δίκτυο, του οποίου η είσοδος είναι µία σειρά αριθµών που δηλώνει 
την σχετική αναλογία των επιλεγµένων χαρακτηριστικών και του οποίου η έξοδος 
είναι µία άλλη σειρά αριθµών που δηλώνει την πιθανότερη έννοια που 
χαρακτηρίζεται από τον συνδυασµό των χαρακτηριστικών. Σε µια εφαρµογή, όπως η 
οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, τα χαρακτηριστικά µπορεί να αντιπροσωπεύουν 
γραµµές, καµπύλες και γωνίες και οι έννοιες µπορεί να είναι γράµµατα που έχουν 
αυτά τα χαρακτηριστικά.  

Σε ένα τυπικό νευρωνικό δίκτυο, η δοµή των κόµβων και των τόξων είναι 
σταθερή και οι µόνες αλλαγές που µπορούν να συµβούν είναι στα βάρη. Όταν µία νέα 
είσοδος δίνεται στο νευρωνικό δίκτυο, τα βάρη στα βέλη συνδυάζονται µε τα βάρη 
στα χαρακτηριστικά εισόδου για τον προσδιορισµό των βαρών στα κρυφά επίπεδα 
του δικτύου και –τελικά- τα βάρη στις εξόδους. Στο στάδιο της µάθησης, το σύστηµα 
κάνει µία πρόβλεψη βαρών και στην συνέχεια γίνεται µία  ρύθµιση των βαρών στα 
βέλη που οδηγούν στο αποτέλεσµα µε διάφορες µεθόδους ανάστροφης µετάδοσης 
(backpropagation). 
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Η µνήµη αποστήθισης είναι η πλέον κατάλληλη για τις εφαρµογές που 

απαιτούν ακριβή ανάκτηση της αρχικής πληροφορίας και οι µέθοδοι αλλαγής βαρών 
είναι καλύτερες για την αναγνώριση προτύπων. Για περισσότερο ευέλικτους τρόπους 
µάθησης είναι απαραίτητη η µερική ανακατασκευή του δικτύου. Αλλά ο αριθµός των 
συνιστωσών για την αναδιοργάνωση του δικτύου είναι τόσο µεγάλος που το 
µεγαλύτερο µέρος των δυνατοτήτων είναι ανεξερεύνητο. Για παράδειγµα ο Patric 
Winston (1975) χρησιµοποίησε µία έκδοση των συσχετιστικών γραφηµάτων για να 
περιγράψει δοµές όπως τα τόξα. ∆ίνοντας στο πρόγραµµα του µια σειρά από θετικά 
και µία από αρνητικά παραδείγµατα, γενικοποίησε τα γραφήµατα για να δώσει ένα 
δίκτυο ορισµών για την ταξινόµηση όλων αυτών που θεωρήθηκαν. Από την άλλη, οι 
Haas και Hentrix ανέπτυξαν το NanoKlaus σύστηµα που µάθαινε το δίκτυο ορισµού 
µε παραδείγµατα. Αντίθετα όµως µε το σύστηµα του Winston που απαιτεί ένα σύνολο 
παραδειγµάτων που να συµπεριλαµβάνει όλα τα χαρακτηριστικά, το NanoKlaus 
ζητάει παραδείγµατα µέχρι όλα τα χαρακτηριστικά να είναι αρκετά για την διάκριση 
όλων των τάξεων. 

1.3.4.6 Υβριδικά δίκτυα 

Πολλά υπολογιστικά συστήµατα είναι υβριδικά, όπως ένα σύστηµα µιας 
βάσης δεδοµένων που χρησιµοποιείται για την αποθήκευσή των δεδοµένων, ένα 
γραφικό πακέτο για τον έλεγχο της αλληλεπίδρασης µε τον χρήστη και µία γλώσσα 
προγραµµατισµού για λεπτοµερή υπολογισµό. Οι περισσότερες γλώσσες 
αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού µπορούν να θεωρηθούν υβρίδια. Η γλώσσα 
C++, για παράδειγµα, είναι ένα υβρίδιο της σειριακής γλώσσας C µε µια γλώσσα 
ορισµών για τον ορισµό τύπων και τάξεων. Μερικά συστήµατα λέγονται υβρίδια εάν 
οι συστατικές τους γλώσσες έχουν διαφορετική σύνταξη. Οι εννοιολογικοί γράφοι, 
για παράδειγµα, συµπεριλαµβάνουν ένα κοµµάτι ορισµών για τον ορισµό των τύπων 
και ένα πρόσθετο κοµµάτι που χρησιµοποιεί τους τύπους σε γραφήµατα για την 
εισαγωγή προτάσεων. Αλλά οι εννοιολογικοί γράφοι δεν θεωρούνται πάντοτε υβρίδια 
καθώς η σύνταξη των δύο συστατικών µερών τους είναι ίδια. 

Το πλέον χρησιµοποιούµενο υβρίδιο πολλαπλών σχηµάτων δικτύου είναι η 
«Ενοποιηµένη γλώσσα µοντελοποίησης (UML), η οποία σχεδιάστηκε από τους 
Grady Booch, Ivan Jacobson, και Jim Rumbaugh που ενοποίησαν τα σχήµατα τους. 
Αν και το UML δεν καλείται συνήθως σηµασιολογικό δίκτυο, τα υποσχήµατά του 
µπορούν να ταξινοµηθούν στις κατηγορίες των σηµασιολογικών δικτύων. Πυρήνας 
του UML είναι ένα δίκτυο ορισµών για τον ορισµό των τύπων των αντικειµένων. 

Είσοδοι   Κρυφά επίπεδα     Έξοδοι 

 Έννοια 1 
 
 

Έννοια 2 
 
 

Έννοια 3 
 
 

Έννοια 4 
  

Σχήµα 19 

 Χαρακτηριστικό 1 
 
 
Χαρακτηριστικό 2 
 
 
Χαρακτηριστικό 3 
 
 
Χαρακτηριστικό 4 
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Συµπεριλαµβάνει χαρακτηριστικά από το δέντρο του Πορφυρίτη, όπως συνδέσεις 
υποτύπων – τύπων, τύπων – παραδειγµάτων, χαρακτηριστικά που βοηθούν στην 
διαφοροποίηση ενός τύπου από τον υπέρτυπο και την κληρονοµικότητα από τον 
υπέρτυπο στον υπότυπο. 

Συµπεριλαµβάνει δύο είδη εκτελέσιµων δικτύων που µπορούν να θεωρηθούν 
ειδικές περιπτώσεις των δικτύων Petri. Οι χάρτες δηλώσεων (statecharts), τα οποία  
είναι ειδικές περιπτώσεις των δικτύων Petri που δεν υποστηρίζουν παραλληλισµό και 
τα διαγράµµατα δράσης (activity diagrams) που είναι σχεδόν ίδια µε τα δίκτυα Petri, 
χωρίς όµως να χρησιµοποιούν εµβλήµατα για την πυροδότηση των κανόνων. 

Τα υπόλοιπα δίκτυα στην οικογένεια των UML µπορούν να θεωρηθούν 
εκδόσεις των συσχετιστικών γραφηµάτων που έχουν ειδικευτεί να αναπαριστούν 
πληροφορία επιπέδων (metalevel). Συµπεριλαµβάνουν, για παράδειγµα, µία έκδοση 
των διαγραµµάτων οντολογικών συσχετίσεων, που είναι συσχετιστικά γραφήµατα 
σχεδιασµένα για την έκφραση περιορισµών και παραµετρικών τύπων. 

Το γενικότερο από όλα τα σχήµατα του UML είναι ένα γραµµικό σχήµα που 
καλείται γλώσσα περιορισµού αντικειµένων (OCL). Είναι µία έκδοση της λογικής 
πρώτης τάξης µε ένα σχήµα που έχει συντακτικά χαρακτηριστικά παρόµοια µε 
µερικές γλώσσες αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού. 

Το UML έχει επικριθεί για την έλλειψη επίσηµου ορισµού, γεγονός που είχε 
ως αποτέλεσµα ασυνέπειες στα σχήµατα που το αποτελούν. Μία προσέγγιση για την 
επίλυση του προβλήµατος είναι η επέκταση της OCL µε προσθήκη αρκετών 
χαρακτηριστικών για τον ορισµό των υπόλοιπων σχηµάτων. Μία άλλη προσέγγιση 
είναι ο σχεδιασµός ενός προτασιακού σηµασιολογικού δικτύου ισοδύναµου µε την 
πλήρη λογική πρώτης τάξης και  προσθήκη επεκτάσεων επιπέδων για να οριστούν τα 
πάντα στο UML. 

1.4 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ   
ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ 

1.4.1 Εισαγωγή  

Οι περισσότερες εκδόσεις της περιγραφικής λογικής είναι υποσύνολα της 
κλασσικής λογικής πρώτης τάξης. Ανήκουν στην τάξη των µονοτονικών λογικών 
όπου η νέα πληροφορία µονοτονικά αυξάνει τον αριθµό των αποδεικτέων 
θεωρηµάτων και η παλιά δεν µπορεί να αλλαχθεί ή να διαγραφεί. Μερικές 
περιγραφικές λογικές υποστηρίζουν «µη µονοτονικό συλλογισµό», που επιτρέπει 
βασικούς κανόνες να προσθέτουν προαιρετική πληροφορία και κανόνες εξαίρεσης να 
µπλοκάρουν την κληρονοµούµενη πληροφορία. 

Όπως για παράδειγµα στο σχήµα 20 φαίνεται ένα γράφηµα που θα µπορούσε 
να προστεθεί σε αυτό του σχήµατος 5. Η διακεκοµµένη γραµµή δηλώνει την 
εξαίρεση, ότι δηλαδή οι πιγκουΐνοι δεν πετάνε, οπότε και ο Tux, που είναι πιγκουΐνος, 
δεν έχει την ικανότητα να πετάει παρότι είναι πουλί. Ο κανόνας εξαίρεση υπερισχύει 
των βασικών κανόνων και λύνει το πρόβληµα. 

 

δεν µπορεί 

Είναι Ε3 

Σχήµα 20 

Tux Πιγκουΐνος Πουλί  
µπορεί Πετάει  
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Τέτοια συστήµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε πλήθος εφαρµογών αλλά 
δεν τους λείπουν τα προβλήµατα. Παρακάτω, στο σχήµα 21, φαίνονται δύο 
παραδείγµατα σύγκρουσης κανόνων. Το διαµάντι του Νίξον δείχνει την σύγκρουση 
που δηµιουργείται από τους δύο διαφορετικούς υπέρτυπους. Εξ ορισµού οι 
Κουακέροι  (Quaker) είναι φιλειρηνιστές ενώ οι ρεπουµπλικάνοι δεν είναι. Ο Νίξον 
θα κληρονοµήσει τον φιλειρηνισµό εφόσον είναι Κουακέρος ή όχι εφόσον είναι 
ρεπουµπλικάνος; 

 
Για την επίλυση τέτοιων προβληµάτων, πολλοί έχουν απορρίψει τους 

τοπικούς βασικούς κανόνες και προτιµούν τις περισσότερο συστηµατικές µεθόδους 
αναθεώρησης πίστης που εγγυούνται ολική συνέπεια. Παρακάτω θα παρουσιάσουµε 
µερικές µεθόδους που λύνουν το πρόβληµα. 

1.4.2 Σταθµισµένα δίκτυα κληρονοµικότητας  

Τα σταθµισµένα δίκτυα κληρονοµικότητας (WINs) είναι µια εναλλακτική 
µέθοδος για την αντιπροσώπευση της γνώσης, που υποστηρίζει την πολλαπλή 
κληρονοµικότητα µε εξαιρέσεις [3]. Η έννοια της κληρονοµικότητας είναι βασισµένη 
στην έννοια της ικανότητας επαναχρησιµοποίησης. Για παράδειγµα, όταν οι 
άνθρωποι συλλογίζονται την έννοια φάλαινα, αρχικά σκέφτονται ότι µια φάλαινα 
«είναι ένα ψάρι», επειδή στην πραγµατικότητα µοιάζει µε  ένα µεγάλο ψάρι. Έπειτα 
όµως προσθέτουν ως ύστερη σκέψη, ότι «είναι θηλαστικό».  Αυτό είναι ένα 
παράδειγµα προτεραιότητας που δίνεται προφανώς στην κλάση οµοιότητας αντί στην 
κλάση µέλους. Η προτεραιότητα της οµοιότητας δεν είναι προφανής, δεδοµένου ότι 
τα αντικείµενα (κλάσεις ή άτοµα) συνήθως επαναχρησιµοποιούν τον ορισµό της 
κλάσης στην οποία ανήκουν και, ως εκ τούτου, υπάρχει η εντύπωση ότι η 
κληρονοµικότητα βασίζεται κυρίως στην ιδιότητα µέλους. Η κληρονοµικότητα 
λοιπόν, συνδέει τις διάφορες κατηγορίες µε βάση την πιθανότητα να 
χρησιµοποιήσουν ολόκληρο ή ένα µέρος µιας συγκεκριµένης κατηγορίας για να 
οριστεί η νέα. Για παράδειγµα, εάν έχουµε ορίσει την κατηγορία ελέφαντας, 
µπορούµε να ξαναχρησιµοποιήσουµε αυτόν τον ορισµό προκειµένου να ορίσουµε το 
αντικείµενο Clyde (ελέφαντας). Στα WINs λοιπόν, η συνηθισµένη  IS - A (IS - NOT- 
A) ιεραρχία αντικαθίσταται µε την ιεραρχία «isl» («nisl»), η οποία αντιπροσωπεύει το 
«µοιάζει» («δεν µοιάζει»). 
  Η δοµή του WIN είναι, επίσης, µια κατευθυνόµενη ακυκλική γραφική 
παράσταση. Η γνώση αντιπροσωπεύεται µε την ένωση σε κάθε κόµβο της γραφικής 
παράστασης, µιας ετικέτας που δηλώνει ένα αντικείµενο, µια κατηγορία αντικειµένων 

Σχήµα 21 

Κουακέρος Ρεπουµπλικάνος 

Φιλειρηνιστής 

Νίξον 
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ή µια ιδιότητα που έχουν τα αντικείµενα και µε την δηµιουργία της επιθυµητής δοµής 
κληρονοµικότητας µέσω της εισαγωγής των κατάλληλων κατευθυνόµενων ακµών. 
Όταν συνδέουµε δύο κόµβους µε µια ακµή, τότε η κατηγορία αντικειµένων που 
αντιπροσωπεύονται από τον αριστερό κόµβο κληρονοµεί µερικές ή όλες τις ιδιότητες 
της κατηγορίας που αντιπροσωπεύεται από τον δεξιό (µε το βέλος από τα αριστερά 
προς τα δεξιά). Εάν υπάρχει µια εξαίρεση στην επαναχρησιµοποίηση ενός µέρους του 
ορισµού µιας κατηγορίας στον ορισµό ενός αντικειµένου (κλάση ή άτοµο), αυτό 
υποδεικνύεται από ένα  βάρος w που συνδέεται µε τις άκρες που προέρχονται από τον 
κόµβο που αντιπροσωπεύει αυτό το αντικείµενο, και που ανήκει στο µονοπάτι που 
οδηγεί στον κόµβο που αντιπροσωπεύει αυτήν την κατηγορία. Το βάρος  w έχει τη 
µορφή (s, c). Ένα βάρος w αντιπροσωπεύει τo δυνατό ή το αδύνατο, ανάλογα αν s = 
«+» ή s = «-» αντίστοιχα, της επαναχρησιµοποίησης του ορισµού της κατηγορίας c 
στον ορισµό της οντότητας που αντιπροσωπεύεται από τον κόµβο από τον οποίο 
προέρχεται η ακµή  µε την ετικέτα w.  Αυτό το δυνατό ή το αδύνατο έχει µεγαλύτερη 
προτεραιότητα από αυτή που παράγεται µε την ακολουθία των ακµών.  

Οι συνδέσεις εξαίρεσης, που χρησιµοποιούνται από τα µη µονοτονικά δίκτυα 
κληρονοµικότητας, δεν αντιπροσωπεύουν την έννοια της επαναχρησιµοποίησης. Αντί 
αυτού, οι συνδέσεις αυτές αντιπροσωπεύουν τις ακυρώσεις των γεγονότων που 
παράγονται µε την κανονική διαδικασία από τους ορισµούς. Τα WINs από την άλλη, 
παρέχουν ένα µηχανισµό παραγωγής των κοινών ιδιοτήτων των αντικειµένων 
εξαιτίας των «isl» συνδέσεων.  

Στο [7] ορίζεται το WIN ως ένα διατεταγµένο ζεύγος W = (G(V,E),F) όπου: 
• G(V,E) είναι µια  κατευθυνόµενη ακυκλική γραφική παράσταση  µε V το 

σύνολο των κόµβων και  E το σύνολο των ακµών. 
• F είναι µια χαρτογράφηση από το E στο σύνολο των βαρών. 

Τα περισσότερα πολλαπλά δίκτυα κληρονοµικότητας µε εξαιρέσεις µπορούν να 
µετασχηµατιστούν σε WIN, αλλάζοντας τις συνδέσεις εξαιρέσεων µε βάρη. Στο 
σχήµα 22 δίνεται ένα παράδειγµα ενός δικτύου κληρονοµικότητας που 
αντιπροσωπεύει τη γνώση:  
 
              Clyde IS - A RoyalElephant και RoyalElephant IS - A Elephant και   
              Elephant IS -A Gray και RoyalElephant IS - NOT - A Gray 
 
Αυτό το δίκτυο κληρονοµικότητας συµπεραίνει ότι ο Clyde IS- NOT- A Gray. Η ίδια 
γνώση παρουσιάζεται και µε το WIN του σχήµατος. Το WIN είναι ικανό να 
συµπεράνει ότι Clyde NISL Gray, αφού υπάρχει το βάρος (-,Gray) κατά µήκος της 
ακµής (RoyalElephant, Elephant). Το βάρος αυτό µεταφέρεται κατά µήκος της 
πορείας Elephant → RoyalElephant → Gray, και αποκλείει το Gray από τον ορισµό 
του Clyde, δεδοµένου ότι η εξαίρεση προηγείται της διαδροµής προς τον κόµβο 
Clyde.  
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Clyde RoyalElephant Elephant Gray

RoyalElephant ElephantClyde Gray

(-,Gray)

 
Σχήµα 22. Ένα δίκτυο κληρονοµικότητας και ένα σταθµισµένο δίκτυο κληρονοµικότητας. 

 
Για να επεκτείνουµε ένα δίκτυο κληρονοµικότητας σε WIN, ως προς ένα 

αντικείµενο που εξετάζουµε, ακολουθούµε τα µονοπάτια που περνούν από εκείνο το 
αντικείµενο, συγκεντρώνοντας τις πληροφορίες για το πώς εκείνο µοιάζει. Αυτές οι 
πληροφορίες υπάρχουν και στους κόµβους και στα βάρη που περιλαµβάνονται στις 
ακολουθούµενες πορείες. Το σύνολο των χαρακτηριστικών (CS) του υπό εξέταση 
αντικειµένου, προέρχεται από το διαταγµένο σύνολο LS, που έχει σαν στοιχεία τις 
ακολουθούµενες «lookslike» συνδέσεις, και το διαταγµένο σύνολο WS, που έχει σαν 
στοιχεία τα βάρη που συνδέονται µε εκείνες τις συνδέσεις. Τα στοιχεία του WS 
προηγούνται από τα στοιχεία του LS. Επιπλέον, τα στοιχεία του WS διατάζονται µε 
προτεραιότητα µείωσης, δηλαδή ένα στοιχείο έχει µεγαλύτερη προτεραιότητα από το 
επόµενο του, µε την σειρά που  συλλέχτηκαν, σύµφωνα µε τη διάταξη της απόστασης 
των συνεπαγωγών. Εποµένως, εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε συγκρούσεις µεταξύ των 
στοιχείων του WS, επιλύονται υπέρ του στοιχείου που εµφανίζεται πρώτο.  

Το WIN είναι ένα σταθερό σύστηµα. Ένα σύστηµα είναι σταθερό εάν, αφού 
τοποθετηθούν στη βάση γνώσεών του οι (περιττές) πληροφορίες X IS – A – Y , αυτό 
συνεχίζει να υποστηρίζει όλα τα συµπεράσµατα που υποστήριζε πριν από την 
εισαγωγή αυτών των πληροφοριών. Ας δούµε για παράδειγµα το WIN του σχήµατος 
23. Αυτό συµπληρώνεται µε την «περιττή ατοµική δήλωση» Clyde ISL Elephant. 

Clyde RoyalElephant Elephant GrayMaleRoyalElephant

Clyde RoyalElephant Elephant GrayMaleRoyalElephant

(-,Gray)(+,Elephant)

 
Σχήµα 23. Μια περιττή ατοµική δήλωση. 
 
Αφού, η ακµή (Clyde, MaleRoyalElephant) έχει το βάρος (+, Elephant), παίρνουµε τα 
ακόλουθα σύνολα:  

• LS ={(+,Clyde), (+,MaleRoyalElephant), (+,RoyalElephant), (+,Elephant), 
(+,Gray)} 

• WS = {(+,Elephant), (-,Gray)} 
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Από αυτά τα δύο, διαµορφώνουµε το σύνολο CS:  
• CS = {(+,Clyde), (+,MaleRoyalElephant), (+,RoyalElephant), (+,Elephant),   

(-,Gray)} 
Στα συστήµατα ελαχίστων µονοπατιών [12], η προσθήκη µιας περιττής 

σύνδεσης αλλάζει τη σηµασιολογία του δικτύου κληρονοµικότητας. Στο 
προηγούµενο παράδειγµα αφού το µονοπάτι Clyde → Elephant → Gray είναι 
µικρότερο από το µονοπάτι  Clyde → MaleRoyalElephant → RoyalElephant → Gray, 
υποστηρίζεται το λάθος συµπέρασµα Clyde IS-A Gray. Εάν ήταν απούσα η περιττή 
σύνδεση, θα καταλήγαµε στο συµπέρασµα ότι Clyde IS -NOT -A Gray, δεδοµένου 
ότι το µονοπάτι Clyde → MaleRoyalElephant → RoyalElephant  →− / Gray είναι 
µικρότερο από το Clyde → MaleRoyalElephant → RoyalElephant → Gray.  Στο [16] 
αυτό το είδος της σταθερότητας ονοµάζεται ατοµική σταθερότητα και 
αντιµετωπίζεται ως κριτήριο αποδοχής για τα συστήµατα κληρονοµικότητας. 
Ωστόσο, το άλλο είδος σταθερότητας, αποκαλούµενο γενική σταθερότητα, δεν 
αντιµετωπίζεται υπό αυτήν τη µορφή σαν κριτήριο. Ας εξετάσουµε για παράδειγµα το 
WIN που συµπληρώνεται µε την  «περιττή γενική δήλωση» [16], όπως φαίνεται στο 
σχήµα 24. 
 Ελλείψει των περιττών πληροφοριών:   
Elephant ISL UnvisibleInGrayBackground, (σωστά) συνάγεται το συµπέρασµα ότι: 
RoyalElephant NISL UnvisibleInGrayBackground.  
Αλλά, µε την παρεµβολή αυτών των περιττών πληροφοριών και τα συστήµατα 
ελάχιστου µονοπατιού και τα σκεπτικιστικά συστήµατα [16] καταλήγουν στο 
συµπέρασµα ότι RoyalElephant IS - A UnvisibleInGrayBackground.  
Αυτό είναι ένα σαφώς λανθασµένο συµπέρασµα δεδοµένου ότι οι βασιλικοί 
ελέφαντες είναι πάντα ορατοί σε γκρίζο υπόβαθρο επειδή δεν είναι γκρίζοι, 
ανεξάρτητα από το αν δηλώνεται άµεσα ή όχι ότι οι ελέφαντες δεν είναι ορατοί  σε 
γκρίζο υπόβαθρο. 

Clyde RoyalElephant Elephant Gray

RoyalElephant ElephantClyde Gray

(-,Gray)

InvisibleInGrayBackground

InvisibleInGrayBackground

(+,InvisibleInGrayBackground)

 
Σχήµα 24. Περιττή γενική δήλωση. 

