Έµπειρα Συστήµατα (Expert Systems)
! Προγράµµατα τα οποία:
# Επιδεικνύουν νοήµονα συµπεριφορά σε συγκεκριµένους τοµείς και διαδικασίες, ανάλογη

ενός ανθρώπου εµπειρογνώµονα µε ειδικότητα στον ίδιο τοµέα.
# Κωδικοποιούν και χειρίζονται τη γνώση και τη συλλογιστική ενός ανθρώπου-ειδικού σε
έναν εξειδικευµένο τοµέα, µε σκοπό την επίλυση προβληµάτων ή την παροχή συµβουλών.

! Απαιτούν εµπειρική γνώση.
# ∆εν είναι µόνο γνώση ή εκπαίδευση πάνω σε ένα συγκεκριµένο τοµέα.
# Περιλαµβάνει εξειδικευµένες ικανότητες που έχουν αποκτηθεί µε κόπο και χρόνο.

! Χρησιµοποιούνται µε δύο τρόπους:
# Από κάποιον άνθρωπο µη-ειδικό, για να παρέχει λύσεις σε συγκεκριµένα προβλήµατα.
# Συµβουλευτικά, από έναν άνθρωπο-ειδικό ο οποίος καλείται να πάρει κάποια απόφαση.

! Τυπικές κατηγορίες εφαρµογών:
#
#
#
#

Ερµηνεία δεδοµένων (π.χ. ηχητικών ή ηλεκτροµαγνητικών σηµάτων)
∆ιάγνωση δυσλειτουργιών (π.χ. βλαβών σε µηχανήµατα ή ασθενειών σε ανθρώπους)
∆οµική ανάλυση σύνθετων αντικειµένων (π.χ. χηµικών ενώσεων)
∆ιαµόρφωση σύνθετων αντικειµένων (π.χ. πολύπλοκων υπολογιστικών συστηµάτων)
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Ανάπτυξη Εµπείρων Συστηµάτων
! Για την ανάπτυξη ενός έµπειρου συστήµατος πρέπει να συνεργαστούν:
# Ένας ειδικός του τοµέα (domain expert).
• Είναι κάποιος άνθρωπος εξειδικευµένος σε έναν τοµέα της ανθρώπινης δραστηριότητας.
• Η γνώση του για τον τοµέα αυτό θα µεταφερθεί στο σύστηµα.
# Ένας µηχανικός γνώσης (knowledge engineer) µε σκοπό τη λήψη της εµπειρίας

(γνώσης) του πρώτου.
•
•

Είναι ένας επιστήµονας της πληροφορικής, ειδικευµένος σε θέµατα ΤΝ και εµπείρων
συστηµάτων.
Με βάση τα αποτελέσµατα της συνεργασίας σχεδιάζει το σύστηµα και τη δοµή της γνώσης και
στη συνέχεια το αναπτύσσει.

! Ο τοµέας της ΤΝ που ασχολείται µε την ανάπτυξη έµπειρων συστηµάτων ονοµάζεται
τεχνολογία της γνώσης (knowledge engineering).
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Ανάπτυξη και Λειτουργία Έµπειρου Συστήµατος
Ερωτήσεις συνεντεύξεις

Μηχανικός
Γνώσης

Ειδικός
Απαντήσεις
(γνώση)

∆εδοµένα
Τεχνικές Αναπαράστασης

Γνώσης

∆ιασύνδεση
Μεταφοράς Γνώσης

Ανάπτυξη
Έµπειρο Σύστηµα

Λειτουργία

∆ιασύνδεση µε Χρήστη

Χρήστης
Τεχνητή Νοηµοσύνη

Χαρακτηριστικά Εµπείρων Συστηµάτων
ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Προσοµοιώνουν τον τρόπο επίλυσης ενός
προβλήµατος
Παράσταση και χειρισµός γνώσης σε επίπεδο
συµβόλων
Χρήση ευριστικών µεθόδων για περιορισµό
του χώρου αναζήτησης
Χρήση γλωσσών που πλησιάζουν την
ανθρώπινη
Βάση γνώσης (δεδοµένα και εξαγωγή
συµπερασµάτων)
Ευχέρεια στην επέκταση και αναθεώρηση της
γνώσης
Χειρισµός ασαφούς, αβέβαιης και µη-πλήρους
γνώσης
∆υνατότητα µη µονότονης συλλογιστικής
Επεξήγηση του δρόµου συλλογισµού

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Προσοµοιώνουν το ίδιο το πρόβληµα
Παράσταση και χειρισµός δεδοµένων σε
επίπεδο αριθµητικών υπολογισµών
Χρήση αλγορίθµων
Χρήση γλωσσών που βρίσκονται πλησιέστερα
στον τρόπο λειτουργίας του Η/Υ
Βάση δεδοµένων - η γνώση ενσωµατώνεται
στο πρόγραµµα
Η αναθεώρηση της γνώσης επιβάλλει ευρείας
κλίµακας µεταβολές στο πρόγραµµα
∆υσχέρεια στο χειρισµό ασαφούς, αβέβαιης
και µη-πλήρους γνώσης
∆υσχέρεια στη χρήση µη µονότονης λογικής
Ανυπαρξία επεξήγησης
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Πλεονεκτήµατα/Μειονεκτήµατα Έµπειρου Συστήµατος

Η απόδοσή του επηρεάζεται από εξωγενείς
παράγοντες
Υψηλό κόστος
Υποκειµενικότητα
∆ηµιουργικότητα, Ευρύννοια
Κοινή λογική
Γνώση των ορίων και δυνατοτήτων τους
(µετα-γνώση)
Εκφραστική και λειτουργική επεξήγηση του
τρόπου σκέψης τους
Ο έλεγχος της γνώσης γίνεται υποσυνείδητα
Αυτονοµία στη µάθηση
Απόκριση σε πραγµατικό χρόνο

Πλεονεκτήµατα

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ
Γνώση διαθέσιµη όταν ο ίδιος είναι παρών
∆υσκολία µεταφοράς-αποτύπωσης γνώσης
Συναισθηµατικές παρορµήσεις

Μειονεκτήµατα

Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

Σε Σχέση Με Άνθρωπο-Ειδικό
ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Γνώση πάντα διαθέσιµη.
Ευκολία µεταφοράς-αποτύπωσης γνώσης
Εργάζεται µε συνέπεια
Εργάζεται οπουδήποτε
Χαµηλό κόστος λειτουργίας / Υψηλό κόστος ανάπτυξης
Αντικειµενικότητα αν η γνώση προέρχεται από πολλούς
ειδικούς
Απουσία έµπνευσης, Περιορισµένο πεδίο σκέψης
∆υσχέρεια στη µεταφύτευση της κοινής λογικής
Έλλειψη µετα-γνώσης
Μηχανική επεξήγηση του τρόπου λήψης απόφασης
Πρέπει η γνώση να ελέγχεται για ορθότητα, πληρότητα
και συνέπεια
Πρέπει να προγραµµατιστούν για να µαθαίνουν αυτόµατα
∆υσκολία απόκρισης σε πραγµατικό χρόνο
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Εφαρµογές των Εµπείρων Συστηµάτων
! ∆ιάγνωση (diagnosis).
# ∆ιάγνωση βλαβών ενός συστήµατος βάσει παρατηρήσεων και µετρήσεων.

! Πρόγνωση (prognosis-prediction).
# Πρόβλεψη πιθανών µελλοντικών επιπτώσεων µε βάση δεδοµένες καταστάσεις.

! Εκπαίδευση (instruction).
# Κατανόηση, αξιολόγηση και διόρθωση απάντησης µαθητών σε εκπαιδευτικά προβλήµατα.

! Παρακολούθηση καταστάσεων (monitoring).
# Σύγκριση παρατηρούµενων παραµέτρων µε αναµενόµενες καταστάσεις.

! Επιδιόρθωση λαθών (repair-remedy).
# Ανάπτυξη και εκτέλεση σχεδίων (πλάνων) για τη διαχείριση βλαβών.

! Ερµηνεία (interpretation).
# Περιγραφή αντικειµένων και καταστάσεων βάσει δεδοµένων από παρατηρήσεις.

! ∆ιαµόρφωση (configuration).
# Ικανοποίηση απαιτήσεων και περιορισµών για τη συναρµολόγηση εξαρτηµάτων.