 
Οµοίως, ο Clyde δεν είναι γκρίζος ανεξάρτητα από αν δηλώνεται άµεσα ή όχι 

ότι είναι ένας ελέφαντας. Εποµένως, και η ατοµική και γενική σταθερότητα πρέπει να 
αντιµετωπισθούν ως κριτήρια αποδοχής για ένα σύστηµα κληρονοµικότητας. Τα 
WINs ικανοποιούν και τα δύο κριτήρια. Στο προηγούµενο παράδειγµα, το γεγονός 
 RoyalElephant ISL UnvisibleInGrayBackground  δεν υποστηρίζεται, αν και 
υποστηρίζεται στο LS.  Τα WINs έχουν έναν ορισµένο µηχανισµό στη διαδικασία 
συλλογισµού τους, έτσι ώστε να  µπορούν να χειριστούν κατάλληλα τη γενική 
σταθερότητα [3]. Το αποτέλεσµα RoyalElephant NISL UnvisibleInGrayBackground 
υποστηρίζεται λόγω του βάρους (-,Gray), που προηγείται από το βάρος 
(+,UnvisibleInGrayBackground) και το Gray είναι και προκάτοχος του 
UnvisibleInGrayBackground  και διάδοχος  του Elephant.  
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Moby Mammal Land-DwellerWhale Air-Breather

Moby Whale Mammal Land-Dweller Air-Breather

(-,Land-Dweller) (+,Air-Breather)

 
Σχήµα 25. Μια άλλη περιττή γενική δήλωση. 

Φυσικά, κάποιος θα µπορούσε να υποστηρίξει, ότι στο παράδειγµα του 
σχήµατος 25 η γενική σταθερότητα µας αποτρέπει από το να καταλήξουµε στο 
συµπέρασµα ότι ο Moby είναι ένα θηλαστικό. Πιστεύουµε ότι το Moby NISL Air-
Breather είναι ένα σωστό συµπέρασµα, δηλαδή  συµφωνεί µε τη γνώση που 
αντιπροσωπεύεται από το WIN του σχήµατος, δεδοµένου ότι αυτό το WIN δεν 
αντιπροσωπεύει όλες τις πληροφορίες που έχουµε συνήθως για τις φάλαινες. Η 
εξαίρεση ότι οι φάλαινες, παρότι δεν ζουν στο έδαφος, αναπνέουν αέρα, δεν 
αντιπροσωπεύεται ρητά παρά την άµεση ή έµµεση αντιπροσώπευση του γεγονότος 
ότι τα θηλαστικά αναπνέουν αέρα.  

Επιπλέον, τα WIN υποστηρίζουν την ανάπτυξη αποδοτικών µαζικών 
παράλληλων αλγορίθµων συλλογισµού (αλγόριθµοι NC) [3], σχετικούς µε το 
πρόβληµα συλλογισµού κληρονοµικότητας κατευθυνόµενου στόχου και το πρόβληµα 
αναγνώρισης, που προαναφέραµε. Η ανάπτυξη αποδοτικών αλγορίθµων για αυτά τα 
δύο προβλήµατα είναι µεγάλης σπουδαιότητας για πολλές εφαρµογές της τεχνητής 
νοηµοσύνης. 

1.4.3 Μη µονοτονικά νευρωνικά δίκτυα (ANNΝ) 

Στα [4] και [7] περιγράφονται τα µη µονοτονικά νευρωνικά δίκτυα. Αυτά 
κατέχουν µια περιοχή γνώσης που αντιπροσωπεύεται από µη µονοτονικά δίκτυα 
κληρονοµικότητας, ως ένα µη µονοτονικό πολλαπλό δίκτυο κληρονοµικότητας που 
επιτρέπει τις εξαιρέσεις. Η περιοχή της γνώσης χρησιµοποιείται για την έναρξη ενός 
τεχνητού νευρωνικού δικτύου. Αυτό χρησιµοποιείται ως ο αρχικός µηχανισµός 
εκµάθησης για τον καθαρισµό της αρχικής γνώσης µέσω της επεξεργασίας ενός 
συνόλου ταξινοµηµένων παραδειγµάτων. Μετά από τον καθαρισµό, η επίκτητη 
γνώση εξάγεται αντικαθιστώντας την αρχική περιοχή της γνώσης. Κάθε φορά που 
εξετάζεται ένα νέο σύνολο παραδειγµάτων, ξεκινάει και ένας νέος κύκλος 
καθορισµού της γνώσης (σχήµα 26).  

Τα ANNNs λειτουργούν σε τρείς φάσεις. Η εφαρµογή και των τριών φάσεων 
χειρίζεται την µονοτονικότητα, τον πλεονασµό και την ασάφεια µε συνεπή τρόπο. Το 
πρώτο στάδιο είναι η φάση της έναρξης της γνώσης. Εκεί δίνεται ένας 
κατευθυνόµενος ακυκλικός γράφος G και αρχικοποιείται ένα ευφυές δίκτυο µε: 
     

• ένα σύνολο k∈ ΙΝ  κυττάρων U = {u1, u2,…, uk}, που το καθένα δέχεται 
δυαδική είσοδο και δίνει δυαδική έξοδο. Το κάθε κύτταρο ui εκτελεί µια 
συγκεκριµένη λειτουργία  S στις εισόδους του. 

• ένα σύνολο βαρών ακέραιων αριθµών w = {wi,j \ i , j ≤ k}, 
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• µια κατάλληλη συνάρτηση ενεργοποίησης σ που θα εφαρµοστεί  στις  

εξόδους του δικτύου:
1,   0

( )
1,   0

x
x

x

αν
σ

αν

>
= 

− ≤
. 
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Σ
Μ
Ο
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ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΞΑΓΩΓΗ

A

B

C
u3

u2

u1

w3,1=-3

w3,2=1

w2,1=1

 
Σχήµα 26. Ο κύκλος της έναρξης, του καθαρισµού και της εξαγωγής γνώσης. 

 
Οι συνδέσεις εξαίρεσης προηγούνται από τις κανονικές συνδέσεις που 
αντιπροσωπεύουν την κληρονοµικότητα, από τις γενικότερες στις πιο συγκεκριµένες 
κατηγορίες. Για να αρχικοποιήσουµε σωστά το συνδετικό δίκτυο πρέπει να 
διατηρήσουµε την διάταξη της απόστασης των συνεπαγωγών. Αυτό γίνεται µε την 
λειτουργία των κελιών S, που εγγυώνται ότι η έξοδος ενός κυττάρου είναι η µέγιστη 
απόλυτη τιµή της εισόδου του κυττάρου. Όταν  υπάρχουν περισσότερες από µια 
είσοδοι µε ίση απόλυτη τιµή, η έξοδος είναι ίδια µε την αρνητική είσοδο [7]. Στο 
σχήµα 27 φαίνεται πως η πρώτη φάση ικανοποιεί την διάταξη της απόστασης των 
συνεπαγωγών. Ας δούµε το WIN στο αριστερό µέρος και ας θεωρήσουµε την 
ακόλουθη ερµηνεία των συµβόλων: A για ΦΤΕΡΟΥΓΙΖΕΙ, B για ΠΕΤΑ, C για 
ΠΟΥΛΙ,  D για ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΣ και  E για ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΣ. Το γεγονός 
ότι ένα αντικείµενο είναι ένα πουλί οδηγεί στο συµπέρασµα ότι αυτό πετά. Το πιο 
συγκεκριµένο γεγονός ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΣ αναγκάζει το συµπέρασµα ότι αυτός δεν πετά. 
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w4,2=-4

u1

w2,1=1

u2

w3,2=1

u4

w5,4=1

u3

w4,3=1

 
Σχήµα 27. Ένα ANNΝ αρχικοποιηµένο µε τη χρήση ενός δικτύου κληρονοµικότητας. 

 
Το αρχικό µη µονοτονικό δίκτυο κληρονοµικότητας µπορεί να µετασχηµατιστεί σε 
ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο, όπως φαίνεται στο δεξί µέρος του σχήµατος 27. Οι 
εξαιρέσεις του αρχικού δικτύου µπορούν να αντιπροσωπευθούν στο τεχνικό 
νευρωνικό δίκτυο βάζοντας αρνητικό βάρος στη σύνδεση που αντιστοιχεί στην 
αρνητική σύνδεση. Έτσι η ενεργοποίηση του κελιού u4 ή του u5 (αντιστοιχεί στο 
γεγονός ότι το δεδοµένο είναι ένας πιγκουίνος ή ένας αρσενικός πιγκουίνος) θα 
αποτρέψει την ενεργοποίηση των κελιών u2 και u1. Με συγκεκριµένη ανάθεση βαρών 
στις συνδέσεις, τα ANNNs µπορούν να χειριστούν κατάλληλα τις περιττές 
πληροφορίες. Έχει αποδειχθεί στο [4] ότι έτσι ικανοποιείται η σταθερότητα και η 
διάταξη της απόστασης των συνεπαγωγών. Για παράδειγµα, ας εξετάσουµε το µη 
µονοτονικό δίκτυο κληρονοµικότητας στο αριστερό µέρος του σχήµατος 28, µε την 
ίδια ερµηνεία των συµβόλων όπως στο 27. Σαφώς, το περιττό γεγονός ότι ένας 
αρσενικός πιγκουίνος είναι ένα πουλί δεν πρέπει να αλλάξει οποιοδήποτε 
προηγούµενο συµπέρασµα που συνάγεται χωρίς να ληφθεί υπόψη αυτό το γεγονός. 
Αυτό ικανοποιείται από την ενεργοποίηση των κελιών στο δεξί µέρος του σχήµατος. 
Παρατηρούµε ότι, στην περίπτωση όπου υπάρχουν περισσότερες από µια είσοδοι 
ίσης απόλυτης τιµής, η έξοδος είναι ίδια µε την αρνητική είσοδο. Έτσι ικανοποιείται 
η ατοµική σταθερότητα. Στο σχήµα 29, βλέπουµε ένα παράδειγµα που υποστηρίζει τη 
γενική σταθερότητα. Η ενεργοποίηση του κελιού  u4 ή του u5 αποτρέπει την 
ενεργοποίηση των κελιών u2 και u1 .  
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Σχήµα 28. Ένα δίκτυο κληρονοµικότητας συµπληρωµένο µε µια περιττή ατοµική δήλωση. 
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Σχήµα 29. Ένα δίκτυο κληρονοµικότητας συµπληρωµένο µε µια περιττή γενική δήλωση. 
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Η δεύτερη φάση, είναι η φάση καθαρισµού της γνώσης. Βασίζεται στην 
εκπαίδευση του αντίστοιχου συνδετικού  δικτύου χρησιµοποιώντας ένα σύνολο 
παραδειγµάτων και στοχεύει σε αποτελεσµατική εξαγωγή γνώσης. Αυτό 
επιτυγχάνεται µε µικρή αλλαγή των αρχικών βαρών µε συγκεκριµένα που επιλέγονται 
από εµάς και µε τη χρήση µιας σταθερής µεθόδου [7], η οποία βασίζεται σε µια 
πρόσφατα προτεινόµενη µέθοδο βελτιστοποίησης [35]. 

Η τρίτη και τελευταία φάση, είναι η φάση της εξαγωγής της γνώσης. Η 
καθαρισµένη γνώση εξάγεται από το τεχνητό νευρωνικό δίκτυο και 
αντιπροσωπεύεται από ένα αναθεωρηµένο µη µονοτονικό δίκτυο κληρονοµικότητας 
το οποίο αντικαθιστά το αρχικό. 
 

A

BC

D E
w4,3=1

w2,1=-2
w3,1=-3

w6,5=1

w5,2=1
w5,1=5

u6

u4

u2

u1

u3

u5

w6,4=1

F
 

Σχήµα 30. Πρόσθεση συνδέσεων εξαίρεσης 
 

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήµατα των ANNN είναι ότι κατά τη διάρκεια 
καθαρισµού της γνώσης, οι συγκρούσεις µπορούν να επιλυθούν υπέρ των 
πιθανότερων, αναλογικά µε το σύνολο εκπαίδευσης. Όταν γίνει αλλαγή σε κάποιο 
από τα βάρη, τότε προστίθεται µια σύνδεση εξαίρεσης που συνδέεται µε το µονοπάτι 
που αντιπροσωπεύει αυτήν την επέκταση. Ας υποθέσουµε για παράδειγµα (σχήµα 30) 
ότι µετά την εκπαίδευση, υπάρχει µια µείωση στο βάρος w3,1 που προσδιορίζει την 
επέκταση  F → D → C → A σαν επικρατούσα. Εποµένως, προστίθεται µια αρνητική 
σύνδεση εξαίρεσης (F,A) που υποστηρίζει αυτήν την επικρατούσα επέκταση, όπως 
φαίνεται στο δεξί µέρος του σχήµατος η οποία δεν έχει επιπτώσεις στην υπάρχουσα 
αρνητική σύνδεση εξαίρεσης (C,A), που πρέπει να παραµείνει. Η προστιθέµενη 
σύνδεση, φυσικά, έχει προτεραιότητα σε σχέση µε την υπάρχουσα, σύµφωνα µε τη 
διάταξη της απόστασης των συνεπαγωγών. 

Κατά συνέπεια, ένα από τα κύρια πλεονεκτήµατα των τεχνητών µη 
µονοτονικών νευρικών δικτύων είναι ότι, κατά τη διάρκεια της φάσης καθαρισµού 
της γνώσης, οι συγκρούσεις µπορούν να επιλυθούν υπέρ των πιθανότερων, όσον 
αφορά το σύνολο κατάρτισης.  
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1.4.4 Προτεινόµενος Αλγόριθµος συλλογισµού 

Η προτεινόµενη µέθοδος συλλογισµού βασίστηκε στη µέθοδο συµπίεσης 
µεταβατικής κλειστότητας (transitive closure compression) του Schubert et Al.[30] 
την οποία επέκτεινε ο Agrawal  et Al [1]. Εγγυάται ότι ο χρόνος απόκρισης για µια 
IS-A ερώτηση δεν εξαρτάται ούτε από τον αριθµό ούτε από το µήκος των 
µονοπατιών που πρέπει να εξεταστούν για να απαντήσουν στην ερώτηση. Στη 
χειρότερη περίπτωση η πολυπλοκότητα του χρόνου και του χώρου της προτεινόµενης 
µεθόδου είναι O(n2). Η απόδοση αυτή είναι πολύ καλή αν συγκριθεί είτε µε υβριδικά 
συστήµατα, είτε µε γραφικούς αλγόριθµους αναζήτησης που λύνουν το ίδιο 
πρόβληµα.  

Η µέθοδος του Schubert  et al. χρησιµοποιεί την σύγκριση δυο ζευγαριών 
αριθµών για να επαληθεύσει ότι το Α είναι υποσύνολο του Β, κληρονοµώντας 
µερικές ή όλες τις ιδιότητες του Β. Το πρώτο ζεύγος αριθµών συνδέεται µε τον κόµβο 
Α και το δεύτερο µε τον κόµβο Β. Για παράδειγµα, ας δούµε το δέντρο του σχήµατος 
31. Ο πρώτος αριθµός απεικονίζει τη σχετική θέση κάθε κόµβου σε ένα αρχικό 
πέρασµα του δέντρου. Ο δεύτερος αριθµός του ζευγαριού είναι ο µεγαλύτερος  από 
τους αριθµούς του υποδέντρου που έχει ρίζα σε εκείνο τον κόµβο. Επίσης, ο δεύτερος 
αριθµός που ορίζεται σε κάθε φύλλο είναι ίδιος µε τον πρώτο αριθµό του ζεύγους.  
Για παράδειγµα, µπορούµε να παράγουµε το γεγονός ότι ένας αετός ΠΕΤΑΕΙ, επειδή 
το ζεύγος [9 10] που ορίζεται στον κόµβο ΑΕΤΟΣ, περιλαµβάνεται στο ζεύγος  [2 10] 
που ορίζεται στον κόµβο ΠΕΤΑΕΙ. Για την αποθήκευση απαιτείται O(n) και η 
πολυπλοκότητα του χρόνου είναι O(1). Επειδή αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται µόνο στα 
δέντρα, ο Agrawal [1] την επέκτεινε στις γενικές γραφικές παραστάσεις. Καµιά από 
τις δύο όµως δεν µπορεί να χειριστεί τις εξαιρέσεις. 
 

Hover  [1 10]

Fly  [2 10]

Bird  [3 10]

Eagle [9 10] Ratites [5 8]

Penguin [4 4]

Aquila [10 10]
Rapax

Rhea [8 8]
Americana

Tinamus [7 7]
Major

Apteryx  [6 6]
Australis

Σχήµα 31. Ένα δέντρο ως δίκτυο κληρονοµικότητας. 
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Η κεντρική ιδέα του προτεινόµενου αλγόριθµου συλλογισµού ήταν να 
επεκταθεί η προηγούµενη µέθοδος προκειµένου να µπορεί να ακυρώσει το 
αποτέλεσµα της σύγκρισης των ζευγαριών κάθε φορά που συναντάµε εξαιρέσεις. Για 
το σκοπό αυτό σε κάθε κόµβο που αντιπροσωπεύει ένα αντικείµενο µε εξαιρέσεις 
στην κληρονοµικότητα ορίστηκαν δύο σύνολα ανισοτήτων.  Το πρώτο σύνολο, οι 
ανισότητες «µεγαλύτερο από», αφορά τις αρνητικές εξαιρέσεις, όπως για παράδειγµα: 
τα ερπετά δεν πετούν παρότι είναι πουλιά. Το δεύτερο, οι ανισότητες «µικρότερο 
από», αφορά τις θετικές εξαιρέσεις, όπως για παράδειγµα: ο Tinamus Major  πετά αν 
και ανήκει στα στρουθιονιδή.  

Hover  [1 10]

Fly  [2 10]

Bird  [3 10]

Eagle [9 10] Ratites [5 8]

Penguin [4 4]

Aquila [10 10]
Rapax

Rhea [8 8]
Americana

Tinamus [7 7]
Major

Apteryx  [6 6]
Australis

(>2)
(>2)

(>2) (>2),(<=2)

(>2)

Σχήµα 32. Αντιµετώπιση των συνδέσεως εξαίρεσης. 
 

Μια ανισότητα αναφέρεται στον πρώτο αριθµό ενός κόµβου και επιβάλλει 
µερικούς περιορισµούς µε βάση τη διάταξη των κόµβων. Οι εξαιρέσεις µπορούν να 
ικανοποιηθούν, κατά τη διάρκεια µιας εξέτασης εάν ένας κόµβος Α είναι υποκλάση 
ενός κόµβου Β, µε την απαίτηση όχι µόνο το ζεύγος του Α να περιλαµβάνεται ή να 
είναι ίσο µε το ζεύγος του κόµβου Β αλλά και ο πρώτος αριθµός του Β να ικανοποιεί 
τις ανισότητες που συνδέθηκαν µε το Α. Για παράδειγµα, το γεγονός ότι οι 
πιγκουίνοι, αν και είναι πουλιά, δεν πετάνε και ως εκ τούτου δεν µπορούν να 
αιωρηθούν, µπορεί να προκύψει από το δίκτυο κληρονοµικότητας του σχήµατος 32. 
Εκεί απαιτείται  όχι µόνο το ζεύγος του κόµβου ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΣ να περιληφθεί ή να 
είναι ίσο µε το ζεύγος του κόµβου ΠΕΤΑΕΙ, αλλά και ο πρώτος αριθµός του κόµβου 
ΠΕΤΑΕΙ να είναι µεγαλύτερος από δύο, το οποίο είναι ψέµα. Οι ανισότητες ≥ , ≤ , 
που συνδέονται µε έναν κόµβο, ορίζουν τα διαστήµατα στα οποία πρέπει να 
τοποθετηθεί ο πρώτος αριθµός του κόµβου της υπερκλάσης. Για παράδειγµα, για να 
δούµε αν ο Tinamus Major φτερουγίζει, ελέγχουµε εάν το ζεύγος [7 7] 
συµπεριλαµβάνεται στο ζεύγος [1 10] και επίσης εάν ο αριθµός του κόµβου 
ΦΤΕΡΟΥΓΙΖΕΙ είναι µικρότερος ή ίσος του  2 ή αν είναι µεγαλύτερος από 2. 
∆εδοµένου ότι αυτό συµβαίνει,  ο Tinamus Major  µπορεί να φτερουγίσει. 
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Η προτεινόµενη µέθοδος χειρίζεται µε συνεπή τρόπο τον πλεονασµό. Άρα 
µπορεί να υποστηρίξει σταθερά συστήµατα. Στο σχήµα 33 το παράδειγµα 
συµπληρώνεται µε την περιττή ατοµική δήλωση ότι ο Clyde είναι ένας ελέφαντας και 
επίσης ότι ο Clyde δεν είναι γκρίζος.  

 
Σχηµα33. Μια περιττή ατοµική δήλωση. 

 
Επίσης χειρίζεται και τον γενικό πλεονασµό µε σωστό τρόπο. Αυτό 

επιτυγχάνεται γιατί οι απόγονοι κληρονοµούν τις ανισότητες. Πιο συγκεκριµένα, µια 
µικρότερο από ανισότητα (≤ l) επισυνάπτεται σε ένα κόµβο αν και µόνο αν υπάρχει 
εκεί µια ανισότητα µεγαλύτερο (> g) που κληρονοµείται ή επισυνάπτεται, η οποία 
ακυρώνεται από την ανισότητα µικρότερο από, αν g ≤ l. Στην περίπτωση που δεν 
υπάρχει µια ανισότητα µεγαλύτερη από, η µικρότερη από ανισότητα δεν συνδέεται µε  
τον κόµβο. 

 

 
Σχηµα34. Μια περιττή γενική δήλωση. 

 
Ας δούµε για παράδειγµα, το δίκτυο κληρονοµικότητας του σχήµατος 34 που 

συµπληρώνεται µε την περιττή γνώση ότι ο ελέφαντας δεν είναι αόρατος σε γκρι 
περιβάλλον. Η ανισότητα  (≤ 1) του κόµβου ελέφαντας δεν θα επισυναφθεί στον 
κόµβο αφού δεν υπάρχει καµία ανισότητα µεγαλύτερο από (> g). Στο παράδειγµα του 
σχήµατος 32 όµως, η ανισότητα ≤ είναι συνδεµένη µε τον κόµβο Tinamus Major από 
την στιγµή που ικανοποιεί τον παραπάνω περιορισµό.  

Για να χειριστούµε πολλαπλή κληρονοµικότητα µε την προτεινόµενη µέθοδο, 
πρέπει αυτή να τροποποιηθεί ώστε να εφαρµόζεται σε ακυκλικές  γραφικές 
παραστάσεις. Αυτό το επιτυγχάνουµε µε µια τεχνική τριών βηµάτων παρόµοια µε 
αυτήν που προτείνεται από τον Agrawal ([1]).  
Βήµα 1ο : Κατασκευάζουµε αρχικά το spanning tree της γραφικής παράστασης.  
Βήµα 2ο : Για όλες τις ακµές που ανήκουν στο spanning tree, ορίζουµε ένα ζεύγος και 
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τα σύνολα ανισοτήτων όπως τα περιγράψαµε.  
Βήµα 3ο: Για κάθε ακµή που δεν είναι µέρος του spanning tree, προσθέτουµε στον 
κόµβο, ο οποίος είναι η ουρά του, τα ζεύγη του κεφαλιού του µαζί µε τα σύνολα 
ανισοτήτων τους. Αυτά τα σύνολα ανισοτήτων, πιθανόν να πρέπει να επεκταθούν 
προκειµένου να περιληφθούν οι εξαιρέσεις που συνδέθηκαν ενδεχοµένως µε αυτόν 
τον κόµβο ουρά. Αυτά τα ζεύγη και οι αντίστοιχες ανισότητες κληρονοµούνται προς 
τα κάτω στα φύλλα.  

Ας δούµε για παράδειγµα, το γνωστό δίκτυο κληρονοµικότητας «διαµάντι του 
Nixon» (σχήµα35). Ας υποθέσουµε ότι διαγράφεται η ακµή (Nixon, Republican) 
(οµοίως θα µπορούσε να διαγραφεί η ακµή (Nixon, Quaker) ). Το ζεύγος του κόµβου 
Republican [4 4], πρέπει να προστεθεί στον κόµβο Nixon µαζί µε την αντίστοιχη 
ανισότητα (>1 ). Εάν υπήρχε µια ανισότητα συνδεδεµένη µε τον κόµβο Nixon, τότε 
επίσης θα έπρεπε να συνδεθεί µε εκείνο το ζευγάρι. Επιπλέον, εάν υπήρξε ένας 
κόµβος προκατόχων του κόµβου Nixon, θα κληρονοµούσε το ζευγάρι του κόµβου 
Republican µαζί µε την αντίστοιχη ανισότητα. Εποµένως, δεδοµένου ότι υπάρχουν 
δύο ζευγάρια µε τις αντίστοιχες ανισότητες συνδεδεµένες στον κόµβο NIXON, 
µπορούµε να παραγάγουµε τα γεγονότα ότι ο Nixon και είναι και δεν είναι 
ειρηνόφιλος, δεδοµένου ότι έχουµε δύο συγκρουόµενες επεκτάσεις. Οι αρνητικές 
συνδέσεις εκφράζονται µέσω των ανισοτήτων µεγαλύτερο από. Παραδείγµατος χάριν 
η αρνητική σύνδεση µεταξύ Republican και Quaker εκφράζεται µε τη θετική σύνδεση 
(Republican, Quaker) και από την ανισότητα  (>1) που συνδέεται µε τον κόµβο 
Republican. 

Nixon
 [3 3] [4 4]

(>1)

Quaker
[2 3]

[1 4]
Pacifist

Republican
[4 4]
(>1)

Pacifist

Republican

Nixon

Quaker

 

Σχηµα 35. Συγκρουόµενες επεκτάσεις. 
 

Η απόδοση του προτεινόµενου αλγορίθµου εξαρτάται από τον αριθµό των 
ζευγαριών που ορίζονται σε έναν κόµβο, µαζί µε τις ανισότητές τους, κατά τη 
διάρκεια του τρίτου βήµατος. ∆εν υπάρχει όµως, καµία ανάγκη για κάθε ζευγάρι ενός 
κόµβου να προστεθεί στον προκάτοχό του, µπορεί απλά να καλυφθεί  από ένα άλλο.  
Ορισµός 1 (σύνολο ανισοτήτων ενός ζεύγους): 
Το σύνολο ανισοτήτων ενός ζεύγους p που συνδέεται µε έναν κόµβο n είναι το 
σύνολο που παράγεται µετά από την διάταξη όλων των ανισοτήτων  του p σύµφωνα 
µε τον πρώτο αριθµό και έπειτα συνδυάζοντας τις διαδοχικές ανισότητες στο σύνολο, 
αν είναι δυνατόν. ∆ύο διαδοχικές (> ή <) ανισότητες µπορούν να συνδυαστούν, εάν 
απορρίψουµε την ανισότητα που συµπεριλαµβάνεται στην περιοχή της άλλης. Τέλος, 
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δύο ανισότητες σχετικές µε τις προκαθορισµένες ελάχιστες και µέγιστες τιµές, 
προστίθενται.  
INEQ[n][p] = {(> min), (≤ max), (sx)} 

]}][[_)(]][[_)(},,{ pnTHANLESSsxpnTHANGREATERsxs ∈∨∈>≤∈ , όπου το 
σύνολο  GREATER_THAN (LESS_THAN) αποτελείται από τις συνηµµένες 
ανισότητες µεγαλύτερο από (λιγότερο από).  

Ένας αριθµός  ικανοποιεί  το σύνολο ανισοτήτων  ενός ζεύγους εάν ανήκει σε 
ένα διάστηµα που ορίζεται από τα σύνολα ανισοτήτων των µεγαλύτερο από και των 
λιγότερο από. Ένας αριθµός r ικανοποιεί το INEQ[n][p] ενός ζευγαριού p που 
συνδέεται µε έναν κόµβο n αν και µόνο αν: 

]][[)(),( pnINEQzx ∈≤>∃ έτσι ώστε )(]1][][[),(]][][[ zipnINEQxipnINEQ ≤=+>=  
και zrx ≤< . 
Π.χ., στο παράδειγµα του σχήµατος 35, INEQ[Nixon][2] = {(> min), (>1 ), (≥ max)}. 
 
Ορισµός 2 (καλυµµένο ζεύγος): 
Ένα ζεύγος που είναι συνδεµένο µε έναν κόµβο καλύπτεται από ένα άλλο ζεύγος, εάν 
το τελευταίο συµπεριλαµβάνεται ή είναι ίσο µε το πρώτο και τα διαστήµατα που 
ορίζονται από τις ανισότητες του τελευταίου περιλαµβάνονται στα διαστήµατα που 
ορίζονται από τις ανισότητες του πρώτου. 
Το n1= [p1 m1] καλύπτεται από το n2= [p2 m2] αν και µόνο αν p1 ≤ p2˄ m1 ≥ m2 και 

]][[)(),( 2
'
2

'
2 nnINEQxssx ∈∀ , όπου '

22 xx ≠  και INEQ[n][n2][i]=(sx2),  

INEQ[n][n2][i+1]=(s`x2`), ]][[)(),( 1
'
1

'
1 nnINEQxssx ∈∃ , όπου INEQ[n][n1][i] = (sx1), 

INEQ[n][n1][i + 1] = (s`x1`), έτσι ώστε εάν  s = ” > ”: x1 ≤ x2, 
'
2

'
1 xx ≥  αλλιώς x1 ≥ x2, 

'
2

'
1 xx ≤ .  

Εάν ένα ζευγάρι καλύπτεται από ένα άλλο ζευγάρι, το οποίο είναι επίσης συνδεµένο 
µε τον υπό εξέταση κόµβο, τότε απορρίπτεται κατά τη διάρκεια του τρίτου βήµατος. 
Αυτό συµβαίνει επειδή, εάν πρέπει να εξεταστεί για το συνυπολογισµό µε ένα 
ζευγάρι µιας υπερκλάσης, µπορεί να αντικατασταθεί από το ζευγάρι που το καλύπτει. 
Ο αριθµός των απορριµµένων ζευγαριών συσχετίζεται άµεσα µε την απόδοση του 
προτεινόµενου αλγορίθµου συλλογισµού. 

Τέλος, ο προτεινόµενος αλγόριθµος συλλογισµού δεν επιτρέπει σε ένα 
αντικείµενο να αποσυνδεθεί από τους άµεσους προκατόχους του. Αυτό σηµαίνει ότι 
ένα αντικείµενο δεν επιτρέπεται να κατέχει µια ιδιότητα που δεν προέρχεται από 
κανέναν από τους άµεσους διαδόχους του, δεδοµένου ότι αυτό το αντικείµενο κατέχει 
µια ιδιότητα επειδή και µόνο ανήκει σε µια συγκεκριµένη κλάση. Αντίθετα, θα 
µπορούσε να συµβεί, όπως στα σκεπτικιστικά προγράµµατα, ένα αντικείµενο να µη 
µπορεί να συνδεθεί µε τους άµεσους διαδόχους του. Εξετάστε για παράδειγµα, το 
δίκτυο κληρονοµικότητας, που παρουσιάζεται στο σχήµα 36. Ο προτεινόµενος 
συλλογιστικός αλγόριθµος υποστηρίζει και τα συµπεράσµατα ότι το Ε είναι και δεν 
είναι ένα Α, δεδοµένου ότι το [5 5] συµπεριλαµβάνεται στο [1 5], αλλά για το [4 4], 
αν και συµπεριλαµβάνεται επίσης στο [1 5], οι ανισότητες δεν είναι ικανοποιούνται.  
Τα ίδια συµπεράσµατα υποστηρίζονται επίσης και για το D. Ένα σκεπτικιστικό 
πρόγραµµα, αντίθετα, υποστηρίζει τα συµπεράσµατα ότι το Ε είναι ένα Α και ότι το 
D δεν είναι ένα Α, συγχρόνως, και το  E αποσυνδέεται από D. 
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Σχηµα36. Σύζευξη 
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2. ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

Στην αρχή του κεφαλαίου αυτού κάνουµε µια εισαγωγή στις βάσεις 
δεδοµένων, παρουσιάζουµε τις πολυδιάστατες βάσεις δεδοµένων και τις συγκρίνουµε 
µε τις συγγενικές βάσεις δεδοµένων. Αναφερόµαστε στις αποθήκες δεδοµένων, 
παρουσιάζουµε τις έννοιες του OLAP και αναλύουµε το προτεινόµενο OLAP 
µοντέλο.  

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η βιοµηχανία πληροφόρησης έχει παρατηρήσει µια σταθερή εξέλιξη στη 
δύναµη και την ευελιξία των βάσεων δεδοµένων. Από το επίπεδο και ιεραρχικό 
αρχείο, στις συγγενικές και διανεµηµένες συγγενικές τεχνολογίες, οι δοµές 
δεδοµένων έχουν εξελιχθεί για να ταιριάζουν καλύτερα µε τον τρόπο που οι 
άνθρωποι απεικονίζουν και εργάζονται µε τα στοιχεία.   

Ο συνοδευµένος  αυτός ο πολλαπλασιασµός των τεχνολογιών των βάσεων 
δεδοµένων µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει µια «καλύτερη» δοµή 
δεδοµένων για όλες τις εφαρµογές µέσα σε µια επιχείρηση. Πολλές επιχειρήσεις, 
εποµένως, εγκαταλείπουν την αναζήτησή του “ιερού δισκοπότηρου”  της βάσης 
δεδοµένων που θα εφαρµόζεται παντού και επιλέγουν, αντί αυτής, την πιο κατάλληλη 
δοµή δεδοµένων ανάλογα µε την περίσταση από µια παλέτα «τυποποιηµένων» δοµών 
βάσεων δεδοµένων. 

Το πιο πρόσφατο βήµα στην εξέλιξη των βάσεων δεδοµένων είναι η 
πολυδιάστατη βάση δεδοµένων. Αναπηδώντας από την οικονοµετρική έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε στο MIT στη δεκαετία του '60, η πολυδιάστατη βάση δεδοµένων 
έχει ωριµάσει στη µηχανή βάσεων δεδοµένων που θα επιλέξουµε για εφαρµογές 
ανάλυσης στοιχείων. Αυτή η κατηγορία εφαρµογής αναγνωρίζεται ευρέως σήµερα ως 
OLAP (Αναλυτική Επεξεργασία ∆εδοµένων). Ο κεντρικός λόγος για την άνοδο της 
πολυδιάστατης βάσης δεδοµένων στην εταιρική ανάγκη είναι απλός: διευκολύνει την 
πρόσβαση, και έχει υψηλή απόδοση κατά την ανάλυση µεγάλων όγκων των σύνθετων 
και αλληλένδετων στοιχείων –ακόµα και όταν τα δεδοµένα εκτείνονται σε διάφορες 
εφαρµογές στα διαφορετικά µέρη της οργάνωσης. Τα σηµερινά εταιρικά 
υπολογιστικά περιβάλλοντα απαιτούν ισχυρές εφαρµογές βάσεων δεδοµένων που 
βελτιστοποιούνται για την ανάλυση. 

Εκτός από την έµφυτη δυνατότητά της να ενσωµατώσει και να αναλύσει τους 
µεγάλους όγκους των επιχειρηµατικών στοιχείων, η πολυδιάστατη βάση δεδοµένων 
προσφέρει µια καλή εννοιολογική τακτοποίηση, ως προς τον τρόπο που οι τελικοί 
χρήστες απεικονίζουν τα επιχειρησιακά στοιχεία. Οι περισσότεροι επιχειρηµατίες 
σκέφτονται ήδη για τις επιχειρήσεις τους µε πολυδιάστατους όρους. Οι διευθυντές 
τείνουν να υποβάλουν ερωτήσεις για τις πωλήσεις των προϊόντων στις διάφορες 
αγορές κατά τη διάρκεια συγκεκριµένων χρονικών διαστηµάτων, παραδείγµατος 
χάριν και οι οικονοµικοί ανώτεροι υπάλληλοι σκέφτονται τα εισοδήµατα και τις 
δαπάνες στις διάφορες επιχειρησιακές µονάδες για διαφορετικές λογιστικές 
περιόδους.   

Η εργασία µέσα σε µια πολυδιάστατη δοµή δεδοµένων είναι επίσης γνωστή. 
Μια µηνιαία δήλωση κέρδους και απώλειας (Κ&Α) µε δοµή γραµµής και στήλης  
είναι ένα παράδειγµα µιας απλής δυσδιάστατης δοµής δεδοµένων. Μια τρισδιάστατη 
βάση δεδοµένων να είναι ένας σωρός αυτών των φύλλων εργασίας Κ&Α: ένας για 
κάθε µήνα του έτους. Με την προστιθέµενη τρίτη διάσταση, οι τελικοί χρήστες 
µπορούν να εξετάσουν ευκολότερα τα στοιχεία Κ&Α µε την παρέλευση του χρόνου 
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ως προς τις τάσεις της αγοράς. Οι ιδέες στις επιχειρησιακές διαδικασίες µπορούν να 
σταχυολογηθούν και τα ισχυρά εργαλεία ανάλυσης όπως η πρόβλεψη και οι 
στατιστική µπορούν να εφαρµοστούν για να εξετάσουν τις σχέσεις και να προβάλουν 
τις µελλοντικές ευκαιρίες. 

2.2 ΠΟΛΥ∆ΙΑΣΤΑΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

2.2.1 Παραδοσιακές βάσεις δεδοµένων  

Ο πίνακας 1 παρουσιάζει µια χαρακτηριστική παραδοσιακή βάση δεδοµένων 
ενός συνόλου πωλήσεων για τον αυτοκινητιστικό αντιπρόσωπο Gleason. Το στοιχεία 
στο συγγενικό πίνακά µας αποθηκεύονται «στα αρχεία». Κάθε αρχείο αντιστοιχεί σε 
µια σειρά του πίνακα και κάθε ένα αρχείο διαιρείται σε «τοµείς». Οι τοµείς σε έναν 
πίνακα τακτοποιούνται κάθετα σε στήλες. Στο παράδειγµά µας, οι τοµείς είναι:  
ΟΓΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΧΡΩΜΑ και ΜΟΝΤΕΛΟ. Ο τοµέας ΟΓΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
περιέχει τα στοιχεία που επιθυµούµε να αναλύσουµε. Οι περιοχές του ΧΡΩΜΑ και 
ΜΟΝΤΕΛΟ, περιέχουν τις προοπτικές από τις οποίες θα αναλύσουµε τα στοιχεία. 
Κατά συνέπεια, η πρώτη εγγραφή στον πίνακα µας λέει ότι έξι πωλήσεις 
πραγµατοποιήθηκαν για τα µπλε µίνι φορτηγά.  Εάν εξετάζουµε το σύνολο 
δεδοµένων από τις στήλες (τοµείς), ανακαλύπτουµε ότι ο πρώτος τοµέας, 
ΜΟΝΤΕΛΟ, µπορεί να πάρει µόνο τρεις πιθανές τιµές: MINI VAN, SPORTS 
COUPE και SEDAN. Ο δεύτερος τοµέας, ΧΡΩΜΑ, έχει επίσης τρεις πιθανές τιµές: 
ΜΠΛΕ, ΚΟΚΚΙΝΟ και ΛΕΥΚΟ. 

Πίνακας1. Όγκος πωλήσεων για τον αντιπρόσωπο Gleason 

 

 

Υπάρχει ένας εναλλακτικός τρόπος να παραστήσουµε αυτά τα δεδοµένα. Στο σχήµα 
37 παρουσιάζεται η όψη «διαγώνιων ετικετών» ή πίνακας δεδοµένων. Σε αυτήν την 
παράσταση οι τιµές των ΠΩΛΗΣΕΩΝ βρίσκονται στις διατοµές του Χ-άξονα µε τον 
Υ-άξονα µιας 3x3 µήτρας.  

Αυτή η µήτρα είναι ένα παράδειγµα µιας δισδιάστατης «σειράς». H σειρά 
είναι το θεµελιώδες συστατικό µιας πολυδιάστατης βάσης δεδοµένων. Σε µια σειρά, 
κάθε άξονας καλείται διάσταση (µια από τις προοπτικές στοιχείων µας), και κάθε 
στοιχείο µέσα σε µια διάσταση καλείται θέση. Σε αυτό το παράδειγµα, η πρώτη 
διάσταση είναι το ΜΟΝΤΕΛΟ και έχει τρεις θέσεις: MINI VAN, SPORTS COUPE 
και SEDAN. Η δεύτερη διάσταση είναι το ΧΡΩΜΑ και έχει επίσης τρεις θέσεις: 
ΜΠΛΕ, ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ. Οι αριθµοί των πωλήσεων βρίσκονται στις 
διατοµές των θέσεων διάστασης. Αυτές οι διατοµές καλούνται κύτταρα (cells) και 
είναι περιέχουν τα στοιχεία ή τα µέτρα µας.    

ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΩΜΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
MINI VAN ΜΠΛΕ 6 
MINI VAN ΚΟΚΚΙΝΟ 5 
MINI VAN ΛΕΥΚΟ 4 
SPORTS COUPE ΜΠΛΕ 3 
SPORTS COUPE ΚΟΚΚΙΝΟ 5 
SPORTS COUPE ΛΕΥΚΟ 5 
SEDAN ΜΠΛΕ 4 
SEDAN ΚΟΚΚΙΝΟ 3 
SEDAN ΛΕΥΚΟ 2 
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Σχήµα 37. ∆ισδιάστατη σειρά 

 
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους η σειρά είναι ένας αποδοτικότερος 

και αποτελεσµατικός τρόπος παρουσίασης  του συνόλου των  δεδοµένων των 
πωλήσεών από το συγγενικό πίνακα που εξετάσαµε προηγουµένως. Κατ' αρχάς, 
πολλές πληροφορίες σταχυολογούνται αµέσως στην προς παρακολούθηση σειρά. Στο 
παράδειγµά µας, ένας τελικός χρήστης αναγνωρίζει αµέσως ότι υπάρχουν ακριβώς 
δύο διαστάσεις τριών θέσεων η κάθε µια. Είναι δυσκολότερο να γίνει αυτή η ίδια 
παρατήρηση από την εξέταση του συγγενικού πίνακα. ∆εύτερον, η σειρά οµαδοποιεί 
βολικά τις πληροφορίες στις στήλες και τις γραµµές. Παραδείγµατος χάριν, όλοι οι 
αριθµοί των πωλήσεων για τα SEDAN είναι παραταγµένα και, εάν χρειαστεί, 
µπορούν να προστεθούν πολύ γρήγορα για ένα σύνολο ή να συγκριθούν γρήγορα για 
να πάρουν µια άµεση ιδέα της σχετικής δηµοτικότητας του χρώµατος τους. Επιπλέον, 
όλοι οι αριθµοί των πωλήσεων για κάθε ΧΡΩΜΑ είναι παραταγµένοι και, εάν 
χρειαστεί µπορούν να προστεθούν γρήγορα για να καθορίσουν τα δηµοφιλέστερα 
µοντέλα που πωλούνται.   

Εν ολίγοις, η πολυδιάστατη δοµή σειράς, οργανώνει τα δεδοµένα µε καλύτερο 
τρόπο από τον συγγενικό πίνακα. Η ίδια η δοµή περιέχει πολλή πολύτιµη 
«νοηµοσύνη» σχετικά µε τις σχέσεις µεταξύ των στοιχείων επειδή «οι προσδοκίες 
µας» συναρµόζονται άµεσα στη δοµή, ως διαστάσεις, σε αντιδιαστολή µε την 
τοποθέτηση στους τοµείς. Παραδείγµατος χάριν, η δοµή του συγγενικού πίνακά µας 
µπορεί µόνο να µας πει ότι υπάρχουν τρεις τοµείς: ΧΡΩΜΑ, ΜΟΝΤΕΛΟ και 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ. Η παραδοσιακή δοµή δεν µας λέει τίποτα για το πιθανό 
περιεχόµενο αυτών των τοµέων. Η δοµή της σειράς, αφ' ετέρου, µας λέει όχι µόνο ότι 
υπάρχουν δύο διαστάσεις, ΧΡΩΜΑ και ΜΟΝΤΕΛΟ, αλλά παρουσιάζει επίσης όλες 
τις πιθανές τιµές κάθε διάστασης, ως θέσεις κατά µήκος της διάστασης. Λόγω αυτής 
της δοµηµένης παρουσίασης, όλοι οι πιθανοί συνδυασµοί των προοπτικών που 
περιέχουν µια συγκεκριµένη ιδιότητα (π.χ. το ΜΠΛΕ χρώµα) παρατάσσονται κατά 
µήκος της θέσης της διάστασης για την συγκεκριµένη ιδιότητα. Αυτό καθιστά πολύ 
εύκολο όχι µόνο το να είναι προσβάσιµο ή να ανακτήσει τα στοιχεία για τα οποία 
ενδιαφερόµαστε, αλλά καθιστά το ξεφύλλισµα και τον χειρισµό των στοιχείων 
ιδιαίτερα διαισθητικό στον τελικό χρήστη. Κατά συνέπεια, αυτή η «ευφυής» δοµή 
επιτρέπει την ανάλυση των δεδοµένων.   

Αυτή η ίδια «ευφυής» δοµή σειράς που παρουσιάζει τις πληροφορίες στον 
τελικό χρήστη µε ένα ιδιαίτερα οργανωµένο τρόπο, προσφέρει επίσης πλεονεκτήµατα 
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στην απόδοση. Για να αρχίσουµε να το καταλαβαίνουµε αυτό, πρέπει να 
αναγνωρίσουµε ότι µια ερώτηση ή οποιοδήποτε άλλος χειρισµός των στοιχείων είναι 
απλά ένα αίτηµα επιλογής και οργάνωσης των στοιχείων µε έναν  ιδιαίτερο τρόπο (ο 
όγκος πωλήσεων για όλα τα ΜΠΛΕ SEDAN, για παράδειγµα). Επεκτείνουµε σε µια 
τρίτη διάσταση προσθέτοντας έναν νέο τοµέα αποκαλούµενο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ (µε 
τρεις πιθανές τιµές) στο συγγενικό πίνακά µας (Πίνακας 2). Είναι προφανές ότι η 
προσθήκη του τρίτου τοµέα (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ) µε τρεις πιθανές τιµές (CLYDE, 
GLEASON, CARR) έχει κάνει αυτόν τον συγγενικό πίνακα ακόµα πιο περίεργο στον 
τελικό χρήστη. 

Πίνακας 2. Όγκος πωλήσεων για όλους τους αντιπρόσωπους. 

 

2.2.2 Ορισµός πολυδιάστατης βάσης δεδοµένων 

Μια πολυδιάστατη βάση δεδοµένων είναι ένα λογισµικό υπολογιστή  µε 
σκοπό να επιτρέψει την αποδοτική και κατάλληλη αποθήκευση καθώς και την 
ανάκτηση  µεγάλων όγκων των  στοιχείων  που είναι: 1. στενά σχετικά  και 2. 
αποθηκευµένα, και µπορούν να  αναλυθούν µε  διαφορετικούς τρόπους που 
καλούνται διαστάσεις. 