! Έλεγχος (control).
# Έλεγχος της συµπεριφοράς ενός συστήµατος. Περιλαµβάνει πολλά από τα παραπάνω.
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Γνωστά Έµπειρα Συστήµατα
! DENDRAL
# Ταυτοποίηση χηµικών ενώσεων µέσω φασµατικής ανάλυσης.
# Χρήση ευριστικών κανόνων για περιορισµό του χώρου αναζήτησης.

! MYCIN
# ∆ιάγνωση και θεραπεία της µηνιγγίτιδας και της βακτηριαιµίας.
# Χρήση συντελεστή βεβαιότητας για τις λύσεις, λόγω αβεβαιότητας απαντήσεων χρήστη.

! PROSPECTOR
# Πρόβλεψη της ακριβούς θέσης ορυκτών κοιτασµάτων αξιοποιώντας γεωλογικά δεδοµένα.
# Χρήση σηµασιολογικών δικτύων και δικτύων πιθανοτήτων.

! INTERNIST
# ∆ιάγνωση παθολογικών περιπτώσεων µε πολύ µεγάλο αριθµό εναλλακτικών διαγνώσεων.
# Χρήση ευριστικής συλλογιστικής (απαγωγική) για την πιθανότερη διάγνωση.

! XCON
# ∆ιαµόρφωση υπολογιστών DEC, για να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του πελάτη.
# Αναζήτηση κατάλληλου συνδυασµού και χωρικής διάταξη των εξαρτηµάτων, µε αποφυγή

των ασυµβατοτήτων λειτουργίας και διασύνδεσης µεταξύ τους.
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Αρχιτεκτονική Εµπείρων Συστηµάτων (1/2)
Χρήστης

Βοηθητικά
Προγράµµατα

∆ιασύνδεση

Επεξήγηση

Πυρήνας

∆ιερµηνέας

Κέλυφος

Μηχανισµός Εξαγωγής Συµπερασµάτων
Χρονοπρογραµµατιστής

Βάση Γνώσης
Στατική

∆υναµική
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Αρχιτεκτονική Εµπείρων Συστηµάτων (2/2)
! Ο πυρήνας του έµπειρου συστήµατος αποτελείται από δύο µέρη:
# Τη βάση γνώσης.
# Το µηχανισµό εξαγωγής συµπερασµάτων.

! Ο διαχωρισµός της γνώσης από το µηχανισµό χειρισµού προσφέρει διαφάνεια.
# Με αλλαγή της γνώσης το έµπειρο σύστηµα µπορεί να εκτελεί διαφορετικές λειτουργίες.

! Κέλυφος εµπείρων συστηµάτων (expert system shell):
# Ο συνδυασµός των βοηθητικών προγραµµάτων µε το µηχανισµό εξαγωγής

συµπερασµάτων.

Τεχνητή Νοηµοσύνη

Βάση Γνώσης
Knowledge Base
! Περιέχει την εµπειρογνωµοσύνη του συστήµατος, όπως την εκµαίευσε ο µηχανικός
γνώσης από τον άνθρωπο-ειδικό κατά την ανάπτυξη του έµπειρου συστήµατος.
# Υπάρχουν διάφορες µορφές αναπαράστασης γνώσης (π.χ. κανόνες, πλαίσια).

! Αποτελείται από δύο µέρη:
# Στατική: Περιέχει διαδικασίες, κανόνες, πλαίσια που περιγράφουν το πρόβληµα και τις

γνωσιολογικές διαδικασίες επίλυσής τους (αρχικά δεδοµένα).
•

∆ε µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράµµατος.

# ∆υναµική: Περιέχει µερικά συµπεράσµατα και δηµιουργούνται κατά την εκτέλεση του

προγράµµατος, καθώς και την τελική λύση του προβλήµατος.
•

Χώρος εργασίας (working memory).
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Μηχανισµός Εξαγωγής Συµπερασµάτων
Inference Engine
! Υπεύθυνος για το χειρισµό της βάσης γνώσης και την εξαγωγή συµπερασµάτων.
! Χωρίζεται σε δύο µέρη:
# ∆ιερµηνέας (interpreter): Χειρισµός της υπάρχουσας γνώσης και παραγωγή νέας.
# Χρονοπρογραµµατιστής (scheduler): Αποφασίζει πότε και µε ποια σειρά θα

χρησιµοποιηθούν οι κανόνες, επιλύνοντας το πρόβληµα της συγκρούσεως (conflict).
•
•

Στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων.
Μετα-κανόνες.
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Μηχανισµός Επεξήγησης
! Ο χρήστης µπορεί να κάνει ερωτήσεις στο έµπειρο σύστηµα σχετικά µε:
# Τους σκοπούς των ερωτήσεων.
# Την πορεία του συλλογισµού.