Οι απαντήσεις στις χαρακτηριστικές επιχειρησιακές ερωτήσεις από τα 
ακατέργαστα στοιχεία συχνά απαιτούν να εξετάσουµε το συγκεκριµένο στοιχείο από 
διάφορες προοπτικές. Παραδείγµατος χάριν, ένας αυτοκινητικός έµπορος που θέλει 
να βελτιώσει την επιχειρησιακή δραστηριότητα του, µπορεί να θελήσει να εξετάσει 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
MINI VAN ΜΠΛΕ CLYDE 6 
MINI VAN ΜΠΛΕ GLEASON 6 
MINI VAN ΜΠΛΕ CARR  2 
MINI VAN ΚΟΚΚΙΝΟ CLYDE 3 
MINI VAN ΚΟΚΚΙΝΟ GLEASON 5 
MINI VAN ΚΟΚΚΙΝΟ CARR 5 
MINI VAN ΛΕΥΚΟ CLYDE 2 
MINI VAN ΛΕΥΚΟ GLEASON 4 
MINI VAN ΛΕΥΚΟ CARR 3 
SPORTS COUPE ΜΠΛΕ CLYDE 2 
SPORTS COUPE ΜΠΛΕ GLEASON 3 
SPORTS COUPE ΜΠΛΕ CARR 2 
SPORTS COUPE ΚΟΚΚΙΝΟ CLYDE 7 
SPORTS COUPE ΚΟΚΚΙΝΟ GLEASON 5 
SPORTS COUPE ΚΟΚΚΙΝΟ CARR 2 
SPORTS COUPE ΛΕΥΚΟ CLYDE 4 
SPORTS COUPE ΛΕΥΚΟ GLEASON 5 
SPORTS COUPE ΛΕΥΚΟ CARR 1 
SEDAN ΜΠΛΕ CLYDE 6 
SEDAN ΜΠΛΕ GLEASON 4 
SEDAN ΜΠΛΕ CARR 2 
SEDAN ΚΟΚΚΙΝΟ CLYDE 1 
SEDAN ΚΟΚΚΙΝΟ GLEASON 3 
SEDAN ΚΟΚΚΙΝΟ CARR 4 
SEDAN ΛΕΥΚΟ CLYDE 2 
SEDAN ΛΕΥΚΟ GLEASON 2 
SEDAN ΛΕΥΚΟ CARR 3 
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τα στοιχεία πωλήσεων που συλλέχθηκαν σε όλη την επιχείρηση του. Η αξιολόγηση 
θα συνεπαγόταν τους αριθµούς του όγκου των πωλήσεων από διαφορετικές 
προοπτικές, όπως:  

• όγκος πωλήσεων από το πρότυπο   
• όγκος πωλήσεων από το χρώµα   
• όγκος πωλήσεων από τον αντιπρόσωπο 
• όγκος πωλήσεων κατά τη διάρκεια του χρόνου 

Η ανάλυση των στοιχείων του όγκου των πωλήσεων από τις παραπάνω ή και 
περισσότερων προοπτικών µπορεί να παράγει τις απαντήσεις σε σηµαντικές 
ερωτήσεις όπως:  

• Ποια είναι η τάση στους όγκους πωλήσεων για µια χρονική περίοδο για ένα 
συγκεκριµένο πρότυπο και του χρώµατος σε µια συγκεκριµένη οµάδα 
αντιπροσώπων; 

Η δυνατότητα να απαντάµε σε τέτοιους τύπους ερωτήσεων επιτρέπει στους 
διευθυντές να εφαρµόσουν πιο  αποτελεσµατικές στρατηγικές, να προσδιορίσουν  τις 
τάσεις και να βελτιώσουν τη γενική δυνατότητά τους να λάβουν σηµαντικές 
επιχειρησιακές αποφάσεις. Βεβαίως, οι σχεσιακές βάσεις δεδοµένων θα µπορούσαν 
να απαντήσουν στην παραπάνω ερώτηση αλλά τα αποτελέσµατα της ερώτησης 
πρέπει επίσης να έρθουν στο διευθυντή και µε µεστό νόηµα αλλά και έγκαιρα. Οι 
τελικοί χρήστες που χρειάζονται πρόσβαση στους µεγάλους όγκους των δεδοµένων 
που αποθηκεύονται σε ένα συγγενικό περιβάλλον, απογοητεύονται συχνά από τους 
φτωχούς χρόνους απόκρισης και την έλλειψη ευελιξίας που προσφέρεται από τη 
παραδοσιακή τεχνολογία των βάσεων δεδοµένων και τα εργαλεία δηµιουργίας  
ερωτήσεων σε SQL.  

Ας επιστρέψουµε στο παράδειγµά µας του πίνακα 2. Σε µια πολυδιάστατη 
δοµή, εντούτοις, ο νέος τοµέας ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ µεταφράζεται άµεσα σε µια τρίτη 
διάσταση µε τρεις θέσεις. Έχουµε τώρα µια σειρά 3x3x3 που περιέχει 27 κελιά. Άλλη 
µια φορά, ο τελικός χρήστης είναι σε θέση να δει τα στοιχεία µε πιο οργανωµένο 
τρόπο από ότι στον συγγενικό πίνακα (σχήµα 38). 

Σχήµα 38.  

Mini Van

Coupe

Sedan

Μπλε Κόκκινο Λευκό

ΧΡΩΜΑ

Μ

Ο

Ν

Τ

Ε

Λ

Ο

ΟΓΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Clyde

Gleason

Carr

Α
Ν
Τ
Ι

Π
Ρ

Ο
Σ

Ω
Π

Ο
Σ



 50 

Ας υποθέσουµε ότι έχουµε µια µεγαλύτερη τρισδιάστατη σειρά. Κάθε µια από τρεις 
διαστάσεις µας έχει τώρα 10 θέσεις κατά µήκος κάθε διάστασης. Εννοιολογικά, αυτή 
η σειρά θα έµοιαζε µε τον παρακάτω 10x10x10 κύβο (σχήµα 39). 
 
  

Σχήµα 39. Kύβος 10x10x10 
 
Με το παραδοσιακό σχήµα, αυτή η σειρά µεταφράζεται σε έναν πίνακα 1000 
αρχείων! (Πίνακας 3)  

Πίνακας 3. Όγκος πωλήσεων για όλους τους αντιπροσώπους 

 

2.2.3 Πλεονεκτήµατα απόδοσης 

Αν πάρουµε σαν  παράδειγµα την  10x10x10σειρά, ας εξετάσουµε τα 
πλεονεκτήµατα απόδοσης µιας πολυδιάστατης δοµής ως προς την ανάκτηση 
στοιχείων. Ένας χρήστης θέλει να µάθει τον αριθµό του όγκου πωλήσεων όταν 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ =  SEDAN, ΧΡΩΜΑ = ΜΠΛΕ, και ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ = 
GLEASON. Ένα συγγενικό σύστηµα θα πρέπει να ψάξει µέσω των 1000 αρχείων για 
να βρει το σωστό αρχείο. Αντίθετα η πολυδιάστατη δοµή έχει περισσότερη «γνώση» 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
MINI VAN ΜΠΛΕ CLYDE 6 
MINI VAN ΜΠΛΕ GLEASON 6 
MINI VAN ΜΠΛΕ CARR  2 
MINI VAN ΚΟΚΚΙΝΟ CLYDE 3 
MINI VAN ΚΟΚΚΙΝΟ GLEASON 5 
MINI VAN ΚΟΚΚΙΝΟ CARR 5 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
Εγγραφή 998 ΛΕΥΚΟ CLYDE 4 
Εγγραφή 999 ΛΕΥΚΟ GLEASON 5 
Εγγραφή 1000 ΛΕΥΚΟ CARR 7 
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για το που βρίσκεται ένα συγκεκριµένο στοιχείο. Το πολυδιάστατο σύστηµα πρέπει 
µόνο να ψάξει κατά µήκος των τριών διαστάσεων στις 10 θέσεις του καθενός για να 
βρει το «αρχείο» που ταιριάζει. Άρα θα χρειαστούν το µέγιστο 30 αναζητήσεις θέσης 
της σειράς έναντι του µεγίστου 1000 αναζητήσεων των αρχείων του πίνακα. Εάν 
υποθέσουµε ότι η µέση αναζήτηση είναι ίση µε τη µισή µέγιστη αναζήτηση, 
εξετάζουµε 15 αντί 500 αναζητήσεις που αντιστοιχεί σε βελτίωση 3300% στην 
απόδοση!   

Ας δούµε  ακόµα µια σύγκριση. Υποθέστε ότι θέλουµε να βρούµε τις 
συνολικές πωλήσεις όταν  ΜΟΝΤΕΛΟ = SEDAN, σε όλους τους τύπους χρώµατος 
και τους αντιπροσώπους. Με τον παραδοσιακό τρόπο, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα 
πρέπει να αναζητηθούν περίπου και τα 1000 αρχεία για να εξαγάγουν εκείνα τα 
αρχεία όπου ΜΟΝΤΕΛΟ = SEDAN. Στην τρισδιάστατη σειρά µας, εντούτοις, πρέπει 
µόνο να αθροίσουµε το περιεχόµενο µιας 10x10 «φέτας» της σειράς. 

Θα µπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος, αφού η πολυδιάστατη απεικόνιση είναι 
πολύ πιο συµφέρουσα από την παραδοσιακή τότε γιατί να µην χρησιµοποιούµε µόνο 
αυτή; Η απάντηση είναι  απλή. Μπορεί να γίνει αλλά δεν συµφέρει πάντα. Ας δούµε 
για παράδειγµα, τον παρακάτω συγγενικό πίνακα που περιέχει τα στοιχεία του 
προσωπικού µια επιχείρησης (πίνακας 4). 

Μπορούµε να οργανώσουµε µια πολυδιάστατη σειρά για να τηρήσουµε αυτά 
τα εννέα αρχεία των πληροφοριών µε την επιλογή του ΕΠΩΝΥΜΟΥ και του 
ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ως τις δύο διαστάσεις µας. Η ΗΛΙΚΙΑ θα µειωνόταν 
κατά µήκος των διατοµών των θέσεων των δύο διαστάσεων. Παρατηρώντας 
καταλαβαίνουµε  (όπως ήταν αναµενόµενο) ότι δεν υπάρχει κανένα κοινό επώνυµο 
και κανένας κοινός αριθµός υπαλλήλων µεταξύ των αρχείων. Κατά συνέπεια, κάθε 
µια από τις δύο διαστάσεις έχει εννέα θέσεις που παράγουν µια 9x9 σειρά που 
περιέχει 81 κύτταρα από τα οποία µόνο τα 9 περιέχουν πραγµατικά µια τιµή ηλικίας 
(ή το γεγονός). 

Πίνακας 4. Προσωπικό 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΙΚΙΑ 
SMITH 01 21 
REGAN 12 19 
FOX 31 63 
WELD 14 31 
KELLY 54 27 
LINK 03 56 
KRANZ 41 45 
LUCUS 33 41 
WEISS 23 19 

 
Ας συγκρίνουµε αυτήν την δοµή δεδοµένων µε το πρώτο παράδειγµά µας του 

Πίνακα 1. Το πρώτο πρότυπό µας, που περιέχει επίσης εννέα αρχεία, έχει µόνο τρεις 
πιθανές τιµές για κάθε ένα τοµέα, που παράγει µόνο τρεις θέσεις κατά µήκος κάθε 
διάστασης για µια 3x3 σειρά. Κατά συνέπεια, αυτή η πολυδιάστατη σειρά έχει εννέα 
κύτταρα που το καθένα περιέχει µια τιµή. Αν µετατρέψουµε τον πίνακα του 
προσωπικού σε πολυδιάστατη σειρά τότε θα µοιάζει µε αυτή του σχήµατος 40. Τα 
στοιχεία στην βάση δεδοµένων του προσωπικού δεν είναι πολυδιάστατα, επειδή δεν 
υπάρχει καµία έµφυτη αλληλεξάρτηση µεταξύ των στοιχείων των διαφορετικών 
αρχείων. Με άλλα λόγια, σε κανένα επώνυµο δεν αντιστοιχούν περισσότεροι από 
έναν αριθµοί κοινωνικής ασφάλισης και σε κανένα αριθµό κοινωνικής ασφάλισης δεν 
αντιστοιχούν περισσότερα από ένα επώνυµα. Όπως µπορούµε να δούµε, αυτό οδηγεί 
σε µια αραιοκατοικηµένη  9x9 πολυδιάστατη σειρά. Αντίθετα, το στοιχείο στο αρχικό 
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παράδειγµά µας είναι πολύ πολυδιάστατο, δεδοµένου ότι υπάρχει ένας αριθµός 
αρχείων (ή όγκου πωλήσεων) που αντιστοιχεί σε κάθε πιθανό συνδυασµό των τιµών 
στην περιοχή ΜΟΝΤΕΛΟ και στην περιοχή ΧΡΩΜΑ. Αυτό οδηγεί σε µια εντελώς 
εποικηµένη 3x3 σειρά. 

Σχήµα 40. 
 

Για λόγους απόδοσης, δεν θέλουµε να αποθηκεύσουµε το σύνολο δεδοµένων 
προσωπικού µας σε µια πολυδιάστατη σειρά. Με παραδοσιακή µορφή, χρειαζόµαστε 
µόνο εννέα αναζητήσεις, το µέγιστο, για να εντοπίσουµε ένα αρχείο. Με µορφή 
σειράς, η αναζήτηση σε δύο διαστάσεις των εννέα θέσεων απαιτεί συνολικά 18 
αναζητήσεις. Κατά συνέπεια, η απόδοση είναι χειρότερη. Τα σχετικά πλεονεκτήµατα 
απόδοσης της αποθήκευσης πολυδιάστατων στοιχείων σε µια πολυδιάστατη σειρά 
αυξάνονται καθώς αυξάνεται το µέγεθος των δεδοµένων. Οµοίως, τα σχετικά 
µειονεκτήµατα απόδοσης της αποθήκευσης των µη-πολυδιάστατων στοιχείων σε µια 
πολυδιάστατη σειρά αυξάνονται καθώς αυξάνεται το µέγεθος των δεδοµένων.    

Στην ουσία δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποθηκεύσουµε τα µη-
πολυδιάστατα στοιχεία σε µια πολυδιάστατη βάση δεδοµένων. Εξάλλου, οι 
πολυδιάστατες βάσεις δεδοµένων σχεδιάζονται για την ευκολία και την απόδοση στο 
χειρισµό και την ανάλυση των σύνθετων δοµών δεδοµένων – δοµών δεδοµένων όπου 
υπάρχουν µεγάλοι αριθµοί αλληλεξαρτήσεων. Γενικά, ένας χρήστης που έχει 
πρόσβαση στη βάση δεδοµένων προσωπικού δεν θα χρειαζόταν αυτό το είδος 
ανάλυσης. Παραδείγµατος χάριν, όπως ειπώθηκε νωρίτερα, είναι ιδιαίτερα απίθανο 
αυτός ο χρήστης να θέλει να αθροίσει τις ηλικίες των υπαλλήλων ή να παρατηρήσει 
τις τάσεις στην ηλικία υπαλλήλων καθώς αυξάνεται ο αριθµός υπαλλήλου. Επειδή 
υπάρχει ένας πολύ περιορισµένος αριθµός σηµαντικών σχέσεων µεταξύ των 
στοιχείων της βάσης  του προσωπικού και του περιεχόµενου των πληροφοριών αυτής 
της βάσης, γι’ αυτό δεν είναι κατάλληλο να παρασταθεί µε πολυδιάστατο τρόπο. 
Αντίθετα, το σύνολο δεδοµένων του όγκου πωλήσεων έχει έναν µεγάλο αριθµό 
σηµαντικών αλληλεξαρτήσεων. Ένας χρήστης του συνόλου αυτού, θα θέλει συχνά να 
συγκρίνει τις πωλήσεις ενός µοντέλου µε τις πωλήσεις ενός άλλου µοντέλου, να 
συµπληρώσει συνολικά τις πωλήσεις για κάθε χρώµα, ή να εξετάσει τις τάσεις του 
όγκου πωλήσεων κατά τη διάρκεια του χρόνου για ένα συγκεκριµένο µοντέλο και 
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χρώµα. Οι αλληλεξαρτήσεις του συνόλου δεδοµένων του όγκου πωλήσεων είναι 
σηµαντικότερες στον τελικό χρήστη, από αυτά κάθε αυτά, τα µεµονωµένα στοιχεία 
δεδοµένων. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά ενός συνόλου δεδοµένων που πρέπει να 
αποθηκεύονται σε µια πολυδιάστατη βάση δεδοµένων.      

Αυτό µας οδηγεί σε µια θεµελιώδη παρατήρηση στην αξία των στοιχείων σε 
µια επιχείρηση:   
“ Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των έµφυτων αλληλεξαρτήσεων µεταξύ των 
στοιχείων ενός συνόλου δεδοµένων, τόσο πιθανότερο είναι ότι η µελέτη αυτών των 
αλληλεξαρτήσεων θα παράγει τις επιχειρησιακές πληροφορίες που χρειάζεται η 
επιχείρηση.” 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν περιορίσει το χρόνο και τους πόρους που 
αφιερώνουν στην ανάλυση των στοιχείων. Είναι, εποµένως, κρίσιµο αυτοί οι 
ιδιαίτερα αλληλένδετοι τύποι του συνόλου δεδοµένων να τοποθετούνται σε µια 
πολυδιάστατη δοµή δεδοµένων για τη µέγιστη ευκολία πρόσβασης και ανάλυσης. 
Υπάρχουν πολυάριθµα παραδείγµατα εφαρµογών που είναι ιδανικά για την 
πολυδιάστατη τεχνολογία. Μερικά είναι τα εξής:  

• οικονοµική ανάλυση και υποβολή έκθεσης 
• σύνταξη προϋπολογισµού 
• εξασφάλιση ποιότητας και ποιοτικός έλεγχος 
• αποδοτικότητα προϊόντων 
• ανάλυση µέσω έρευνας 

2.3 ΑΠΟΘΗΚΕΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

2.3.1 Εισαγωγή  

Με τον όρο Αποθήκες ∆εδοµένων χαρακτηρίζουµε ένα σύνολο τεχνολογιών 
στήριξης αποφάσεων, που µαζί µε την Αναλυτική Επεξεργασία ∆εδοµένων παρέχουν 
στον τελικό χρήστη τη δυνατότητα της απόκτησης πολύτιµης πληροφορίας από 
δεδοµένα, που συγκεντρώνεται συνήθως από τις βάσεις δεδοµένων µιας επιχείρησης, 
η οποία προάγει τη στρατηγική λήψη αποφάσεων [18].  

Πρακτικά µια αποθήκη δεδοµένων αποτελεί ένα αντίγραφο των δεδοµένων 
που συγκεντρώνεται από τις συναλλαγές ενός οργανισµού και είναι δοµηµένη µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται πολύπλοκες ερωτήσεις και η ανάλυση των 
δεδοµένων [20]. Σύµφωνα µε τους Chaudhuri και Dayal [9] η αποθήκη δεδοµένων 
είναι µια Β∆ υποστήριξης αποφάσεων, που συντηρείται χωριστά από την Β∆ 
παραγωγής ενός οργανισµού. Οι Β∆ παραγωγής του οργανισµού υποστηρίζουν την 
Άµεση Επεξεργασία ∆οσοληψιών (OLTP).  

Οι εφαρµογές OLTP αποτελούνται από µικρές σε µέγεθος δοσοληψίες που 
είναι επαναλαµβανόµενες και δοµηµένες µε συγκεκριµένο τρόπο. Ο βασικός στόχος 
είναι η υποστήριξη όσο το δυνατόν περισσότερων ταυτόχρονων δοσοληψιών, 
διατηρώντας παράλληλα την ατοµικότητα της καθεµίας, τη συνέπεια του 
συστήµατος, την αποµόνωση µεταξύ των συναλλαγών και εξασφαλίζοντας διάρκεια 
στις όποιες αλλαγές πραγµατοποιούνται στη βάση (ACID ιδιότητες). Οι δοσοληψίες 
απαιτούν λεπτοµερή, ενηµερωµένα δεδοµένα και διαβάζουν ή γράφουν λίγες 
εγγραφές, τις οποίες προσπελάζουν συνήθως µε βάση τα πρωτεύοντα κλειδιά τους. 
Οι βάσεις δεδοµένων αυτής της µορφής σχεδιάζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
ανταποκρίνονται βέλτιστα στις απαιτήσεις γνωστών επιχειρησιακών εφαρµογών, να 
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ελαχιστοποιείται δηλαδή ο κίνδυνος που εµφανίζεται κατά την προσπάθεια 
παραλληλοποίησης των δοσοληψιών. 

Οι Αποθήκες ∆εδοµένων, αντίθετα, απευθύνονται στο πεδίο της 
προχωρηµένης στήριξης αποφάσεων. Ο εφευρέτης του όρου Inmon [17] ορίζει την 
αποθήκη δεδοµένων ως µια συλλογή δεδοµένων που χρησιµοποιείται κυρίως για την 
λήψη αποφάσεων σε έναν οργανισµό και είναι θεµατικά προσανατολισµένη, περιέχει 
«ολοκληρωµένα» και ιστορικά δεδοµένα, χωρίς αυτά να διαγράφονται. Με τον όρο 
ιστορικά δεδοµένα εννοούµε την διατήρηση όλων των αλλαγών µιας εγγραφής και 
όχι µόνο της τελευταίας έκδοσής της, π.χ. η ποσότητα ενός προϊόντος που πωλήθηκε 
ανά µήνα τους τελευταίους χ µήνες. ∆ιατηρώντας τα ιστορικά αυτά δεδοµένα, 
είµαστε σε θέση να ανακαλύψουµε τις τάσεις των δεδοµένων, ακόµα και να κάνουµε 
µελλοντικές προβλέψεις. Ο όρος ολοκληρωµένα δεδοµένα αναφέρεται στα δεδοµένα 
που προκύπτουν από πολλές διαφορετικές πηγές, π.χ. από τις βάσεις δεδοµένων 
πολλών υποκαταστηµάτων µιας επιχείρησης. Οι διαφορετικές πηγές ίσως περιέχουν 
διαδοµένα µε διαφορετική κωδικοποίηση ή να χρησιµοποιούν διαφορετικούς 
συµβολισµούς. Για το λόγο αυτό, τα δεδοµένα καθαρίζονται και µετατρέπονται σε 
µια κοινή τελική µορφή πριν από την εισαγωγή τους στην Αποθήκη δεδοµένων. 

Οι αποθήκες δεδοµένων οργανώνονται κατά θέµα. Αυτό σηµαίνει ότι τα 
δεδοµένα στη βάση δεδοµένων οργανώνονται ούτως ώστε όλα τα στοιχεία των 
δεδοµένων που έχουν σχέση µε το ίδιο γεγονός ή αντικείµενο του πραγµατικού 
κόσµου να είναι διασυνδεδεµένα. Για παράδειγµα, όλες οι πληροφορίες και τα 
δεδοµένα που έχουν σχέση µε έναν συγκεκριµένο πελάτη ή προµηθευτή 
αποθηκεύονται µε τρόπο ώστε να διερευνώνται εύκολα και να διασυνδέονται µε 
άλλες πηγές και σχετικά αρχεία. Επειδή η αποθήκη δεδοµένων επικεντρώνεται κατά 
κύριο λόγο σε βασικά, δοµηµένα και οργανωµένα δεδοµένα, το µέγεθος των 
αποθηκών δεδοµένων είναι πάντα µεγάλο. Είναι κάποιες τάξεις µεγέθους 
µεγαλύτερες από τις επιχειρισιακές Β∆, φτάνοντας το µέγεθος έως και µερικών 
terabits.  
 Οι απαιτήσεις τα χαρακτηριστικά ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Βάσεων 
∆εδοµένων (Σ∆Β∆) που χρησιµοποιείται για OLAP είναι πολύ διαφορετικό από 
αυτές ενός συστήµατος για εφαρµογές OLTP. Τα δεδοµένα στο πρώτο, είναι µόνο για 
ανάγνωση, ενηµερώνονται περιοδικά και µε µαζικό τρόπο, αντί για αυθαιρέτως και 
µε µεγάλη συχνότητα. Οι OLAP επερωτήσεις είναι πιο σύνθετες και επεξεργάζονται 
µεγάλο όγκο δεδοµένων. Έτσι, το µεγαλύτερο ποσοστό του φόρτου εργασίας ενός 
Σ∆Β∆ που χρησιµοποιείται για OLAP οφείλεται κυρίως σε ad hoc σύνθετες 
επερωτήσεις, για τις οποίες δεν έχουµε καµία a priori γνώση, καθώς η ανάλυση των 
δεδοµένων και η εύρεση συσχετίσεων σε αυτά δεν είναι δυνατόν να ακολουθεί 
προκαθορισµένους κανόνες, όπως γίνεται στις OLTP εφαρµογές. 

 Τα δεδοµένα, επίσης, είναι τοποθετηµένα µε πολυδιάστατο τρόπο στον 
οποίο ένας αριθµός από ∆ιαστάσεις χαρακτηρίζει ορισµένες µετρήσιµες τιµές. Οι 
µετρήσιµες τιµές αποτελούν την «καθαρή» πληροφορία του συστήµατος, αλλά οι 
συσχετίσεις ή οµαδοποιήσεις πραγµατοποιούνται µέσω των διαστάσεων, από τις 
οποίες γίνεται η τοποθέτηση της πληροφορίας σε κάποια περιοχή του πολυδιάστατου 
χώρου. Οι διαστάσεις οργανώνονται σε ιεραρχίες διαφόρων συναθροιστικών 
επιπέδων π.χ. για τη διάσταση «Φοιτητής» µια τέτοια ιεραρχία θα µπορούσε να είναι 
η {Φοιτητής, Περιοχή, Πόλη, Χώρα, Ήπειρος} µε το πιο λεπτοµερές επίπεδο να είναι 
το «Φοιτητής» και το πιο αδροµερές να είναι το «Ήπειρος».  

Οι Αποθήκες ∆εδοµένων µπορούν να υλοποιηθούν είτε χρησιµοποιώντας 
κλασσικά ή τροποποιηµένα σχεσιακά Συστήµατα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων, 
οπότε ονοµάζονται σχεσιακά συστήµατα OLAP (ROLAP), είτε χρησιµοποιώντας 
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ειδικά κατασκευασµένα πολυδιάστατα συστήµατα OLAP (MOLAP). Τα συστήµατα 
ROLAP θεωρούν ότι τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε σχεσιακές Βάσεις ∆εδοµένων 
και υποστηρίζουν επεκτάσεις της SQL και ειδικές µεθόδους για την πρόσβαση στις 
λειτουργίες του πολυδιάστατου µοντέλου δεδοµένων. Από την άλλη, τα συστήµατα 
MOLAP αποθηκεύουν απ’ ευθείας τα πολυδιάστατα δεδοµένα σε ειδικές 
πολυδιάστατες δοµές και υποστηρίζουν τις λειτουργίες του πολυδιάστατου µοντέλου 
δεδοµένων άµεσα, µέσω πράξεων σε φυσικό επίπεδο στις δοµές αυτές. 

Η δηµιουργία και η συντήρηση µίας Αποθήκης ∆εδοµένων είναι µία 
πολύπλοκη διαδικασία καθώς πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις είναι εφικτές. 
Αρκετοί οργανισµοί επιδιώκουν να δηµιουργήσουν µία Αποθήκη ∆εδοµένων που θα 
περιέχει αναλυτικά δεδοµένα από όλες τις δραστηριότητες του οργανισµού. 
Πρόκειται για ένα πολύπλοκο εγχείρηµα που απαιτεί µεγάλο κόστος για να επιτύχει. 
Μία άλλη λύση είναι η δηµιουργία Επιµέρους Συλλογών ∆εδοµένων (data marts) µε 
κριτήριο το αντικείµενο των εφαρµογών από τις οποίες προέρχονται ή το τµήµα του 
οργανισµού που τις χρησιµοποιεί. Πρόκειται για πιο ευέλικτα συστήµατα στη 
δηµιουργία τους, τα οποία όµως δεν παρέχουν ενιαία λύση, δηµιουργώντας 
προβλήµατα σε περίπτωση µακρόχρονης χρήσης τους. 

2.3.2 Γενική Αρχιτεκτονική Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Βάσεων 
∆εδοµένων για OLAP 

 Η επιλογή της αρχιτεκτονική µιας αποθήκης δεδοµένων πρέπει να ικανοποιεί 
τις  συγκεκριµένες ανάγκες του οργανισµού για τις οποίες δηµιουργήθηκε και να 
εξασφαλίζει τη διαθεσιµότητα και την αποδοτικότητα του συστήµατος. Το Σχήµα 41 
παρουσιάζει µια γενική αρχιτεκτονική ενός συστήµατος Αποθήκης ∆εδοµένων. 

 

 
Σχήµα 41: Αρχιτεκτονική ενός Σ∆Β∆ που χρησιµοποιείται για OLAP 

 
 Τα δοµικά µέρη της αρχιτεκτονικής ενός συστήµατος Αποθήκης ∆εδοµένων 
είναι τα: 

• Εξωτερικές Πηγές: Είναι οι πηγές από τις οποίες η αποθήκη αντλεί δεδοµένα. 
Μπορεί να είναι είτε βάσεις δεδοµένων των συστηµάτων του οργανισµού είτε 
διάφορα αρχεία εφαρµογών και αρχεία κειµένου είτε ακόµα εξωτερικές πηγές 
πληροφοριών, στις οποίες έχει πρόσβαση ο οργανισµός. 

• Μεταφορείς – Μετατροπείς: Είναι εφαρµογές που εκτελούν τις διαδικασίες 
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µεταφοράς από τις πηγές στην Αποθήκη. Για κάθε µία διαφορετική πηγή ή 
κατηγορία πηγής, ένας διαφορετικός µεταφορέας αναλαµβάνει να αντλεί τα δεδοµένα 
της. Είναι υπεύθυνοι για την εξαγωγή, τη µεταφορά, τον καθαρισµό και τον 
έλεγχο πληρότητας των δεδοµένων.  

• Αποθήκη ∆εδοµένων: Είναι τα συστήµατα που αποθηκεύονται τα δεδοµένα 
που παρέχονται προς τους χρήστες. Τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε σχεσιακές 
Β∆ και η πρόσβαση σε αυτά τα δεδοµένα παρέχεται από µια γλώσσα 
διαχείρισης δεδοµένων που είναι επέκταση της SQL. Εναλλακτικά µπορούν 
να αποθηκευθούν µε πολυδιάστατο τρόπο και να χρησιµοποιηθούν 
Πολυδιάστατα Συστήµατα Αναλυτικής Επεξεργασίας (Molap servers).  

• Συλλογές ∆εδοµένων: Οι συλλογές δεδοµένων περιέχουν τµήµατα των 
δεδοµένων της Αποθήκης ∆εδοµένων. Ο κατακερµατισµός του περιεχόµενου 
της αποθήκης σε επιµέρους συλλογές γίνεται µε οργανωτικά κριτήρια και έχει 
στόχο την πιο άµεση και αποδοτική πρόσβαση των εφαρµογών ανάλυσης στα 
δεδοµένα της Αποθήκης καθώς και για να ελαφρωθεί το φόρτο εργασίας της 
κεντρικής Αποθήκης δεδοµένων. Η ύπαρξη τους ή όχι είναι επιλογή του 
διαχειριστή του συστήµατος.  

• Βάση µεταδεδοµένων: Είναι ένα σύστηµα αποθήκευσης πληροφορίας σχετικό 
µε τη δοµή και τη λειτουργία του συστήµατος. Συνήθως περιέχει ένα λεξικό 
δεδοµένων, δηλαδή περιέχει τον ορισµό, την περιγραφή των δεδοµένων και 
τις µεταξύ τους συσχετίσεις που αποθηκεύονται στην Αποθήκη. Περιέχει 
επίσης περιγραφή της ροής των δεδοµένων µέσα στο σύστηµα, δεδοµένα 
ελέγχου των διάφορων εκδοχών των δεδοµένων, στατιστικά χρήσης των 
δεδοµένων κ.ά. 

• ∆ιαχειριστής: Είναι  εφαρµογή που παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης του 
συστήµατος.  

• Εφαρµογές Ανάλυσης: Είναι εφαρµογές που έχουν πρόσβαση στην Αποθήκη 
∆εδοµένων. Συνήθως είναι συστήµατα στήριξης αποφάσεων. Αποτελούνται 
από εργαλεία επερωτήσεων, ανάλυσης και εξόρυξης δεδοµένων. 

2.3.3 Βασικές έννοιες OLAP  

Ένας καλός ορισµός του όρου OLAP βρίσκεται στο [25] : «…Η Σύγχρονη 
Αναλυτική Επεξεργασία ∆εδοµένων (OLAP) είναι µια κατηγορία λογισµικού που 
επιτρέπει σε αναλυτές και διοικητικά στελέχη να αποκτήσουν γνώση των δεδοµένων 
µέσω µιας γρήγορης, συνεπούς και αξιόπιστης πρόσβασης σε µια µεγάλη ποικιλία 
όψεων της πληροφορίας που έχει µετασχηµατιστεί από απλά δεδοµένα, ώστε να 
αναπαριστά τη πολυδιάστατη θεώρηση ενός οργανισµού, όπως γίνεται αντιληπτή από 
τον χρήστη. Η λειτουργικότητα του  OLAP χαρακτηρίζεται από τη δυναµική 
πολυδιάστατη ανάλυση συναθροισµένων δεδοµένων του οργανισµού, που 
υποστηρίζουν τον τελικό χρήστη στις αναλυτικές πλοηγήσεις του, 
συµπεριλαµβάνοντας υπολογισµούς και µοντελοποιήσεις που βασίζονται σε 
διαστάσεις, ιεραρχίες και επίπεδα, ανάλυση τάσεων σε συνεχείς χρονικές περιόδους, 
τεµαχισµό υποσυνόλων για προβολές στην οθόνη, ανάλυση σε χαµηλότερα επίπεδα 
συνάθροισης, περιστροφή για νέες συγκρίσεις διαστάσεων κλπ…»  

Στόχος των OLAP εργαλείων είναι να περιγράψουν την κάθε πληροφορία µε 
πολυδιάστατο τρόπο. Για να το επιτύχουν αυτό, χρησιµοποιούν πολυδιάστατη 
µοντελοποίηση και αποθήκευση των δεδοµένων. Τα δεδοµένα οργανώνονται σε 
κύβους ή αλλιώς υπερκύβους (cubes και hyper cubes αντίστοιχα), που ορίζονται σε 
πολυδιάστατους χώρους, αποτελούµενους από πολλές διαστάσεις. Ο υπερκύβος 
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δεδοµένων (data hyper cube) είναι ένας πολυδιάστατος πίνακας (multidimentional 
array):               DH[d1,…,dn] από λίστες  l=(e1,…,em).  

Κάθε στοιχείο µιας λίστας είναι ένα διατεταγµένο ζευγάρι ei={labeli,valuei} 
που σηµαίνει ότι κάθε στοιχείο καθορίζεται από δύο χαρακτηριστικά: την ετικέτα 
του, η οποία είναι διακριτή, και την τιµή της. Όλες οι λίστες του υπερκύβου έχουν 
τον ίδιο αριθµό στοιχείων και το κάθε στοιχείο κρατά την ετικέτα του σε όλες τις 
λίστες. Σε κάθε διάσταση di, ορίζεται επίσης, µια ετικέτα (labeli), που είναι µοναδική 
σε κάθε διάσταση. Ορίζουµε τις συναρτήσεις, label(i) που επιστρέφει την ετικέτα 
ενός στοιχείου ή µιας διάστασης, value(i) που επιστρέφει την τιµή ενός στοιχείου και 
dom(di) που επιστρέφει το πεδίο ορισµού των τιµών διάστασης µιας διάστασης di. 

Τα στοιχεία, που ονοµάζονται και «µέτρα» (measures) αναπαριστούν τα 
πραγµατικά δεδοµένα του πραγµατικού κόσµου. Παραδείγµατα τέτοιων εννοιών 
είναι: οι πωλήσεις, οι αγορές, η πελατειακή βάση κ.ά. Η ετικέτα ενός στοιχείου είναι 
µια µέτρηση του µεγέθους αυτής της έννοιας. Υπάρχουν δύο ειδών στοιχεία: τα 
αρχικά (primitive), που είναι µέτρα αυτοκαθοριζόµενων  εννοιών (π.χ. κόστος ανά 
τεµάχιο), και τα παράγωγα (compound), που ορίζονται ως συναρτήσεις άλλων 
αρχικών ή  παράγωγων (π.χ. αριθµός τεµαχίων που πουλήθηκαν µε Χ κόστος ανά 
τεµάχιο). Κάθε στοιχείο µιας λίστας είτε είναι αρχικό, είτε προήλθε από την 
εφαρµογή κάποιων συναρτήσεων πάνω σε άλλα στοιχεία της λίστας. Τέτοιες 
συναρτήσεις είναι οι   αριθµητικοί τελεστές, οι στατιστικοί τελεστές (µέγιστο, 
ελάχιστο, µέσο, απόκλιση κ.ά.), τελεστές που εφαρµόζονται σε µια ακολουθία (π.χ. 
προηγούµενη περίοδος), κ.ά. Για να προσδιορίσουµε µια λίστα πρέπει πρώτα να 
προσδιορίσουµε τις διαστάσεις της ν-διάστατης λίστας που υλοποιεί τον υπερκύβο. 
Αυτές οι διαστάσεις αντιπροσωπεύουν τις διαφορετικές όψεις, µέσω των οποίων τα 
δεδοµένα µπορούν να προσπελαστούν. Κατά συνέπεια, ένας υπερκύβος δεδοµένων 
παρέχει µια πολυδιάστατη εννοιολογική εικόνα των δεδοµένων. 
Ορισµός: (Ιεραρχικός υπερκύβος δεδοµένων) 
Ένας ιεραρχικός υπερκύβος δεδοµένων (hierarchical data hypercube) βασίζεται σε 
ένα υπερκύβο δεδοµένων που ονοµάζεται εξειδικευµένος υπερκύβος δεδοµένων 
(ΕΥ∆) (Specialized Data Hypercube),  DHs[ds1,…,dsn], 

όπου ∀ usi ∈ dom(dsi) ∃ egj ∈ lgj και usi είναι η τιµή του egj και lgj είναι µια λίστα που 

ανήκει σε άλλον υπερκύβο δεδοµένων που ονοµάζεται γενικευµένος υπερκύβος 
δεδοµένων  (ΓΥ∆) (generalized data hypercube), DHg[dg1,…,dgn]. 

∆ιαισθητικά, ένας ιεραρχικός υπερκύβος δεδοµένων είναι ένας εξειδικευµένος 
υπερκύβος δεδοµένων, του οποίου η µια τουλάχιστον διάσταση προσδιορίζεται από 
τα στοιχεία ενός άλλου υπερκύβου δεδοµένων, του ΓΥ∆. Άρα, οι τιµές µιας 
τουλάχιστον διάστασης του ΕΥ∆, άρα και ο προσδιορισµός των λιστών και των 
στοιχείων της, εξαρτώνται από τις τιµές όλων των διαστάσεων του ΓΥ∆ µέσω του 
προσδιορισµού των λιστών και των στοιχείων του. 
Υπάρχουν τρία είδη σχέσεων µεταξύ των τιµών των διαστάσεων ενός ΓΥ∆ και ενός 
ΕΥ∆: 

1. Μια σχέση ένα-προς-ένα (one-to-one), όπου κάθε πίνακας ενός ΓΥ∆ 
σχετίζεται µόνο µε µία τιµή διάστασης του ΕΥ∆ του. Είναι µια συνάρτηση : 

            oto: {x | x = lgi}� dom(d si ), όπου ∀ usi ∈ dom(dsi) ∃ egi ∈ lgi, value(egi) =usi              

            και ∃/  egj ∈ lgj, value(egj) = usi, egj ≠ egi. 

2. Μια σχέση ένα-προς-πολλά (one-to-many), όπου κάθε λίστα ενός ΓΥ∆ 
σχετίζεται µε πολλές τιµές διαστάσεων του ΕΥ∆. Είναι µια συνάρτηση : 

            otm: {x | x = lgi}� dom(d si ), όπου ∀ usi ∈ dom(dsi) ∃ egi ∈ lgi, value(egi) =usi     
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            και ∀ egi ∈ lgi ∃ usi ∈ dom(dsi), value(egi) = usi. 

3. Μια σχέση πολλά-προς-πολλά (many-to-many), όπου κάθε λίστα του ΓΥ∆  
µπορεί να σχετιστεί µε πολλές (πιθανόν και µία) τιµές διαστάσεων του δικού 
της ΕΥ∆. Είναι µια συνάρτηση :      mtm: {x | x = lgi}� dom(d si ),  

            όπου ∀ usi ∈ dom(dsi) ∃ egi ∈ lgi, value(egi) =usi και ∀ egi ∈ lgi ∃ usi ∈ dom(dsi),   

            value(egj) = usi. 

2.3.4 Πολυδιάστατα συστήµατα OLAP – MOLAP 

Όπως προείπαµε τα συστήµατα MOLAP αποθηκεύουν απ’ ευθείας τα 
πολυδιάστατα δεδοµένα σε ειδικές πολυδιάστατες δοµές (όπως οι πολυδιάστατες 
βάσεις ή πίνακες) και υποστηρίζουν τις λειτουργίες του πολυδιάστατου µοντέλου 
δεδοµένων άµεσα, µέσω πράξεων σε φυσικό επίπεδο στις δοµές αυτές. Στα 
συστήµατα αυτά χρησιµοποιούνται διάφορες συναρτήσεις. Οι πιο βασικές είναι οι: 
 
Α)  Περιστροφή (Rotation) 

Όπως παρουσιάσαµε πιο πάνω, η ρύθµιση των στοιχείων σε µια πολυδιάστατη 
σειρά έχει έµφυτη χρησιµότητα. Αντίθετα από τον συγγενικό πίνακα, η όψη µιας 
σειράς παρουσιάζει ρητά τις διαστάσεις, τις θέσεις κατά µήκος των διαστάσεων, τις 
διατοµές και τιµές των κελιών. Στην πραγµατικότητα, η εξέταση µιας πολυδιάστατης 
σειράς είναι παρόµοια µε την εξέταση ενός λογιστικού φύλλου (spreadsheet). Ας 
εξετάσουµε την αρχική µας δισδιάστατη σειρά (σχήµα 37). Η όψη είναι ο όγκος 
πωλήσεων από το ΜΟΝΤΕΛΟ και από το ΧΡΩΜΑ. Τα δεδοµένα είναι αµέσως 
διαθέσιµα για εξέταση. Οι πολυδιάστατες βάσεις δεδοµένων επιτρέπουν το άµεσο 
περιβάλλον. Αυτού του είδους η δοµηµένη οπτική πρέπει να µοντελοποιηθεί µέσω 
ενός σύνθετου ερωτήµατος στη βάση. Αφού λάβει µια πρώτη όψη, ο τελικός χρήστης 
µπορεί να αποφασίσει ότι µια πιο χρήσιµη όψη θα ήταν ο ΟΓΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ από 
το ΧΡΩΜΑ και από το ΠΡΟΪΟΝ. Σε ένα συγγενικό περιβάλλον, αυτή η νέα όψη 
απαιτεί µια σύνθετη ερώτηση, ή διάταξη. Στο πολυδιάστατο περιβάλλον όµως, αυτή η 
νέα όψη ονοµάζεται «περιστροφή» της παλαιάς. Η όψη περιστρέφεται δεξιόστροφα 
κατά 900, χωρίς καµία αναδιοργάνωση των δεδοµένων. Η ευκολία και η ταχύτητα µε 
την οποία µπορεί να εκτελεστεί µια περιστροφή, είναι ένα ακόµα παράδειγµα των 
έµφυτων πλεονεκτηµάτων της χρησιµοποίησης των στοιχείων µε µια πολυδιάστατη 
σειρά. Στο σχήµα 42 φαίνεται πώς λειτουργεί η περιστροφή σε ένα πολυδιάστατο 
περιβάλλον. Αυτή η δισδιάστατη σειρά έχει δύο πιθανές όψεις: ΜΟΝΤΕΛΟ - 
ΧΡΩΜΑ ή ΧΡΩΜΑ - ΜΟΝΤΕΛΟ. Και στις δύο περιπτώσεις, η διατοµή των δύο 
διαστάσεων παράγει τον ΟΓΚΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Ας δούµε και το παράδειγµά µε τις 
τρεις διαστάσεις: ΜΟΝΤΕΛΟ, ΧΡΩΜΑ, ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ. Αυτός ο κύβος 
έχει έξι πιθανές όψεις που µπορούν να είναι χρήσιµες σε έναν χρήστη:   

1. ΜΟΝΤΕΛΟ από το ΧΡΩΜΑ (µε τον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ στο υπόβαθρο)   
2. ΧΡΩΜΑ από το ΜΟΝΤΕΛΟ (µε τον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ στο υπόβαθρο)  
3. ΧΡΩΜΑ από τον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ (µε το ΜΟΝΤΕΛΟ στο υπόβαθρο)  
4. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ από το ΧΡΩΜΑ (µε το ΜΟΝΤΕΛΟ στο υπόβαθρο)  
5. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ από το ΜΟΝΤΕΛΟ (µε το ΧΡΩΜΑ στο υπόβαθρο)  
6. ΜΟΝΤΕΛΟ από τον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ (µε το ΧΡΩΜΑ στο υπόβαθρο)  
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Σχήµα 42. Παράδειγµα λειτουργίας περιστροφής στις 2 διαστάσεις.(rotation) 
 
Αυτές οι έξι όψεις, που µπορούν να προσεγγιστούν µέσω της πολυδιάστατης 

περιστροφής, φαίνονται γραφικά στο σχήµα 43. Επειδή ο κάθε επιχειρησιακός 
χρήστης έχει διαφορετικές ερωτήσεις και απαιτήσεις από τα στοιχεία, αυτή η 
δυνατότητα της εύκολης προσέγγισης των διαφορετικών όψεων των πολυδιάστατων 
στοιχείων παρέχει µεγαλύτερη ευελιξία. Οποιεσδήποτε από τις έξι όψεις που 
φαίνονται παραπάνω µπορούν να προσεγγιστούν µέσω της απλής περιστροφής. 
Επειδή η πολυδιάστατη βάση δεδοµένων αποθηκεύει τα στοιχεία έτσι ώστε να είναι 
απλές οι εναλλαγές, δεν απαιτείται καµία αναδιοργάνωση των στοιχείων. Η 
περιστροφή ονοµάζεται επίσης και «τεµαχισµός των στοιχείων» επειδή κάθε 
περιστροφή παράγει µια διαφορετική «φέτα» ή το δισδιάστατο πίνακα των στοιχείων.  
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 Σχήµα 43: Παράδειγµα λειτουργίας περιστροφής (rotation) στις 3 διαστάσεις. 
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τον αριθµό διαστάσεων. Έτσι, µια δισδιάστατη σειρά έχει δύο όψεις. Μια 
τρισδιάστατη σειρά έχει έξι όψεις. Μια τεσσάρων διαστάσεων σειρά έχει 24 όψεις,  
µια πενταδιάστατη 120 όψεις κ.ο.κ. Η πολυδιάστατη τεχνολογία των βάσεων 
δεδοµένων καθιστά όλες τις όψεις, εξίσου προσιτές στον τελικό χρήστη πράγµα που 
δεν συµβαίνει σε µια σχεσιακή βάση δεδοµένων. 
 
Β) Φασµατοποίηση (Ranging) 

 
Μια καλά εφαρµοσµένη πολυδιάστατη βάση δεδοµένων επιτρέπει στον τελικό 

χρήστη να κυµανθεί γρήγορα µέσα στην ακριβή όψη των στοιχείων που χρειάζεται. 
Ας πάρουµε το προηγούµενο τρισδιάστατο παράδειγµα µας, µε δέκα θέσεις κατά 
µήκος κάθε διάστασης. Ο τελικός χρήστης µπορεί να θελήσει να βρει πώς ο όγκος 
πωλήσεων για τα ΜΟΝΤΕΛΑ που έχουν ένα νέο χρώµα που ονοµάζεται 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΠΛΕ µπορεί να συγκριθεί µε τον όγκο πωλήσεων, για τα ίδια 
µοντέλα που έχουν για χρώµα το ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΠΛΕ. Ο τελικός χρήστης µας ξέρει 
ότι µόνο το SPORT COUPE και το ΜIΝΙ VAN έχουν το νέο χρώµα. Ο τελικός 
χρήστης επίσης ξέρει ότι µόνο δύο αντιπρόσωποι, ο CARR και ο CLYDE, πουλούν 
αυτά τα αυτοκίνητα. Μέσω µιας λειτουργίας που ονοµάζεται φασµατοποίηση 
(ranging), ο τελικός χρήστης επιλέγει τις επιθυµητές θέσεις κατά µήκος κάθε 
διάστασης: 
• για την διάσταση µοντέλο: SPORT COUPE και το ΜIΝΙ VAN  
• για τη διάσταση αντιπροσώπων: CARR και CLYDE  
• για την διάσταση χρώµα: ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΠΛΕ και ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΠΛΕ 
 
Μπορούµε να εξηγήσουµε αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισµα µέσω του παρακάτω 
σχήµατος 44. 
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 Ο νέος κύβος µπορεί τώρα να περιστραφεί και να χρησιµοποιηθεί στους 
υπολογισµούς, ακριβώς όπως και ο µεγαλύτερος γονέας του. Η έκταση είναι ανάλογη 
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µε µια σύνθετη ερώτηση σε ένα συγγενικό περιβάλλον. Η έκταση ονοµάζεται επίσης 
και τεµαχισµός δεδοµένων (data dicing), επειδή τα δεδοµένα οµαδοποιούνται σε 
υποσύνολα. Η απόδοση των τελεστών έκτασης σε µια πολυδιάστατη σειρά είναι για 
άλλη µια φορά πολύ καλύτερη, από την απόδοση της ανάλογης ερώτησης σε ένα 
συγγενικό περιβάλλον. Ο λόγος, πάλι, είναι πως οι αναζητήσεις είναι σχετικά λίγες 
για να βρεθεί η επιθυµητή κατάταξη των δεδοµένων. 
 