! Ο µηχανισµός επεξήγησης αλληλεπιδρά µε το µηχανισµό εξαγωγής
συµπερασµάτων
# Η πορεία της συλλογιστικής συνδέεται άµεσα µε τον τρόπο εκτέλεσης των κανόνων.

! Ο µηχανισµός επεξήγησης πρέπει να απαντά σε 2 ερωτήσεις:
# Πώς (how) κατέληξε σε ένα συµπέρασµα
• Κρατάει πληροφορίες σχετικά µε την αποδεικτική διαδικασία και παραθέτει τους κανόνες που
ενεργοποιήθηκαν σε κάθε κύκλο λειτουργίας και οδήγησαν στην απόδειξη της τρέχουσας
απάντησης.
# Γιατί (why) ζητά κάποια πληροφορία από το χρήστη.
• Ψάχνει να βρει τους κανόνες που έχουν στην υπόθεσή τους την τρέχουσα πληροφορία και
µπορεί να επιστρέψει όλη την κατοπινή αλυσίδα συλλογισµών που θα προκαλέσει η
ενεργοποίηση αυτών των κανόνων.
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Αρχιτεκτονική Μαυροπίνακα
Blackboard Architecture
! Η επίλυση δύσκολων προβληµάτων απαιτεί κατακερµατισµό του προβλήµατος σε
µικρότερα και απλούστερα υποπροβλήµατα, τα οποία επιλύονται ανεξάρτητα.
# Η λύση του συνολικού προβλήµατος συνδυάζει τις λύσεις των επιµέρους προβληµάτων.
# Κάθε επιµέρους πρόβληµα ανατίθεται σε µια πηγή γνώσης (knowledge source).
• Ηµιαυτόνοµο έµπειρο σύστηµα µε τη δική του βάση γνώσης και πιθανόν διαφορετικές µορφές
αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικές από τις υπόλοιπες πηγές.

! Ο χώρος αναζήτησης διαιρείται σε ιεραρχία επιµέρους συνόλων µερικών λύσεων.
# Κάθε σύνολο χαρακτηρίζεται από διαφορετικό επίπεδο αφαίρεσης.
# Π.χ., στο HEARSAY τα επιµέρους σύνολα είναι ήχοι, φθόγγοι, συλλαβές, λέξεις, οµάδες

λέξεων και πραγµατικές προτάσεις.

! Μαυροπίνακας: Κοινόχρηστη περιοχή µνήµης, που περιέχει τις µερικές λύσεις των
διαφόρων επιπέδων αφαίρεσης.
# Κάθε πηγή γνώσης παρατηρεί και τροποποιεί το περιεχόµενο του µαυροπίνακα.
# Οι πηγές γνώσης δεν µπορούν να επικοινωνούν απευθείας µεταξύ τους.
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Μοντέλο Αρχιτεκτονικής Μαυροπίνακα
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Αρχιτεκτονική Μαυροπίνακα
Λειτουργία Συστήµατος
! Οι πηγές γνώσης λειτουργούν ταυτόχρονα.
# Παρατηρούν τις µερικές λύσεις που υπάρχουν στο µαυροπίνακα.
# ∆ηµιουργούν νέες µερικές λύσεις, σε µεγαλύτερο επίπεδο λεπτοµέρειας.
# Τροποποιούν ή διαγράφουν µια υπάρχουσα µερική λύση.
• Νέα δεδοµένα που ήρθαν στο µαυροπίνακα αναιρούν τα δεδοµένα που ήδη υπήρχαν σε αυτόν.