Γ) Οι ιεραρχίες, η συναθροιστική άνοδος και η αναλυτική κάθοδος  
 

Όπως αναφέραµε προηγουµένως, οι τελικοί χρήστες συχνά χρειάζονται 
µερικές διαφορετικές όψεις των ίδιων στοιχείων (δηλ., όγκος πωλήσεων από το 
ΜΟΝΤΕΛΟ αντί του όγκου πωλήσεων από τον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ). Όµως συχνά οι 
όψεις είναι πολύ όµοιες (δηλ., όγκος πωλήσεων από τον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ αντί του 
όγκου πωλήσεων από την ΠΕΡΙΟΧΗ). Σε αυτό το τελευταίο παράδειγµα, οι δύο 
διαφορετικές όψεις του όγκου πωλήσεων συσχετίζονται και οι δύο µε τα επίπεδα 
στην οργάνωση πωλήσεων της εταιρίας. Κάποιος χρήστης ίσως θελήσει πρώτα να δει 
τον όγκο πωλήσεων στο επίπεδο ΠΕΡΙΟΧΗ. Εάν ο όγκος πωλήσεων σε εκείνο το 
επίπεδο δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες του, ο χρήστης µπορεί έπειτα να κινηθεί κάτω 
προς το επίπεδο του ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ για να διαπιστώσει ποιοι αντιπρόσωποι δεν 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις του. Υπάρχει µια φυσική σχέση µεταξύ του όγκου 
πωλήσεων στο επίπεδο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ και του όγκου πωλήσεων στο επίπεδο 
ΠΕΡΙΟΧΗ. Το άθροισµα του όγκου πωλήσεων όλων των αντιπροσώπων σε µια 
περιοχή είναι στην ουσία ο όγκος πωλήσεων για εκείνη την συγκεκριµένη περιοχή. 
Υπάρχουν πολλές πραγµατικές περιπτώσεις τέτοιων διαφορετικών, αλλά πολύ 
σχετικών όψεων των στοιχείων.   

 Η πολυδιάστατη τεχνολογία βάσεων δεδοµένων έχει ως σκοπό, ειδικά, 
να διευκολύνει το χειρισµό αυτών των φυσικών σχέσεων. Αν και είναι δυνατό να 
δηµιουργηθούν οι χωριστές, ανεξάρτητες διαστάσεις και για τον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ 
και για την ΠΕΡΙΟΧΗ στο παραπάνω παράδειγµα, µια πιο κοµψή και καλή λύση 
είναι να οριστούν δύο σχετικές συναθροίσεις στην ίδια διάσταση. Η µια συνάθροιση 
είναι ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ και η άλλη είναι η ΠΕΡΙΟΧΗ. Αυτές οι δύο συναθροίσεις 
λαµβάνονται µετά ως µέρη της ίδιας διάστασης. Στο παράδειγµά µας, όλοι οι 
αντιπρόσωποι εµπίπτουν σε µια περιοχή πωλήσεων. Κατά συνέπεια, η ΠΕΡΙΟΧΗ 
είναι µια συνάθροιση πιο υψηλού επιπέδου µέσα σε µια γενική διάσταση που 
µπορούµε να την ονοµάσουµε ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ. Όταν σχετίζουµε κάθε θέση κατά 
µήκος της συνάθροισης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ µε µια θέση κατά µήκος της συνάθροισης 
ΠΕΡΙΟΧΗ, έχουµε ορίσει µια  ιεραρχία  µέσα στη γενική διάσταση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
(σχήµα 45). Μια καλά εφαρµοσµένη πολυδιάστατη βάση δεδοµένων πρέπει να 
επιτρέπει τη δηµιουργία τέτοιων ιεραρχιών. Στην πραγµατικότητα, οι καλύτερες 
εφαρµογές επιτρέπουν τον ορισµό πολλαπλών επιπέδων µέσα σε µια ιεραρχία. 
Παραδείγµατος χάριν, το επίπεδο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ συσχετίζεται µε το επίπεδο 
ΠΕΡΙΟΧΗ, το οποίο µπορεί να αφορά ένα επίπεδο ΠΕΡΙΟΧΩΝ.  
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 ∆υτικής 
Ελλάδας 

Πάτρα Αγρίνιο Αµφιλοχία 

Νίκου Χρήστου Σπύρου Παύλου Βλάχος Ντάλας 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΟΛΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

 
Σχήµα 45 

 
Η εναλλακτική λύση σε ένα συγγενικό περιβάλλον βάσεων δεδοµένων είναι 

να δηµιουργηθεί ένας τοµέας για κάθε επίπεδο στην ιεραρχία ή να δηµιουργηθούν οι 
χωριστοί πίνακες που ορίζουν τις σχέσεις αυτές. Αυτή η προσέγγιση είναι λιγότερο 
αποδοτική και λιγότερο κοµψή από την πολυδιάστατη προσέγγιση η οποία κατανοεί 
σε βάθος τις ιεραρχικές σχέσεις µεταξύ διάφορων οµαδοποιήσεων ανά διάσταση. 
       

Σχήµα 46. Παράδειγµα ιεραρχίας. 
 
Η δυνατότητα να οριστούν οι ιεραρχίες επιτρέπει στους τελικούς χρήστες, 

πολύ γρήγορους χειρισµούς των στοιχείων και τη λεπτοµερή ανάλυση τους, κατά 
µήκος των διαφορετικών επιπέδων µέσα σε όλες τις διαστάσεις µιας πολυδιάστατης 
σειράς. Η κίνηση προς τα  επάνω ή και προς τα κάτω στα επίπεδα µιας ιεραρχίας 
ονοµάζεται και συνόψιση (roll-up) ή ανάλυση (drill-down) αντίστοιχα. Κάθε όψη, 
όπως ορίζεται από τα επιλεγµένα επίπεδα κατά µήκος κάθε διάστασης, µπορεί έπειτα 
να περιστραφεί ή να φασµατοποιηθεί όπως περιγράψαµε πιο πάνω. Η αναλογία roll-
up ή drill-down σε έναν συγγενικό κόσµο απαιτεί επανάληψη µιας ερώτησης για κάθε 
νέα όψη. Τα πλεονεκτήµατα σχετίζονται για άλλη µια φορά µε την απόδοση. 

ΕΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΗΝΑΣ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

ΗΜΕΡΑ

ΧΩΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΟΛΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
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ΧΡΩΜΑ

Μ

Ο

Ν

Τ

Ε

Λ

Ο

ΟΓΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Σπύρου Παύλου Νίκου Χρήστου Βλάχος Ντάλας Πάτρα Αγρίνιο Αµφιλοχία ∆υτική Ελλάδα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΟΛΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

 
Σχήµα 47: Παράδειγµα λειτουργίας συνόψισης. 

 
Μια καλά σχεδιασµένη πολυδιάστατη βάση δεδοµένων επιτρέπει επίσης την 

εφαρµογή µιας σηµαντικής έννοιας αποκαλούµενης πολλαπλή ταυτόχρονη ιεραρχία. 
Παραδείγµατος χάριν, ο τελικός χρήστης µπορεί να κάνει roll-up κατά µήκος της 
διάστασης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ µε δυο διαφορετικούς τρόπους για να πάρει απαντήσεις σε 
δυο διαφορετικές επιχειρησιακές ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι: Ποιος είναι ο 
όγκος πωλήσεων από την περιοχή των πωλήσεων; Η δεύτερη ερώτηση είναι: Ποιος 
είναι ο όγκος πωλήσεων από το σηµείο διανοµής; Για επιχειρησιακούς λόγους, οι 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ που εµπίπτουν σε µια ΠΕΡΙΟΧΗ δεν µπορούν να εµπέσουν στο 
ίδιο ΣΗΜΕΙΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ. ∆ύο διαφορετικές (αλλά ταυτόχρονες) ιεραρχίες 
απαιτούνται για roll-up από τον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ στην ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, και 
από τον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ στο ΣΗΜΕΙΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ. 
 

Πίνακας 5. Ιεραρχίες πωλήσεων 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΝΟΜΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΩΜΑ 

ΠΟΛΗ ΤΜΗΜΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΙ∆ΟΣ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΜΕΙΟ 
∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

ΤΥΠΟΣ ΧΡΩΜΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ  
 
∆) Λειτουργία pivoting 

 
Λειτουργία κλειδί του λογικού µοντέλου για OLAP είναι η συνάθροιση 

(aggregation) των µέτρων ως προς µία ή περισσότερες διαστάσεις. Παράδειγµα 
τέτοιας λειτουργίας είναι ο υπολογισµός των συνολικών πωλήσεων για κάθε χώρα (ή 
και για κάθε χρόνο). Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η λειτουργία pivoting. Ας 
θεωρήσουµε το παρακάτω πολυδιάστατο σχήµα, όπου αποθηκεύονται οι πωλήσεις 
αυτοκινήτων ως προς το µοντέλο του αυτοκινήτου, το χρώµα του και τον 
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αντιπρόσωπο (σχήµα 48.α):  

Μ

Ο

Ν

Τ

Ε

Λ

Ο

ΧΡΩΜΑ

Α
Ν

Τ
Ι

Π
Ρ

Ο
Σ

Ω
Π

Ο
Σ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

6 5 4

3 5 5

4 3 2

Mini Van

Coupe

Sedan

Μπλε Κόκκινο Λευκό

ΧΡΩΜΑ

Μ

Ο

Ν

Τ

Ε

Λ

Ο

ΟΓΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

(pivoting)

(α)

(β)

ΟΓΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 
Σχήµα 48: Παράδειγµα λειτουργίας pivoting 

 
Η πιο απλή χρήση του pivoting είναι η επιλογή δύο διαστάσεων, ως προς τις 

οποίες προβάλλονται τα συναθροιστικά αποτελέσµατα ενός µέτρου, στην περίπτωσή 
µας των πωλήσεων αυτοκινήτων. Τα συναθροιστικά αποτελέσµατα προβάλλονται 
συνήθως σε ένα πλέγµα (grid), όπου κάθε τιµή στις (x,y) συντεταγµένες αντιστοιχεί 
στην τιµή που προκύπτει από τη εφαρµογή της συναθροιστικής συνάρτησης σε όλες 
τις υπόλοιπες διαστάσεις, όταν η πρώτη διάσταση (στο παράδειγµα του σχήµατος 
48.β, το χρώµα) έχει την x κατά σειρά τιµή και η δεύτερη διάσταση (στο παράδειγµα 
του σχήµατος 48.β, το µοντέλο του αυτοκινήτου) έχει την y κατά σειρά τιµή. 
Παραδείγµατος χάριν, εάν οι επιλεγµένες διαστάσεις είναι το χρώµα και το µοντέλο 
του αυτοκινήτου, το πάνω αριστερά κελί του σχήµατος 48.β, περιέχει τις συνολικές 
πωλήσεις των µπλε Mini Van για όλους τους αντιπροσώπους. 

2.3.5 Σχεσιακά συστήµατα OLAP –ROLAP 

Τα συστήµατα ROLAP θεωρούν ότι τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε 
σχεσιακές βάσεις δεδοµένων και υποστηρίζουν επεκτάσεις της SQL και ειδικές 
µεθόδους για την πρόσβαση στις λειτουργίες του πολυδιάστατου µοντέλου 
δεδοµένων. Τα µέτρα τοποθετούνται στον πίνακα γεγονότος και οι διαστάσεις 
βρίσκονται σε πίνακες, που καλούνται «πίνακες διάστασης». Αυτοί οι πίνακες 
ενώνονται στον πίνακα γεγονότος µε µια βασική σχέση. Μαζί, ο πίνακας γεγονότος 
και οι πίνακες διάστασης διαµορφώνουν τον OLAP κύβο. Συνήθως χρησιµοποιούνται 
δύο τύποι πολυδιάστατων σχηµάτων: Το σχήµα Αστέρα (Star) και το σχήµα Νιφάδας 
(Snowflake). Η αρχιτεκτονική ROLAP έχει δύο πλεονεκτήµατα: (α) µπορεί να 
ενσωµατωθεί εύκολα σε υπάρχοντα σχεσιακά συστήµατα, και (β) τα σχεσιακά 
δεδοµένα µπορούν να αποθηκευθούν πιο αποδοτικά από τα πολυδιάστατα δεδοµένα. 

2.3.5.1 Σχήµα Αστέρα 

Ένα σχήµα αστέρα αποτελείται από έναν µεγάλο κεντρικό πίνακα 
αποκαλούµενο πίνακα γεγονότος, και διάφορους µικρότερους πίνακες 
αποκαλούµενους πίνακες διάστασης που ακτινοβολούν έξω από τον κεντρικό πίνακα 
(σχήµα 49). 
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Σχήµα 49. Σχήµα αστέρα 
 
Ο πίνακας γεγονότος διαµορφώνει το «κέντρο» του αστεριού, ενώ οι πίνακες 

διάστασης διαµορφώνουν τα «σηµεία» του αστεριού. Ένα σχήµα αστέρα µπορεί να 
έχει οποιοδήποτε αριθµό διαστάσεων. 

• Ο πίνακας γεγονότος περιέχει τις µετρήσεις (π.χ. η τιµή των προϊόντων που 
πουλήθηκαν, ποσότητα προϊόντων που πουλήθηκαν) που µπορούν να 
αθροιστούν µε διάφορους τρόπους. 

• Οι πίνακες διάστασης παρέχουν τη βάση για τις µετρήσεις στον πίνακα 
γεγονότος. 

• Ο πίνακας γεγονότος συνδέεται µε όλους τους πίνακες διάστασης µε µια 
σχέση ένα-προς-πολλά. 

• Το αρχικό κλειδί του πίνακα γεγονότος είναι η αλληλουχία των αρχικών 
κλειδιών όλων των πινάκων διάστασης. 

Ένα πιο συγκεκριµένο παράδειγµα ενός σχήµατος αστέρα παρουσιάζεται στο σχήµα 
50. Σε αυτό το παράδειγµα, τα στοιχεία πωλήσεων µπορούν να αναλυθούν από τα: 
προϊόν, πελάτης, λιανική τιµή και ηµεροµηνία.  

Ηµεροµηνία

ΟΓΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Λιανική τιµή

    
    
    
    

 

    
    
    
    
 

    
    
    
    
 

Προΐόν
    
    
    
    
 

Πελάτης
    
    
    
    
 

 
Σχήµα 50. Σχήµα Αστέρα του όγκου πωλήσεων 

 
Οι πίνακες διάστασης είναι συχνά µη οµαλοί  πίνακες, και αποτελούνται 

γενικά από τις ενσωµατωµένες ιεραρχίες. Παραδείγµατος χάριν, ο πελάτης, που 
αντιπροσωπεύει µια ενιαία διάσταση στο παραπάνω σχήµα αστέρα, αποτελείται από 
τρεις ανεξάρτητες ιεραρχίες, όταν οµαλοποιούνται (σχήµα 51). 

Πίνακας Γεγονότος

 Πίνακας
∆ιάστασης 1

Πίνακας

∆ιάστασης 4

Πίνακας

∆ιάστασης 2
Πίνακας

∆ιάστασης 3
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Το πλεονέκτηµα του σχήµατος αστέρα για την αντιπροσώπευση των 

στοιχείων είναι ότι µειώνει τον αριθµό των πινάκων στη βάση δεδοµένων και τον 
αριθµό των µεταξύ τους σχέσεων και εποµένως µειώνεται και ο αριθµός των 
ερωτήσεων των χρηστών. Ο Kimball [20] υποστηρίζει ότι η χρήση των σχηµάτων 
αστέρα για τον σχεδιασµό  αποθηκών είναι αναζητήσεις, απλές αναγνώσεις σε 
πίνακες. Τα σχήµατα αστέρα µπορούν είτε να εφαρµοστούν στα ειδικά OLAP 
εργαλεία, είτε στη χρησιµοποίηση του παραδοσιακού συγγενικού Π∆Β∆ (πρόγραµµα 
διαχείρισης βάσεων δεδοµένων). 

 
Σχήµα 51. 

2.3.5.2 Σχήµα Νιφάδας (Snowflake) 

Ένα σχήµα νιφάδας είναι µια παραλλαγή του σχήµατος αστέρα (η 
κανονικοποιηµένη εκδοχή του), όπου κάθε επίπεδο µιας διάστασης έχει το δικό του 
πίνακα. Οι διαστάσεις µε τις ιεραρχίες µπορούν να αποσυντεθούν σε µια δοµή 
νιφάδας, για να αποφύγουµε τις ενώσεις στους µεγάλους πίνακες διάστασης, όταν 
χρησιµοποιούµε ένα σύνολο του πίνακα γεγονότος. ∆ηλαδή κάθε σηµείο του 
σχήµατος αστέρα εκρήγνυται σε περισσότερα σηµεία (σχήµα 52).  

Σχήµα 52. Σχήµα νιφάδας 

Το κύριο πλεονέκτηµα του σχήµατος νιφάδας είναι η βελτίωση της απόδοσης 
των ερωτήσεων, λόγω των ελαχιστοποιηµένων απαιτήσεων αποθήκευσης και της 
ένωσης  µικρότερων πινάκων. Το κύριο µειονέκτηµα του σχήµατος νιφάδας είναι ότι 
απαιτούνται πολλοί έλεγχοι συντήρησης λόγω του µεγάλου αριθµού των πινάκων. 

Πίνακας Γεγονότος
    
    
    
    

 

∆ιάσταση 1
Επίπεδο 3

    
    
    
    
 

∆ιάσταση 1
Επίπεδο 2

∆ιάσταση 1
Επίπεδο 1

    
    
    
    
 

    
    
    
    
 

∆ιάσταση 2
Επίπεδο 3

∆ιάσταση 2
Επίπεδο 2

∆ιάσταση 2
Επίπεδο 1

    
    
    
    
 

    
    
    
    
 

    
    
    
    
 

ΠΕΛΑΤΗΣ

Πόλη Περιφέρεια Χώρα Ιεραρχία

Περιοχής

Βιοµηχανία
Βιοµηχανικός

τοµέας

Βιοµηχανική

οµάδα Ιεραρχία

Βιοµηχανίας

Τµήµα

αγοράς

Τοµέας

αγοράς
Ιεραρχία

Αγοράς
ID Πελάτη
Όνοµα πελάτη

Κωδικός τµήµατος αγοράς
Όνοµα τµήµατος αγοράς
Κωδικός τοµέα αγορας
Όνοµα τοµέα αγοράς
Κωδικός βιοµηχανίας
Όνοµα βιοµηχανίας

Κωδικός βιοµηχανικού τοµέα
Όνοµα βιοµηχανικού τοµέα

Κωδικός βιοµηχανικής µονάδας
Όνοµα βιοµηχανικής µονάδας

Κωδικος πόλης
Όνοµα πόλης

Κωδικός περιφέρειας
Όνοµα περιφέρειας
Κωδικός Χώρας
Όνοµα χώρας
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2.3.6  Μοντέλα OLAP 

Στην διαθέσιµη επιστηµονική βιβλιογραφία, παρουσιάζονται κάποια OLAP 
πρότυπα, όπως για παράδειγµα στο [34] όπου ο κύβος µπορεί να αντιµετωπιστεί 
ταυτόχρονα σαν επερώτηση και σαν σύνολο πλειάδων. Ένας κύβος ονοµάζεται 
κυβοειδές ( cuboid ) και παρουσιάζει τα δεδοµένα σε διαφορετικά επίπεδα σύνοψης 
(group by). Ο υπερκύβος δεδοµένων σχηµατίζεται από το πλέγµα των cuboids, στο 
οποίο ο ανώτερος 0-D cuboid δηλώνει το υψηλότερο επίπεδο σύνοψης, καλείται apex 
cuboid και περιέχει µια µόνο τιµή (all) 

 Το OLAP µοντέλο που θα χρησιµοποιήσουµε, είναι µια ιεραρχική δοµή που 
ορίζεται αναδροµικά από ένα ορισµένο ιεραρχικό υπερκύβο δεδοµένων, τον βασικό 
υπερκύβο δεδοµένων - ΒΥ∆ (base data hypercube), ο οποίος είναι ένας ΕΥ∆, του 
οποίου κάθε ΓΥ∆ µπορεί επίσης να είναι ένας ιεραρχικός υπερκύβος δεδοµένων 
κ.ο.κ. Ας δούµε για παράδειγµα, τον ιεραρχικό κύβο δεδοµένων όπως φαίνεται στο 
σχήµα 53. 

Σχήµα 53. Ιεραρχικός υπερκύβος δεδοµένων. 
 
 Οι σχέσεις ανάµεσα στους υπερκύβους είναι: 

• DHg1 σχετίζεται µε τον εξειδικευµένο του DHs µε µία ένα-προς-πολλά σχέση. 
• DHg2 σχετίζεται µε τον εξειδικευµένο του DHs µε µία ένα-προς-πολλά σχέση. 
• DHg3 σχετίζεται µε τον εξειδικευµένο του DHg1 µε µία ένα-προς-πολλά 

σχέση. 
• DHg4 σχετίζεται µε τον εξειδικευµένο του DHg1 µε µία ένα-προς-πολλά     
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σχέση. 
 Εποµένως, οι εξαρτήσεις ανάµεσα σε διαφορετικούς υπερκύβους δεδοµένων 

σχηµατίζουν ένα δέντρο µε ρίζα τον βασικό υπερκύβο δεδοµένων. Με τον τρόπο 
αυτό ορίζουµε το δέντρο εξαρτήσεων του OLAP µοντέλου (σχήµα 54). Η δοµή του 
δέντρου εξαρτήσεων συνίσταται από επίπεδα στα οποία ανήκουν οι διαφορετικοί 
υπερκύβοι δεδοµένων. Ο βασικός υπερκύβος δεδοµένων ανήκει στο επίπεδο 0 και οι 
ΓΥ∆ του στο επίπεδο 1. Γενικά οι ΓΥ∆ ενός ΕΥ∆ του κ επιπέδου, ανήκουν στο 
επίπεδο κ+1. Ένα «µονοπάτι» του δέντρου εξαρτήσεων που ξεκινά από τον ΒΥ∆, και 
καταλήγει σε ένα φύλλο λέγεται ιεραρχία, η οποία σχετίζεται µε κάποια από τις 
διαστάσεις του. Γενικά µπορούν να υπάρχουν περισσότερες από µία ιεραρχίες που 
σχετίζονται µε την ίδια διάσταση του βασικού υπερκύβου.  

Σχήµα 54. Ένα δέντρο εξάρτησης 
 
Οι συναρτήσεις OLAP, πρέπει να παρέχουν προσπέλαση στα στοιχεία του 

ΒΥ∆. Για να προσδιοριστούν τα στοιχεία αυτά, άρα και οι λίστες στις οποίες 
ανήκουν, πρέπει πρώτα να προσδιοριστούν οι διαστάσεις του ν-διάστατου πίνακα που 
υλοποιεί τον ΒΥ∆. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί  είτε άµεσα, ορίζοντας τις τιµές αυτών 
των διαστάσεων, είτε έµµεσα, ορίζοντας τα στοιχεία του ΓΥ∆ του. Αυτό µπορεί να 
γίνει, οµοίως, είτε άµεσα είτε έµµεσα κ.ο.κ. Γενικά η πρόσβαση στα στοιχεία του 
ΒΥ∆ επιτυγχάνεται αν καθοριστούν οι τιµές των διαστάσεών του άµεσα ή αν 
καθοριστούν τα στοιχεία κάποιου ΓΥ∆ στο κ-επίπεδο, στο οποίο ανήκει στο δέντρο 
εξάρτησης που έχει ρίζα τον ΒΥ∆. 

Συνήθως, κάποιος θέλει να έχει πρόσβαση σε περισσότερες από µια λίστες 
του ΒΥ∆. Αυτή η περίπτωση αντιστοιχεί στον προσδιορισµό περισσότερων από µια 
τιµές για κάποιες διαστάσεις. Κατά κανόνα τα στοιχεία που θέλουµε να 
προσπελάσουµε να προσδιορίζονται έµµεσα από τον καθορισµό των στοιχείων του 
ΓΥ∆. ∆εδοµένου ότι οι διαφορετικές λίστες στοιχείων προσδιορίζονται έµµεσα 
πρέπει επίσης να µπορούν να παρουσιαστούν και έµµεσα. Αυτό επιτυγχάνεται µε την 
ένωση των διαφορετικών λιστών των στοιχείων του ΒΥ∆ σε µια ενιαία λίστα. Η 
ένωση ανάγεται στην  εφαρµογή ενός συγκεκριµένου τελεστή ένωσης  (merging 
operαtor) σε όλες αυτές τις λίστες. Παραδείγµατα τελεστών ένωσης, που 
εφαρµόζονται σε στοιχεία µε αριθµητικές τιµές, είναι τα: «Άθροισµα», «µέσος όρος», 
κ.λπ. Παραδείγµατα τελεστών ένωσης που εφαρµόζονται σε στοιχεία µε 
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αλφαριθµητικές τιµές είναι τα: «Concatenate», «Substring», κ.λπ. Στην πράξη, ένας 
τελεστής ένωσης εφαρµόζεται στα αντίστοιχα στοιχεία κάθε λίστας. Συνήθως, 
διαφορετικοί τελεστές ένωσης εφαρµόζονται σε διαφορετικά σύνολα αντίστοιχων 
στοιχείων. Επιπλέον,  διαφορετικοί τελεστές ένωσης µπορούν να εφαρµοστούν στο 
ίδιο σύνολο αντίστοιχων στοιχείων προσδιορισµένων έµµεσα από διαφορετικά 
επίπεδα του δέντρου εξάρτησης. Έτσι, ορίζουµε αυτούς τους τελεστές ένωσης 
τοποθετώντας σε κάθε κόµβο του δέντρου εξαρτήσεως µια λίστα από τελεστές 
o={op1,…,opm}, όπου κάθε τελεστής opi εφαρµόζεται στο i-οστό στοιχείο των 
διαφορετικών λιστών του ΒΥ∆. Φυσικά, όπως όλες οι λίστες του ΒΥ∆, οι λίστες των 
τελεστών ένωσης έχουν όλες τον ίδιο αριθµό στοιχείων και υπάρχει µια ένα-προς-ένα 
αντιστοιχία µεταξύ των στοιχείων του ΒΥ∆ και των τελεστών ένωσης. 

Ο προσδιορισµός των λιστών µπορεί να πραγµατοποιηθεί όχι µόνο µε τον 
προσδιορισµό των διαστάσεων αλλά και µέσω του καθορισµού µιας συνθήκης που θα 
πρέπει να πληρούν τα στοιχεία των λιστών. Σε αυτήν την περίπτωση, πρώτα 
ορίζονται οι λίστες και αυτό οδηγεί στον προσδιορισµό των τιµών των διαστάσεων.  

2.3.7 Συναρτήσεις  OLAP 

Οι τυπικές συναρτήσεις OLAP, όπως περιγράψαµε παραπάνω, περιλαµβάνουν 
τις:  
α) Ανάλυση (Drill-Down), β) Συνόψιση (Roll-Up), γ) Επικέντρωση (Slice-And-Dice) 
και δ) Περιστροφή (Pivot). Όλες αυτές οι συναρτήσεις παρέχουν πρόσβαση στα 
στοιχεία του ΒΥ∆. Οι περισσότερες από αυτές χρησιµοποιούνται για να 
προσδιοριστούν αυτά τα στοιχεία ορίζοντας έµµεσα τις τιµές διάστασης των 
διαστάσεων του ΒΥ∆, οι οποίες συνήθως  ορίζονται καθορίζοντας τα στοιχεία του 
ΓΥ∆.  Στη συνέχεια θα ορίσουµε αυτές τις συναρτήσεις για το OLAP πρότυπο µας, 
ως συνθέσεις των βασικών τελεστών που θα ορίσουµε πρώτα. 
 
Ορισµός (Τελεστής εξειδίκευσης)  
Ο τελεστής εξειδίκευσης (Specialization operator) είναι ένας αρχικός τελεστής που 
χρησιµοποιείται για να παρουσιάσει τα στοιχεία του ΒΥ∆ µε βάση τις τιµές 
διαστάσεων ενός ΕΥ∆ του παρόντος ΓΥ∆, µέσω του οποίου έχουν οριστεί οι λίστες 
άρα και τα στοιχεία του ΒΥ∆:  spop(DT, DHg [Dg1, …, dgn ]) 

Μια εκτέλεση του spop επηρεάζει τις ήδη επιλεγµένες τιµές µιας 
συγκεκριµένης διάστασης, µέσω της οποίας έχουν οριστεί οι λίστες του ΒΥ∆. 
Εποµένως, ο τελεστής εξειδίκευσης σχετίζεται µε µια συγκεκριµένη διάσταση και 
συγκεκριµένα µε µια ορισµένη ιεραρχία. Ο τελεστής εξειδίκευσης διαφοροποιεί την 
εννοιολογική όψη των δεδοµένων, αλλάζοντας τις ήδη επιλεγµένες τιµές µιας 
συγκεκριµένης διάστασης. Τυπικά, ένας τελεστής εξειδίκευσης παίρνει ως 
παραµέτρους το δέντρο εξαρτήσεων DT του OLAP προτύπου και έναν Υ∆ DHg.   
Επιστρέφει µια διαµέριση του συνόλου των λιστών του ΒΥ∆ σύµφωνα µε τις τιµές 
διαστάσεων του ΕΥ∆ . Αυτός ο καθορισµός του ενός βήµατος που γίνεται µέσω του 
spop µπορεί να επεκταθεί σε πολλά βήµατα µε τον τελεστή spop*, όπου το αστέρι 
σηµαίνει πεπερασµένη επανάληψη της διαδικασίας του ενός βήµατος. 

Ας δούµε όµως πως λειτουργεί µε ένα παράδειγµα. Θεωρούµε τον ιεραρχικό 
Υ∆ του σχήµατος 53. Υποθέτουµε ακόµα, ότι οι διαστάσεις του βασικού Υ∆ έχουν 
ορισθεί µέσω των DHg3 και DHg4 και η επιλεγµένη πολυδιάστατη όψη των 
δεδοµένων είναι όπως  στον πίνακα 6, όπου ο opg3 είναι ο τελεστής ένωσης που έχει 
επισυναφθεί στον ΓΥ∆ DHg3 και για τα στοιχεία του DHs. 
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Πίνακας 6 . Αρχική πολυδιάστατη άποψη. 

 D61 D62 
D51 opg3(e11,e13,e15), opg3(e22,e24,e26) opg3(e11,e13), opg3(e22,e24) 
Αν εφαρµοστεί ο τελεστής spop ( DT, DHg3[D5]) τότε θα πάρουµε τα αποτελέσµατα 
πού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 7. 

 
Πίνακας 7. Εφαρµογή του τελεστή spop 

  D61 D62 
D31 opg1(e12,e14,e16,e13,e15,e17), 

opg1(e23,e25,e27, e24,e26,e28) 
opg1(e12,e14,e13,e15),   
opg1(e23,e25, e24,e26) 

D32 opg1(e11,e13,e15), opg3(e22,e24,e26) opg1(e11,e13), opg1(e22,e24) 
 
Ορισµός (Τελεστής γενίκευσης) 
Ο τελεστής γενίκευσης (Generalization operator) είναι ένας αρχικός τελεστής που 
χρησιµοποιείται για να παρουσιάσει τα στοιχειά του ΒΥ∆ µε βάση τις τιµές 
διαστάσεων ενός  ΓΥ∆ του παρόντος ΓΥ∆, µέσω του οποίου έχουν οριστεί οι λίστες, 
άρα και τα στοιχεία του ΒΥ∆:  geop(DT, DHg [Dg1, …, dgn ]) 

Όπως και ο τελεστής εξειδίκευσης, αλλάζει την εννοιολογική άποψη των 
δεδοµένων, αλλάζοντας τις ήδη επιλεγµένες τιµές µιας συγκεκριµένης διάστασης. 
Τυπικά, ο geop παίρνει σαν παραµέτρους το DT του OLAP µοντέλου και έναν ΓΥ∆, 
DHg. Επιστρέφει µια διαµέριση του συνόλου των λιστών του ΒΥ∆ σύµφωνα µε τις 
τιµές διάστασης του ΓΥ∆. Μπορεί να επεκταθεί σε µέθοδο πολλών βηµάτων µε τον 
geop*. 

Θεωρείστε, σαν παράδειγµα, την πολυδιάστατη άποψη των δεδοµένων του 
ιεραρχικού Υ∆ του Σχήµατος 53 που φαίνεται στον Πίνακα 8. Οι διαστάσεις του 
βασικού Υ∆ έχουν καθοριστεί µέσω των DHgl και DHg4. 
 

Πίνακας 8. Αρχική πολυδιάστατη άποψη. 

 D61 D62 
D32 opg1(e11,e13,e15), opg3(e22,e24,e26) opg1(e11,e13), opg3(e22,e24) 
Αν εφαρµοστεί ο τελεστής geop (DT, DHg1[D3]) τότε θα πάρουµε τα αποτελέσµατα 
πού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 9. 
 

Πίνακας 9. Εφαρµογή του τελεστή geop 

 D61 D62 
D51 opg1(e11,e13,e15), opg3(e22,e24,e26) opg3(e11,e13), opg3(e22,e24) 
D52 opg3(e12,e14,e16,e13,e15,e17), 

opg3(e23,e25,e27, e24,e26,e28) 
opg3(e12,e14,e13,e15),   
opg3(e23,e25, e24,e26) 

 
Ορισµός (Τελεστής επιλογής) 
Ο τελεστής επιλογής (selection operαtor) είναι ένας αρχικός τελεστής και 
χρησιµοποιείται για να επιλέξει ένα σύνολο λιστών ενός ΓΥ∆, µέσω του οποίου 
λίστες, άρα και στοιχεία, του βασικού Υ∆ έχουν καθοριστεί: 
  seop(DT, DHg [Dg1, …, dgn]) , L={x|x=l gi ∈DHg}. 

Μία εφαρµογή του τελεστή επιλογής επηρεάζει τις ήδη διαλεγµένες τιµές µιας 
ορισµένης διάστασης, εποµένως σχετίζεται µε µια ορισµένη διάσταση και 
συγκεκριµένα µε µια ορισµένη ιεραρχία. Τυπικά, ένας τελεστής επιλογής παίρνει σαν 
παραµέτρους το δέντρο εξαρτήσεων DT του ΟLΑΡ µοντέλου, έναν Υ∆ DHg, από 
τους ΓΥ∆ του, και ένα σύνολο λιστών L που ανήκει σε αυτόν τον ΓΥ∆. Επιστρέφει 
µια διαµέριση του συνόλου των λιστών του βασικού Υ∆ σύµφωνα µε το L. Για 
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παράδειγµα, στον ιεραρχικό Υ∆ του σχήµατος 53, οι τιµές των διαστάσεων του 
βασικού Υ∆ έχουν οριστεί µέσω των DHg3 και DHg4. Η παρούσα πολυδιάστατη 
άποψη των δεδοµένων φαίνεται στον Πίνακα 10. Υποθέστε ότι εφαρµόζεται ο 
τελεστής seop (DT, DHg3[D5], L={D51}). Η νέα πολυδιάστατη άποψη των 
δεδοµένων παρουσιάζεται στον Πίνακα 11.  

 
Πίνακας 10. Αρχική πολυδιάστατη άποψη. 

Πίνακας 11. Εφαρµογή του τελεστή seop 

 
Ορισµός (Καθοδηγούµενος τελεστής εξειδίκευσης) 
Ο καθοδηγούµενος τελεστής εξειδίκευσης (guided specialization operator) 

είναι ένας αρχικός τελεστής παρόµοιος µε τον απλό τελεστή εξειδίκευσης. Τυπικά, 
ένας καθοδηγούµενος τελεστής εξειδίκευσης  

                          gspop(DT,DHg[dg1,...,dgn],L={x/x=lgi∈DH g}) 

παίρνει σαν παραµέτρους το δέντρο εξαρτήσεων DT του ΟLΑΡ µοντέλου, 
έναν Υ∆ DHg, από τους ΓΥ∆ του, και ένα σύνολο λιστών L που ανήκει σε αυτόν τον 
ΓΥ∆. Επιστρέφει µια διαµέριση του συνόλου των λιστών βασικού Υ∆ σύµφωνα µε 
ορισµένες τιµές διάστασης του ΕΥ∆ του DHg. Το τελευταίο σύνολο λιστών 
κατασκευάζεται από αυτές τις λίστες του ΕΥ∆ του DHg, (που είναι τιµές διάστασης 
µιας συγκεκριµένης διάστασης), που σχετίζονται µε το σύνολο λιστών L, σύµφωνα 
µε µια δεδοµένη σχέση. Ο καθοδηγούµενος τελεστής εξειδίκευσης µπορεί να 
επεκταθεί σε καθορισµό πολλών βηµάτων µε τον τελεστή gspop*, όπου το άστρο 
σηµαίνει πεπερασµένη επανάληψη. Θεωρείστε, σαν παράδειγµα, την πολυδιάστατη 
άποψη των δεδοµένων του ιεραρχικού Υ∆ του Σχήµατος 53 που φαίνεται στον 
Πίνακα 12. Υποθέστε ότι εφαρµόζεται ο τελεστής gspop(DT, DHg3[D5], L={D5 1}). 
Η νέα πολυδιάστατη άποψη των δεδοµένων παρουσιάζεται στον Πίνακα 13. 

 
Πίνακας 12. Αρχική πολυδιάστατη άποψη. 

 D61 D62 
D51 opg1(e11,e13,e15), opg3(e22,e24,e26) opg3(e11,e13), opg3(e22,e24) 
D52 opg3(e12,e14,e16,e13,e15,e17), 

opg3(e23,e25,e27, e24,e26,e28) 
opg3(e12,e14,e13,e15),   
opg3(e23,e25, e24,e26) 

 
Πίνακας 13. Εφαρµογή του τελεστή gspop 

 
Ορισµός (Καθοδηγούµενος τελεστής γενίκευσης) 
Ο καθοδηγούµενος τελεστής γενίκευσης (guided generαlizαtion operαtor) 

είναι ένας αρχικός τελεστής παρόµοιος µε τον απλό τελεστή γενίκευσης. 
Τυπικά, ένας καθοδηγούµενος τελεστής γενίκευσης  

ggeop(DT, DHs [ds1 ,..., dsn ], L  = {x/x=lsi ∈DH s) 

 D61 D62 
D51 opg3(e11,e13,e15), opg3(e22,e24,e26) opg3(e11,e13), opg3(e22,e24) 
D52 opg3(e12,e14,e16,e13,e15,e17), 

opg3(e23,e25,e27, e24,e26,e28) 
opg3(e12,e14,e13,e15),   
opg3(e23,e25, e24,e26) 

 D61 D62 
D51 opg3(e11,e13,e15), opg3(e22,e24,e26) opg3(e11,e13), opg3(e22,e24) 

 D61 D62 
D32 opg1(e11,e13,e15), opg3(e22,e24,e26) opg1(e11,e13), opg3(e22,e24) 
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παίρνει σαν παραµέτρους το δέντρο εξαρτήσεων DT του ΟLΑΡ µοντέλου, έναν Υ∆ 
DHg από τους ΓΥ∆ του, και ένα σύνολο λιστών L που ανήκει σε αυτόν τον ΓΥ∆. 
Επιστρέφει µια διαµέριση του συνόλου των λιστών βασικού Υ∆, σύµφωνα µε 
ορισµένες τιµές διάστασης του ΓΥ∆ του DHs. Το τελευταίο σύνολο λιστών 
κατασκευάζεται από αυτές τις λίστες του ΓΥ∆ του DHs, (που είναι τιµές διάστασης 
µιας συγκεκριµένης διάστασης), που σχετίζονται µε το σύνολο λιστών L, σύµφωνα 
µε µια δεδοµένη σχέση. Ο καθοδηγούµενος τελεστής εξειδίκευσης µπορεί να 
επεκταθεί, επίσης, σε καθορισµό πολλών βηµάτων µε τον τελεστή gspop*, όπου το 
άστρο σηµαίνει πεπερασµένη επανάληψη. Θεωρείστε, σαν παράδειγµα, την 
πολυδιάστατη άποψη των δεδοµένων του ιεραρχικού Υ∆ του Σχήµατος 53 που 
φαίνεται στον Πίνακα 14. Υποθέστε ότι εφαρµόζεται ο τελεστής ggeop(DT, 
DHg1[D3], L={D3 2}). Η νέα πολυδιάστατη άποψη των δεδοµένων παρουσιάζεται 
στον Πίνακα 15. 

 
Πίνακας 14. Αρχική πολυδιάστατη άποψη. 

 D61 D62 
D31 opg1(e12,e14,e16,e13,e15,e17), 

opg1(e23,e25,e27, e24,e26,e28) 
opg1(e12,e14,e13,e15),   
opg1(e23,e25, e24,e26) 

D32 opg1(e11,e13,e15), opg1(e22,e24,e26) opg1(e11,e13), opg1(e22,e24) 
 

Πίνακας 15. Εφαρµογή του τελεστή ggeop 

 D61 D62 
D51 opg3(e11,e13,e15), opg3(e22,e24,e26) opg3(e11,e13), opg3(e22,e24) 

 
Ορισµός (Τελεστής περιστροφής) 
Ο τελεστής περιστροφής (pivot operator) χρησιµοποιείται για να υποστηρίξει 

την ανάγκη για πολυδιάστατη εννοιολογική άποψη των δεδοµένων. Πρακτικά, 
καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο ο βασικός Υ∆ παριστάνεται χρησιµοποιώντας µια 
άποψη πίνακα (table view). Καθώς µια άποψη πίνακα είναι ένα δυσδιάστατο array, 
χρησιµοποιείται µια προβολή του πολυδιάστατου βασικού Υ∆. 

Τυπικά, µια προβολή του βασικού υπερκύβου δεδοµένων είναι µια 
διατεταγµένη λίστα    PJ(DHb) = {d1 , d2 ..., dn} , όπου dj είναι ένας τίτλος διάστασης 
του βασικού Υ∆ ή το σύνολο τίτλων του ενός από τους ΓΥ∆ του. Το πρώτο στοιχείο 
της λίστας καθορίζει ποιες τιµές διάστασης φαίνονται στις γραµµές της άποψης του 
πίνακα και λέγεται στοιχείο γραµµής (row element). Το δεύτερο στοιχείο της λίστας 
καθορίζει ποιες τιµές διάστασης φαίνονται στις στήλες της άποψης του πίνακα και 
λέγεται στοιχείο στήλης (column element). Τα υπόλοιπα στοιχεία καθορίζουν τις 
διαφορετικές σελίδες και λέγονται στοιχεία σελίδων (pαges elements).  

Τυπικά, ένας τελεστής περιστροφής 
pvop(DT, L ={x | x =di ∈  DH b ∈ DT} ∨  L  ={x | x =di ∈ DH g ∈ DT}) 

παίρνει σαν παραµέτρους το δέντρο εξαρτήσεων DT του ΟLΑΡ µοντέλου και 
µια λίστα ή από τίτλους διάστασης του βασικού Υ∆ ή σύνολα από τίτλους διάστασης 
των ΓΥ∆. Αν εφαρµόσουµε τον τελεστή pvop(DT , L={D1,D2}) στον ιεραρχικό Υ∆ 
του σχήµατος 53, τότε ο βασικός του πίνακας θα είναι ίδιος µε αυτόν του πίνακα 16.  

 
Πίνακας 16. Εφαρµογή του τελεστή pvop. 

 D11 D12 D13 
D21 e11, e22 e12, e23 e13, e24 
D22 e13, e24 e14, e25 e15, e26 
D23 e15, e26 e16, e27 e17, e28 
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Ο τελεστής “ ανάλυσε” (drill-down) καθορίζει µια διαδικασία προσδιορισµού 
και µετατρέπει σε µια λεπτοµερέστερη µορφή την εννοιολογική άποψη των 
δεδοµένων. Είναι ένας παράγωγος τελεστής που παρουσιάζεται στην βιβλιογραφία 
είτε ως συνδυασµός ενός επαναληπτικού τελεστή εξειδίκευσης spop* και ενός 
τελεστή επιλογής seop, ή σαν συνδυασµός ενός τελεστή επιλογής και ενός 
επαναληπτικού τελεστή καθοδηγούµενης εξειδίκευσης gspop*. 

Ο τελεστής “ συνόψισε” (rol1-up) είναι επίσης ένας παράγωγος τελεστής. 
Παρόµοια, είναι είτε συνδυασµός ενός επαναληπτικού τελεστή γενίκευσης geop* και 
ενός τελεστή επιλογής seop ή συνδυασµός ενός τελεστή επιλογής seop και ενός 
επαναληπτικού τελεστή καθοδηγούµενης γενίκευσης ggeop*. 

Ο τελεστής “ επικέντρωσε” (slice-and-dice) είναι επίσης ένας παράγωγος 
τελεστής. Χρησιµοποιείται για να καθορίσει ένα εξ ολοκλήρου νέο σύνολο λιστών 
του βασικού Υ∆. Είναι ένας συνδυασµός επιτυχών εφαρµογών του τελεστή επιλογής 
για διαφορετικές ιεραρχίες και ενός τελεστή περιστροφής. 

Γενικά, συνδυασµοί των παραπάνω τελεστών επιτρέπουν, τυπικά, την 
έκφραση διαφορετικών ενεργειών του χρήστη κατά τον χειρισµό των OLAP 
εργαλείων. Εποµένως, είναι δυνατόν να προπρογραµµατίσουµε τις ενέργειες του 
χρήστη, αναπαριστώντας τις σαν σειριακές λίστες εφαρµογών τελεστών. 
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3. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ OLAP ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Στο κεφάλαιο αυτό προτείνεται η µέθοδος που επεκτείνει το OLAP µοντέλο 
που περιγράψαµε παραπάνω, και το καθιστά ικανό να αντιµετωπίζει εξαιρέσεις. 
∆ίνονται µερικά θεωρητικά παραδείγµατα για να γίνει κατανοητή η λειτουργία της 
µεθόδου και παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα µας. Τέλος προτείνονται κάποια 
θέµατα στα οποία θα µπορούσε να γίνει περισσότερη διερεύνηση στο µέλλον. 

3.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής είναι να επεκταθεί το OLAP µοντέλο µας 
µε την βοήθεια των σηµαντικών δικτύων ώστε να είναι σε θέση να αντιµετωπίζει 
εξαιρέσεις. Η βασική ιδέα ήταν να χρησιµοποιήσουµε τον αλγόριθµο συλλογισµού 
που αντιµετωπίζει τις εξαιρέσεις, στο OLAP µοντέλο µας, µε σκοπό να 
αντιµετωπίσουµε τις εξαιρέσεις σε µια πολυδιάστατη δοµή.  

Η «καθαρή» πληροφορία στο OLAP µοντέλο µας βρίσκεται στα φύλλα 
(επίπεδο 0) και κληρονοµείται στα διάφορα επίπεδα από τις σχέσεις των τιµών µιας 
διάστασης ενός επιπέδου µε τις τιµές της διάστασης του αµέσως µεγαλύτερου 
επιπέδου. Μια αρνητική εξαίρεση από τον κόµβο Α (τιµή) µιας διάστασης ενός 
επιπέδου κ, στον κόµβο Β (τιµή) µιας διάστασης ενός επιπέδου λ (προφανώς κ < λ 
και οι κόµβοι Α και Β ανήκουν στην ίδια ιεραρχία) σηµαίνει ότι η «καθαρή» 
πληροφορία που µεταφέρεται µέσω των τιµών των διαστάσεων δεν θα κληρονοµηθεί 
(ληφθεί υπόψη) στο επίπεδο λ και στα επίπεδα µετά από αυτό. Η θετική εξαίρεση 
αντίθετα, επιτρέπει στο επίπεδο λ και στα επίπεδα µετά από αυτό να 
χρησιµοποιήσουν αυτή την πληροφορία. Όπως στα σηµασιολογικά δίκτυα, έτσι και 
εδώ, χρησιµοποιείται για να ακυρώσει µια αρνητική εξαίρεση από ένα σηµείο της 
ιεραρχίας και πάνω. Αν δεν υπάρχει αρνητική εξαίρεση τότε η θετική εξαίρεση είναι 
περιττή πληροφορία και δεν χρησιµοποιείται. Η χρήση του ζεύγους των δύο αριθµών 
µαζί µε την χρήση των ανισοτήτων όπως περιγράφηκε παραπάνω, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί στα OLAP συστήµατα και να αντιµετωπίσει τις εξαιρέσεις. Όταν το 
κάθε επίπεδο του OLAP µοντέλου περιέχει µια διάσταση, προτείνουµε µια 
παραλλαγή που θα περιγράψουµε παρακάτω.  