! Ο χρονοπρογραµµατιστής:
# Ελέγχει τα δεδοµένα που υπάρχουν στο µαυροπίνακα και κρίνει σε ποια πηγή γνώσης

πρέπει να επιτραπεί η πρόσβαση.
# ∆ιατηρεί µια ατζέντα µε τις αιτήσεις των υπολοίπων πηγών γνώσης που ζήτησαν
πρόσβαση στο µαυροπίνακα.
# Επιτρέπει σε µία µόνο από τις πηγές γνώσης να έχει πρόσβαση στο µαυροπίνακα, σε κάθε
κύκλο εκτέλεσης του συστήµατος.
# Εάν κάποια στιγµή δεν υπάρχει καµία αίτηση για πρόσβαση στο µαυροπίνακα, η
λειτουργία του συνολικού συστήµατος τερµατίζεται.

Τεχνητή Νοηµοσύνη

Παράδειγµα Επιπέδων Αφαίρεσης σε ένα Σύστηµα
Αναγνώρισης Οµιλίας
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∆ιαδικασία Ανάπτυξης Εµπείρων Συστηµάτων
Μηχανικός
Γνώσης
Απόκτηση Γνώσης
Ανάλυση
Προβλήµατος

Εκµαίευση Γνώσης

Ανάλυση Γνώσης

Σχεδίαση
Άνθρωπος
Ειδικός

Άνθρωπος - Ειδικός
&
Μηχανικός Γνώσης

!
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!
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Ανάλυση του Προβλήµατος
Απόκτηση της Γνώσης
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Υλοποίηση
Επαλήθευση και Έλεγχος Αξιοπιστίας
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&
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Πρωτότυπο
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Τελικός
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Σύστηµα
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Ανάλυση Προβλήµατος
! Προσδιορίζεται η µορφή της επιθυµητής λύσης του προβλήµατος.
! Κυριότερα ζητήµατα:
# Είναι το πρόβληµα κατάλληλο για επίλυση από έµπειρο σύστηµα ή συµβατικό

πρόγραµµα;
# Υπάρχουν έτοιµες µελέτες περιπτώσεων επίλυσης του προβλήµατος (case-studies);
# Ποια είναι τα οφέλη από την κατασκευή του έµπειρου συστήµατος;
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Απόκτηση της Γνώσης
Knowledge Acquisition
! Εκµαίευση γνώσης (knowledge elicitation)
# Απαιτεί συνεχή επικοινωνία ανάµεσα στο µηχανικό γνώσης και τον ειδικό.
# Εκτός από τις κλασσικές µεθόδους, υπάρχουν:
• Ηµι-αυτόµατες µέθοδοι: Ο ειδικός εισάγει απευθείας τη γνώση στο σύστηµα χρησιµοποιώντας
ειδικό λογισµικό (π.χ. TEIRESIAS, OPAL, κλπ)
• Αυτόµατες µέθοδοι: Χρησιµοποιούνται τεχνικές µηχανικής µάθησης.

! Μοντελοποίηση γνώσης (knowledge analysis & modeling)
# Ανάλυση της γνώσης από το µηχανικό µε σκοπό τη δηµιουργία ενός µοντέλου της

γνώσης.
•

Η αναπαράσταση της γνώσης γίνεται µε διάφορες ηµιδοµηµένες µορφές αναπαράστασης.

# Υπάρχουν µεθοδολογίες που τυποποιούν τη µοντελοποίηση της γνώσης, όπως η KADS.
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Σχεδίαση
! Προσδιορίζονται:
# Η µορφή της αναπαράστασης της γνώσης.
# Η συλλογιστική που θα χρησιµοποιηθεί για την εξαγωγή συµπερασµάτων.
# Το εργαλείο για την ανάπτυξη του έµπειρου συστήµατος.

! Παράγεται η αρχιτεκτονική του συστήµατος
# ∆εσµεύσεις που λαµβάνονται υπόψη:
• Απαιτήσεις των χρηστών.
• Τεχνολογία που θα χρησιµοποιηθεί.
• Το µοντέλο της γνώσης.