Σχήµα 55. Σχέσεις µεταξύ των διαστάσεων µε µια αρνητική εξαίρεση 
 
Η ιδέα της παραλλαγής προέκυψε από µια προσπάθεια να προσαρτήσουµε τις 

D11

      

   

  

 

D12 D13 D14 D15 D21

D31 D32 D33

D51 D52

D71

  

 

  
D22 D23

D41 D42

D61
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εξαιρέσεις στην ιεραρχία των διαστάσεων και όχι στην ακυκλική γραφική παράσταση 
που προκύπτει από τις τιµές τους. Ας υποθέσουµε την ιεραρχία {D1, D3, D5, D7} µε 
το πιο λεπτοµερές επίπεδο να είναι το D1 και οι σχέσεις µεταξύ των τιµών τους να 
είναι όπως αυτή του σχήµατος 55, µε µία αρνητική εξαίρεση µεταξύ της τιµής D11 
και της τιµής D51, τότε η εξαίρεση στην ιεραρχία των διαστάσεων θα έµοιαζε σαν του 
σχήµατος 56.    

 
Σχήµα 56. Αρνητική εξαίρεση στην ιεραρχία των διαστάσεων 

 
Η συγκεκριµένη απεικόνιση δεν µας δίνει καµία πληροφορία για το ποια ακριβώς 
είναι η εξαίρεση. Το µόνο συµπέρασµα που θα µπορούσαµε να αποκοµίσουµε είναι 
ότι κάποια τιµή (ή κάποιες τιµές) της διάστασης D1 σχηµατίζει(-ουν) αρνητική 
εξαίρεση µε κάποια τιµή της διάστασης D3. Αυτή η σκέψη βέβαια µας οδήγησε στην 
παραλλαγή της µεθόδου. Κατά την τοποθέτηση του ζεύγους των αριθµών των 
κόµβων στην ιεραρχία των διαστάσεων παρατηρήσαµε ότι το ζεύγος των αριθµών θα 
µπορούσε να αντικατασταθεί µε την τιµή του επιπέδου (σχήµα 57). 
 

Σχήµα57. Σχέση µεταξύ επιπέδου και  του ζεύγους των αριθµών.  
 

Κάθε κόµβος που βρίσκεται σε ένα επίπεδο ανήκει στην κλάση ενός κόµβου 
µεγαλύτερου επιπέδου από αυτόν, λόγω της ιεραρχίας των επιπέδων που έχει οριστεί. 
Γι’ αυτό το λόγο δεν χρησιµοποιούµε το ζεύγος των αριθµών. Αντί αυτού, 
χρησιµοποιούµε την τιµή του επιπέδου που την συγκρίνουµε µε την τιµή των 
συνόλων των ανισοτήτων, τα οποία και διατηρήθηκαν. Άλλαξε µόνο η τιµή τους η 
οποία θα είναι ή 0 (αν δεν υπάρχει εξαίρεση) ή η τιµή του επιπέδου της διάστασης 
στο οποίο καταλήγει η εξαίρεση. Έτσι µια ανίσωση (> κ) σε ένα κόµβο του επίπεδου 
0, θα σηµαίνει ότι η συγκεκριµένη τιµή µπορεί να αξιοποιηθεί µέχρι το επίπεδο κ-1. 
Αν υπάρχει αρνητική εξαίρεση σε επίπεδο πέραν του µηδενικού τότε αυτή 
κληρονοµείται και στις αντίστοιχες τιµές του µηδενικού επιπέδου (σχήµα 58). Έτσι οι 
τελεστές του OLAP µοντέλου µας κατά την εφαρµογή τους, συγκρίνουν το επίπεδο 
που πρόκειται να αναπαραστήσουν µε το σύνολο των ανισοτήτων και 
συµπεριλαµβάνουν ή όχι τις τιµές των µέτρων των αντίστοιχων διαστάσεων στην νέα 
όψη του υπερκύβου. Ας δούµε τα παρακάτω θεωρητικά παραδείγµατα: 

D1 D7D5D3

Επίπεδο 0 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

D1 D7D5D3

[1 4][2 4][3 4][4 4]
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D11
(>3)

      

   

  

 

D12
(>3)

D13
(>3)

D14 D15 D21

D31
(>3)

D32 D33

D51 D52

D71

  

 

  
D22 D23

D41 D42

D61

Επίπεδο 0

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

 
Σχήµα 58. Μεταφορά των ανισοτήτων προς το επίπεδο 0 

 
Έστω ο ιεραρχικός Υ∆ του σχήµατος 59. Ο ΒΥ∆ του έχει διαστάσεις D1 και 

D2, µε τιµές D11, D12, D13, D14, D15 και D21, D22, D23 αντίστοιχα. Οι ΓΥ∆ του είναι 
οι DHg1 και DHg2, µε διαστάσεις D3 και D4, που περιέχουν τιµές D31, D32, D33 και 
D41, D42 αντίστοιχα κ.ο.κ. (δες πίνακα 17). 

Έστω επίσης, ότι οι τιµές των διαστάσεων συνδέονται όπως στο παρακάτω 
σχήµα 60. Από τον πίνακα εξαιρέσεων (πίνακας 18) προκύπτει µια αρνητική 
εξαίρεση µεταξύ της τιµής D11 της διάστασης D1 και της τιµής D51, της διάστασης 
D5, καθώς και µια αρνητική εξαίρεση µεταξύ της τιµής D13 της διάστασης D1 και 
της τιµής D51, της διάστασης D5. Η τιµή D13 της διάστασης D1 σχηµατίζει µια 
θετική εξαίρεση µε την τιµή D71 της διάστασης D7. 

DHs

DHg1

DHg2

DHg3

DHg4

 
Σχήµα 59 . Ιεραρχικός Υ∆. 
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Πίνακας 17 

ΕΥ∆ ∆ιάσταση ΓΥ∆ Επίπεδο Πράξη 
DHs D1 DHg1 0 - 
DHs D2 DHg4 0 - 

DHg1 D3 DHg2 1 opg1 

DHg4 D4 - 1 opg4 
DHg2 D5 DHg3 2 opg2 
DHg3 D7 - 3 opg3 

 
Πίνακας 18. Πίνακας Εξαιρέσεων 

∆ιάσταση1 Τιµή1 ∆ιάσταση2 Τιµη2 Είδος 
D1 1 D5 1 - 
D1 3 D5 1 - 
D1 3 D7 1 + 

 
Ο πίνακας 19 περιέχει τις διαστάσεις, τις τιµές των διαστάσεων, το επίπεδο του 
ιεραρχικού Υ∆ και τις τιµές των ανισοτήτων. Στο σχήµα 60 φαίνονται οι τιµές των 
ανισοτήτων. Το µέτρο της τιµής D11 θα εξαιρεθεί από την πράξη όταν το επίπεδο 
γίνει µεγαλύτερο ή ίσο µε 2. Οµοίως θα εξαιρεθεί και το µέτρο της D13 στο επίπεδο 
2. Όµως το µέτρο του ξαναχρησιµοποιείται από το επίπεδο 3 και πάνω. Στους 
παρακάτω πίνακες φαίνονται οι αρχικές πολυδιάστατες όψεις για τις διάφορες 
διαστάσεις του ιεραρχικού Υ∆. Όπου εµφανίζεται -, σηµαίνει ότι η αντίστοιχη τιµή 
έχει εξαιρεθεί.   
 

Σχήµα 60. Σχέσεις µεταξύ των τιµών των διαστάσεων. 
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Πίνακας 19. Πίνακας τιµών ανισοτήτων 
∆ιάσταση Τιµή ∆ιάστασης Επίπεδο Αρνητική Εξαίρεση 

( > ) 

Θετική Εξαίρεση 

( ≤ ) 
D1 1 0 2 0 
D1 2 0 0 0 
D1 3 0 2 3 
D1 4 0 0 0 
D1 5 0 0 0 
D2 1 0 0 0 
D2 2 0 0 0 
D2 3 0 0 0 
D3 1 1 0 0 
D3 2 1 0 0 
D3 3 1 0 0 
D4 1 1 0 0 
D4 2 1 0 0 
D5 1 2 0 0 
D5 2 2 0 0 
D7 1 3 0 0 

 
Πίνακας 20. Αρχική πολυδιάστατη όψη D1/D2  

 D21 D22 D23 
D11 e1 e2 e3 
D12 e4 e5 e6 
D13 e7 e8 e9 
D14 e10 e11 e12 
D15 e13 e14 e15 

 
Αν εφαρµόσουµε τον τελεστή pvop(DT,L={D1,D2}]), τότε θα πάρουµε τα 
αποτελέσµατα του παρακάτω πίνακα 21. 
 

Πίνακας 21. Εφαρµογή του τελεστή pvop 

 D11 D12 D13 D14 D15 
D21 e1 e4 e7 e10 e13 
D22 e2 e5 e8 e11 e14 
D23 e3 e6 e9 e12 e15 

 
Αν εφαρµόσουµε τον τελεστή geop(DT,DHg1[D3]), τότε θα πάρουµε τα 
αποτελέσµατα του παρακάτω πίνακα 22. 
 

Πίνακας 22. Όψη D3/D2 

 D21 D22 D23 
D31 opg1(e1, e4, e7) opg1(e2, e5, e8) opg1(e3, e6, e9) 
D32 opg1(e10) opg1(e11) opg1(e12) 
D33 opg1(e13) opg1(e14) opg1(e15) 

Αν σε αυτή την όψη εφαρµόσουµε τον τελεστή geop(DT,DHg2[D5]), τότε λόγω των 
δύο αρνητικών εξαιρέσεων δεν θα υπολογιστούν οι τιµές e1, e7, e2, e8, e3 και e9 
αντίστοιχα µέσω της πράξης που αντιστοιχεί στον τελεστή opg2. Τα αποτελέσµατα 
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 23. Αν στην ίδια όψη εφαρµόσουµε τον τελεστή 
ggeop(DT, DHg2[D5], L={D3 3}) , τότε θα πάρουµε τα αποτελέσµατα του πίνακα 24. 
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Πίνακας 23. Όψη D5/D2 
 D21 D22 D23 
D51 opg2(-, e4, -,e10) opg2(-, e5, -,e11) opg2(-, e6, -,e12) 
D52 opg2(e13) opg2(e14) opg2(e15) 

 
Πίνακας 24. Εφαρµογή του ggeop 

 D21 D22 D23 
D52 opg2(e13) opg2(e14) opg2(e15) 

 
Πίνακας 25. Όψη D7/D2 

 D21 D22 D23 
D71 opg3(-, e4, e7,e10, e13) opg3(-, e5, e8,e11, e14) opg3(-, e6, e9,e12, e15) 

 
Στους επόµενους πίνακες παρουσιάζουµε τις νέες όψεις του κύβου που προκύπτουν  
από την εφαρµογή του τελεστή geop σε κάθε νέα όψη.  
 

Πίνακας 26. Όψη D1/D4  
 D41 D42 
D11 opg4(e1, e2) opg4(e3) 
D12 opg4(e4, e5)  opg4( e6) 
D13 opg4(e7, e8)  opg4( e9) 
D14 opg4(e10, e11)  opg4( e12) 
D15 opg4(e13, e14)  opg4( e15) 

 
Πίνακας 27. Όψη D3/D4 

 D41 D42 
D31 opg1(e1, e2, e4, e5, e7, e8)  opg1(e3, e6, e9) 
D32 opg1(e10 , e11) opg1(e12) 
D33 opg1(e13 , e14) opg1(e15) 

 
Πίνακας 28. Όψη D5/D4 

 D41 D42 
D51 opg2( - , - , e4, e5, - , - ,e10, e11)  opg2( - , e6, - ,e12) 
D52 opg2(e13, e14) opg2(e15) 

 
Πίνακας 29. Όψη D7/D4 

 D41 D42 
D71 opg3( - ,- , e4, e5, e7, e8, e10, e11, e13, e14) opg3( - , e6, e9, e12, e15) 

 
Αν εφαρµόσουµε τον τελεστή spop (DT, DHg3[D7]) στην παραπάνω αρχική όψη του 
πίνακα 29, παίρνουµε την όψη του πίνακα 28, ενώ αν εφαρµόσουµε τον τελεστή 
επιλογής seop (DT, DHg2[D5], L={D5 1}), µε αρχική πολυδιάστατη όψη αυτή του 
πίνακα 28 τότε θα λάβουµε την όψη του πίνακα 30. 
 

Πίνακας 30. Εφαρµογή του τελεστή seop 
 D41 D42 
D51 opg2( - , - , e4, e5, - , - ,e10, e11)  opg2( - , e6, - ,e12) 

 
Αν εφαρµόσουµε τον τελεστή gspop (DT, DHg2[D5], L={D5 1}), µε αρχική 
πολυδιάστατη όψη αυτή του πίνακα 28 τότε θα λάβουµε την όψη του παρακάτω 
πίνακα 31. 
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Πίνακας 31. Εφαρµογή του τελεστή gspop 
 D41 D42 
D31 opg1(e1, e2, e4, e5, e7, e8)  opg1(e3, e6, e9) 
D32 opg1(e10 , e11) opg1(e12) 

 
Έστω ο ίδιος ιεραρχικός Υ∆ του σχήµατος 59. Έστω επίσης ότι ο πίνακας των 

εξαιρέσεων είναι ο παρακάτω (Πίνακας 32)  
 

Πίνακας 32. Πίνακας Εξαιρέσεων 
∆ιάσταση1 Τιµή1 ∆ιάσταση2 Τιµη2 Είδος 

D3 1 D7 1 - 
 
Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται µια αρνητική εξαίρεση από το  D31 στο D71. Η τιµή 
της στη στήλη αρνητικής εξαίρεσης θα είναι 3 και αυτή η τιµή θα ενηµερώσει και τις 
τιµές της διάστασης D1 που συνδέονται µε το D31 (σχήµα 61). Οι τιµές των 
ανισοτήτων φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 33. 
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Σχήµα 61 
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Πίνακας 34. Αρχική πολυδιάστατη όψη D1/D2  

 D21 D22 D23 
D11 e1 e2 e3 
D12 e4 e5 e6 
D13 e7 e8 e9 
D14 e10 e11 e12 
D15 e13 e14 e15 

 
Αν εφαρµόσουµε τον τελεστή geop(DT,DHg1[D3]), τότε θα πάρουµε τα 
αποτελέσµατα του παρακάτω πίνακα 35. 
 

Πίνακας 35. Όψη D3/D2 
 D21 D22 D23 
D31 opg1(e1, e4, e7) opg1(e2, e5, e8) opg1(e3, e6, e9) 
D32 opg1(e10) opg1(e11) opg1(e12) 
D33 opg1(e13) opg1(e14) opg1(e15) 

 
Αν σε αυτή την όψη εφαρµόσουµε τον τελεστή geop(DT,DHg2[D5]), τότε τα 
αποτελέσµατα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 36. Αν στην ίδια όψη εφαρµόσουµε 
τον τελεστή ggeop(DT, DHg2[D5], L={D3 3}) , τότε θα πάρουµε τα αποτελέσµατα του 
πίνακα 37.  
 

Πίνακας 36. Όψη D5/D2 
 D21 D22 D23 
D51 opg2(e1, e4, e7,e10) opg2(e2, e5, e8,e11) opg2(e3, e6, e9,e12) 
D52 opg2(e13) opg2(e14) opg2(e15) 

 
Πίνακας 37. Εφαρµογή του ggeop 

 D21 D22 D23 
D52 opg2(e13) opg2(e14) opg2(e15) 

 
Αν στην αρχική πολυδιάστατη όψη του πίνακα 36 εφαρµόσουµε τον τελεστή 
geop(DT,DHg3[D7]) λόγω της αρνητικής εξαίρεσης δεν θα υπολογιστούν οι τιµές e1, 
e4,e7, e2, e5, e8, e3, e6 και e9 αντίστοιχα µέσω της πράξης που αντιστοιχεί στον τελεστή 
opg3. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 38. 

Πίνακας 33. Πίνακας τιµών ανισοτήτων 
∆ιάσταση Τιµή ∆ιάστασης Επίπεδο Αρνητική Εξαίρεση Θετική Εξαίρεση 

D1 1 0 3 0 
D1 2 0 3 0 
D1 3 0 3 0 
D1 4 0 0 0 
D1 5 0 0 0 
D2 1 0 0 0 
D2 2 0 0 0 
D2 3 0 0 0 
D3 1 1 3 0 
D3 2 1 0 0 
D3 3 1 0 0 
D4 1 1 0 0 
D4 2 1 0 0 
D5 1 2 0 0 
D5 2 2 0 0 
D7 1 3 0 0 
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Πίνακας 38. Όψη D7/D2 
 D21 D22 D23 
D71 opg3(-, -, -,e10, e13) opg3(-, -, -,e11, e14) opg3(-, -, -,e12, e15) 

 
Στους επόµενους πίνακες παρουσιάζουµε τις νέες όψεις του κύβου που προκύπτουν  
από την εφαρµογή του τελεστή geop σε κάθε νέα όψη.  
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

Πίνακας 41. Όψη D5/D4 
 D41 D42 
D51 opg3(e1, e2, e4, e5, e7, e8,e10,e11)  opg3(e3, e6, e9,e12) 
D52 opg3(e13,e14) opg3(e15) 

 
Πίνακας 42. Όψη D7/D4 

 D41 D42 
D71 opg3( - ,- , - , - , - , - , e10, e11, e13, e14) opg3( - , - , - , e12, e15) 

 
Αν εφαρµόσουµε τον τελεστή spop (DT, DHg3[D7]) παίρνουµε την όψη του πίνακα 
41. 
Αν στο ίδιο παράδειγµα είχαµε και µία θετική εξαίρεση από το D13 στο D71, αυτή θα 
ακυρώσει την αρνητική εξαίρεση για την τιµή της διάστασης D13. Οι δύο επόµενοι 
πίνακες 43 και 44 είναι οι πίνακες των εξαιρέσεων και των τιµών των ανισοτήτων 
αντίστοιχα. 
 

 

 

 

 

 

Πίνακας 39. Όψη D1/D4  
 D41 D42 
D11 opg4(e1, e2) opg4(e3) 
D12 opg4(e4, e5)  opg4( e6) 
D13 opg4(e7, e8)  opg4( e9) 
D14 opg4(e10, e11)  opg4( e12) 
D15 opg4(e13, e14)  opg4( e15) 

Πίνακας 40. Όψη D3/D4 
 D41 D42 
D31 opg1(e1, e2, e4, e5, e7, e8)  opg1(e3, e6, e9) 
D32 opg1(e10 , e11) opg1(e12) 
D33 opg1(e13 , e14) opg1(e15) 

Πίνακας 43. Πίνακας Εξαιρέσεων 
∆ιάσταση1 Τιµή1 ∆ιάσταση2 Τιµη2 Είδος 

D3 1 D7 1 - 
D1 3 D7 1 + 



 83 

Πίνακας 44. Πίνακας τιµών ανισοτήτων 
∆ιάσταση Τιµή ∆ιάστασης Επίπεδο Αρνητική Εξαίρεση Θετική Εξαίρεση 

D1 1 0 3 0 
D1 2 0 3 0 
D1 3 0 3 3 
D1 4 0 0 0 
D1 5 0 0 0 
D2 1 0 0 0 
D2 2 0 0 0 
D2 3 0 0 0 
D3 1 1 3 0 
D3 2 1 0 0 
D3 3 1 0 0 
D4 1 1 0 0 
D4 2 1 0 0 
D5 1 2 0 0 
D5 2 2 0 0 
D7 1 3 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 62. 

Αν στην αρχική πολυδιάστατη όψη του πίνακα 36 εφαρµόσουµε τον τελεστή 
geop(DT, DHg3[D7]) θα πάρουµε την παρακάτω όψη του πίνακα 45. 
 

Πίνακας 45. Όψη D7/D2 
 D21 D22 D23 
D71 opg3( - , - , e7, e10, e13) opg3( - , - , e8, e11, e14) opg3( - , - , e9, e12, e15) 

 
Συγκρίνοντας τους πίνακες 38 και 45 παρατηρούµε ότι λόγω της αρνητικής εξαίρεσης 
από το D31 στο D71 δεν υπολογίζονται οι τιµές e1, e4, e7, e2, e5, e8, e3, e6 και e9 στην 
πρώτη περίπτωση ενώ στην δεύτερη λόγο της θετικής εξαίρεσης από το D13 στο D71 
λογίζονται και οι τιµές e7, e8, και e9 στην τελική όψη D7/D2, µέσω της πράξης που 

D11
(>3)

      

   

  

 

D12
(>3)

D13
(>3)

(<=3)

D14 D15 D21

D31
(>3)

D32 D33

D51 D52

D71

  

 

  
D22 D23

D41 D42

D61
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αντιστοιχεί στον τελεστή opg3. Στον επόµενο πίνακα 46 φαίνεται η τελική όψη D7/D4 
που αν την συγκρίνουµε µε αυτή του πίνακα 42 θα καταλήξουµε στο ίδιο 
συµπέρασµα και θα διαισθανθούµε τον ρόλο της θετικής εξαίρεσης που δεν είναι 
άλλος από το να ακυρώσει την αρνητική εξαίρεση.  
 
 

 

 

3.2 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία παρουσιάστηκε µια επέκταση του OLAP 
µοντέλου για την αντιµετώπιση εξαιρέσεων. Ο λόγος για τον οποίο εκπονήθηκε είναι 
για να υποστηρίξει θεωρητικά ένα επιχειρησιακό πακέτο που πρόκειται να 
υλοποιηθεί. Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάσαµε τα είδη των σηµασιολογικών δικτύων 
καθώς και αυτών που αντιµετωπίζουν εξαιρέσεις, τις πολυδιάστατες βάσεις 
δεδοµένων καθώς και τις γενικές έννοιες OLAP και περιγράψαµε το µοντέλο OLAP 
που χρησιµοποιήσαµε,  βάση του πλήθους των αναφορών τους στην ελληνική και 
ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Επεκτείναµε το OLAP µοντέλο µε την χρήση κάποιας 
τεχνικής που βασίζεται στις µεθόδους αντιµετώπισης εξαιρέσεων σε ένα 
σηµασιολογικό δίκτυο.  

Μελετήσαµε την περίπτωση όπου ο ΓΥ∆ στο κάθε επίπεδο του µοντέλου έχει 
µία διάσταση. Τα ίδια συµπεράσµατα µπορούν να προκύψουν και στην περίπτωση 
που κάποιος ΓΥ∆ περιέχει περισσότερες από µία διαστάσεις αφού κάθε µία από 
αυτές ορίζει µια διαφορετική ιεραρχία, δεδοµένου ότι υπάρχουν περισσότερα από ένα 
µονοπάτια στο δέντρο εξαρτήσεως από τον βασικό Υ∆ στα φύλλα [5]. Βέβαια 
συναντώνται περιπτώσεις όπου µία τιµή µιας διάστασης του ΕΥ∆ συνδέεται µε 
περισσότερες από µία τιµές, δύο διαφορετικών διαστάσεων του ΓΥ∆ του. 

Έως σήµερα, οι δυνατότητες των OLAP µοντέλων στην αντιµετώπιση 
εξαιρέσεων, είναι ακόµα σε πρώιµο στάδιο. Ο καθορισµός των τιµών των 
διαστάσεων ενός OLAP µοντέλου, θα µπορούσε να προκύψει µέσω µιας διαδικασίας 
συλλογισµού που να βασίζεται   σε έννοιες του πραγµατικού κόσµου, για παράδειγµα 
από ένα µη µονοτονικό δίκτυο κληρονοµικότητας, το οποίο θα µπορούσε να εισάγει 
εξαιρέσεις στο OLAP µοντέλο.  Μια περεταίρω διερεύνηση των εν λόγω θεµάτων θα 
µπορούσε να επιχειρηθεί στο µέλλον. 

     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 46. Όψη D7/D4 
 D41 D42 
D71 opg3( - ,- , - , - , e7, e8, e10, e11, e13, e14) opg3( - , - , e9, e12, e15) 
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