Υλοποίηση
! Κωδικοποιείται το µοντέλο της γνώσης χρησιµοποιώντας εργαλεία ανάπτυξης
εµπείρων συστηµάτων.
! Αρχικά αναπτύσσεται ένα πρωτότυπο σύστηµα επίδειξης:
# Καθοδηγεί στη συνέχεια την ανάπτυξη, ή
# Οδηγεί σε επανασχεδιασµό όταν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που τέθηκαν στην αρχή.
# Επαληθεύει τη γνώση που αποκτήθηκε από τον ειδικό και µοντελοποιήθηκε από το

µηχανικό γνώσης.
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Επαλήθευση και Έλεγχος Αξιοπιστίας
! Έλεγχος της συµβατότητας του συστήµατος µε τις αρχικές προδιαγραφές.
! Επιβεβαίωση της συνέπειας και πληρότητας της κωδικοποίησης της γνώσης που
περιέχεται στο έµπειρο σύστηµα.
# Ο έλεγχος πραγµατοποιείται από το µηχανικό της γνώσης µε τη βοήθεια εργαλείων (π.χ.

CHECK, TEIRESIAS)

! Έλεγχος αξιοπιστίας (validation): Συνίσταται στην επιβεβαίωση της ορθότητας και
γενικότητας της γνώσης που περιέχει το έµπειρο σύστηµα.
# Το σύστηµα επιλύει ένα σύνολο από υποδειγµατικές περιπτώσεις (test cases).
# Οι λύσεις συγκρίνονται µε λύσεις που δόθηκαν από διάφορους ειδικούς του τοµέα.
# Οι υποδειγµατικές περιπτώσεις πρέπει να είναι διαφορετικές από αυτές που

χρησιµοποιήθηκαν στις προηγούµενες φάσεις ανάπτυξης του συστήµατος.
•

Εξασφαλίζεται η ευρωστία (robustness) σε µη-προσδοκώµενα δεδοµένα.
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Εκµαίευση Γνώσης
Knowledge Elicitation
! ∆ιαδικασία απόκτησης (εξαγωγής) της γνώσης από άτοµα που θεωρούνται "ειδικοί"
ή "εµπειρογνώµονες".
! Θεωρείται ως το πιο δύσκολο και αµφίβολο βήµα στην ανάπτυξη ενός εµπείρου
συστήµατος.
! Ειδικός είναι το άτοµο που έχει ειδική γνώση ή ικανότητα πάνω σε ένα θέµα.
# ∆εν περιορίζεται µόνο στην κατοχή πληροφοριών ή δεδοµένων πάνω σε ένα θέµα.
# Κατέχει ειδική γνώση σε βαθµό που τον κάνει να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους απλούς

"γνώστες".

! Γνώση: Πλήρης επίγνωση (awareness) ή οικειότητα (familiarity) για ένα γεγονός,
µια θεωρητική ή πρακτική κατανόηση ενός θέµατος, η οποία αποκτάται από την
εµπειρία ενός ατόµου.
# Η εµπειρία ενός ατόµου θεωρείται αναπόσπαστο µέρος της γνώσης που κατέχει.
# ∆ιαφοροποίηση της σχεδίασης έµπειρων συστηµάτων από την παραδοσιακή τεχνολογία

λογισµικού.
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Προβλήµατα στην Εκµαίευση της Γνώσης
! Παράδοξο της ειδίκευσης:
# Όσο πιο πολύ ισχυρίζεται κάποιος ότι είναι ειδικός σε κάποιο θέµα, τόσο πιο δύσκολη

είναι η ανταλλαγή πληροφοριών µαζί του.

! Ευσεβής πόθος (wishful thinking):
# Όταν ο ειδικός περιγράφει ένα παράδειγµα, εκφράζει ουσιαστικά το τι θα έπρεπε να

γίνεται και όχι το τι πραγµατικά γίνεται.

! Κατάλληλο υπόβαθρο γνώσης του µηχανικού γνώσης.
! Έλλειψη χρόνου:
# Ο ειδικός καταλήγει σε βιαστικές απαντήσεις, όταν αυτές απαιτούν αρκετό χρόνο.

! Ο µηχανικός γνώσης πρέπει να διασφαλίσει ότι ικανοποιούνται οι στόχοι της
συνέντευξης.
! Αµεροληψία του µηχανικού γνώσης.
! Aπροθυµία του ειδικού να µεταδώσει γνώση.
! Ανεπιτήδειος έµπειρος (inexpert expert).
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Μεθοδολογίες Εκµαίευσης Γνώσης
! Ο πιο διαδεδοµένος και αποδοτικός τρόπος εκµαίευσης γνώσης είναι η συνέντευξη
! Μη-δοµηµένες συνεντεύξεις.
# Αποτελούνται από γενικές ερωτήσεις που υποβάλλονται µε την ελπίδα της καταγραφής

όσο περισσότερων πληροφοριών γίνεται.

! Ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις.
# Περιέχουν µια σειρά ανοιχτών ερωτήσεων και θεµάτων που πρέπει να καλυφθούν.

! ∆οµηµένες συνεντεύξεις.
# Περιέχουν ένα ερωτηµατολόγιο µε αυστηρά καθορισµένη δοµή που περιλαµβάνει

συγκεκριµένες ερωτήσεις σχετικές µε τα χαρακτηριστικά του προβλήµατος.
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Τεχνικές Συνέντευξης (1/2)
! Επαναδιδασκαλία:
# Ο µηχανικός γνώσης προσπαθεί να επαναδηµιουργήσει και να συνοψίσει ότι έχει ειπωθεί

από τον ειδικό και να το διδάξει σε αυτόν.

! ∆ιδακτική συνέντευξη (tutorial interview):
# Ο ειδικός δίνει µια διάλεξη πάνω στην περιοχή του θέµατος.

! Βαθµωτά πλέγµατα (laddered grids):
# Εξετάζεται ο χώρος του γνωστικού πεδίου, βάσει ερωτήσεων οι οποίες κινούνται στον

άξονα γενικού-ειδικού (ή κάθετα), πάνω στον οποίο θεωρείται ότι ανήκουν οι έννοιες.

! Ταξινόµηση καρτών (card sorting):
# Ανακάλυψη κατάλληλων ιδιοτήτων των στοιχείων που απαρτίζουν την περιοχή του

πεδίου, για την ταξινόµηση των εννοιών.
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Τεχνικές Συνέντευξης (2/2)
Πλέγµατα Ρεπερτορίων
! Πλέγµατα ρεπερτορίων (repertory grid):
# Κάθε στοιχείο της περιοχής κατηγοριοποιείται σύµφωνα µε ένα σύνολο από έννοιες ή

χαρακτηρισµούς, οι οποίες εφαρµόζονται σε όλα τα στοιχεία σε κάποιο βαθµό.
# Κάθε έννοια εκφράζεται σε µια γραµµική, αριθµητική κλίµακα.
•
•
•
•

Η κλίµακα είναι ίδια κάθε φορά.
Τυπικά οι τιµές κυµαίνονται 1-5 ή 1-10
Υπάρχουν δύο ακραίες τιµές, π.χ. βαρύς/ελαφρύς, φτηνός/ακριβός, κ.α.
Η µέση τιµή (π.χ. 3 στα 5) αντιπροσωπεύει µια ενδιάµεση τιµή της έννοιας.

# Ζητείται από τον ειδικό να αποδώσει µια τιµή σε κάθε έννοια για όλα τα στοιχεία της

περιοχής, στο πλέγµα που δηµιουργείται.
# Εξετάζεται αν κάποιο ζευγάρι εννοιών είναι παρόµοιο κατά τη σύγκριση των οριζοντίων
γραµµών του πλέγµατος, ώστε να παραλειφθούν κάποιες παραπλήσιες έννοιες.
# Υπολογίζεται, σε ένα νέο πλέγµα, πόσο όµοια ή ανόµοια είναι τα στοιχεία της περιοχής
µεταξύ τους.
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Παράδειγµα Πλέγµατος Ρεπερτορίων
µικροκλοπή

µικροκλοπή

διάρρηξη
ναρκωτικά

διάρρηξη

δολοφονία

οποιονδήποτε

2

1

1

1

1

5

µόνο γυναίκες

µεγάλη καταδίκη

2

1

1

2

3

5

µικρή καταδίκη

2

5

1

1

4

5

οποιαδήποτε τοποθεσία

προσχεδιασµένο

5

3

1

2

5

4

αφθόρµητα

µη-απειλητικός

3

2

2

5

5

5

απειλητικός

2

2

1

5

4

5

προσωπικό

1

3

1

5

4

5

σηµαντικό

1

1

2

5

5

5

βίαιος

ειδική τοποθεσία

απρόσωπο
ασήµαντο
µη-βίαιος

10

διάρρηξη

-

ναρκωτικά

ναρκωτικά

10 10

δολοφονία

18 18 16

-

ληστεία

15 15 21

9

βιασµός

23 21 29 13 10

ληστεία
βιασµός

µικροκλοπή

-

δολοφονία
ληστεία

-

βιασµός

-
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Εργαλεία Ανάπτυξης Εµπείρων Συστηµάτων
Εργαλεία Ανάπτυξης
Εµπείρων Συστηµάτων

Γλώσσες
Προγραµµατισµού

Συµβατικές

Συµβολικές ή ΤΝ

Pascal

Prolog

C

Lisp

Basic

Smalltalk

Fortran

OPS5

Κελύφη Εµπείρων Συστηµάτων ή
Εργαλεία Τεχνολογίας της Γνώσης

Απλά
EMYCIN
KAS
EXPERT

Εξελιγµένα
S1

M4

Personal Consultant

ART

KEE

Flex

CLIPS

NEXPERT
Mike

Knowledge Craft
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Γλώσσες Προγραµµατισµού ΤΝ
! Αποτελούν εργαλείο για γρήγορη κατασκευή πρωτοτύπου του έµπειρου συστήµατος.
# Ο κώδικας µπορεί να εκτελεστεί και να ελεγχθεί την ώρα που δηµιουργείται.

! Η διασύνδεση αυτών των γλωσσών µε το χρήστη δεν είναι αρκετά εξελιγµένη.
! Οι γλώσσες προγραµµατισµού διαθέτουν συνήθως έναν απλό µηχανισµό ελέγχου.
# ∆ίνουν στον προγραµµατιστή τη δυνατότητα να "δηµιουργήσει":
• Μηχανισµό ελέγχου για το έµπειρο σύστηµα (συλλογιστική).
• Τρόπο αναπαράστασης της γνώσης, µε τις δοµές δεδοµένων.

! Κατηγορίες γλωσσών προγραµµατισµού ΤΝ:
#
#
#
#

Συναρτησιακός προγραµµατισµός (π.χ. LISP)
Λογικός προγραµµατισµός (π.χ. PROLOG)
Αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός (π.χ. SMALLTALK)
Προγραµµατισµός µε κανόνες παραγωγής (π.χ. OPS5)
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Συναρτησιακός Προγραµµατισµός (LISP)
! Είναι προσανατολισµένη στο χειρισµό συµβόλων και λιστών.
! ∆ιαδικαστική θεώρηση:
# Η γνώση του προβλήµατος αναµιγνύεται µε τη γνώση του τρόπου επίλυσης.

! Έχει µόνο 2 τύπους δεδοµένων (άτοµο-σύµβολο και λίστα).
! Το λεξιλόγιο αποτελείται από 6 θεµελιώδεις συναρτήσεις.
# Με βάση αυτές τις στοιχειώδεις συναρτήσεις ο χρήστης ορίζει πιο σύνθετες.

! Πλεονεκτήµατα:
# ∆υναµικότητα, αυτόµατη διαχείριση της µνήµης, εύκολη διόρθωση λαθών.
# ∆υνατότητα για ορισµό αναδροµικών συναρτήσεων.
# Τµηµατοποιηµένη (modular) ανάπτυξη προγραµµάτων µε τη χρήση πολλών

συναρτήσεων.

! Μειονέκτηµα:
# ∆εν αποδίδει κάποια ιδιαίτερη σηµασία στα σύµβολα που χειρίζεται.
• Μέσο "κατασκευής" εργαλείων ανάπτυξης εµπείρων συστηµάτων (π.χ. OPS5).
• Όχι εργαλείο άµεσης κωδικοποίησης και εκτέλεσης της γνώσης.
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Λογικός Προγραµµατισµός (PROLOG)
! Συµβολική γλώσσα που βασίζεται στην κατηγορηµατική λογική πρώτης τάξης.
! Ένα πρόβληµα:
# Περιγράφεται µε τη µορφή γεγονότων (αξιώµατα) και κανόνων (θεωρήµατα)
# ∆εν περιέχει τον ακριβή αλγόριθµο επίλυσης του προβλήµατος.

! Υπάρχει σαφής διαχωρισµός της γνώσης από το µηχανισµό ελέγχου.
# Η εξαγωγή συµπερασµάτων γίνεται µε τη διαδικασία της εις άτοπο απαγωγής.
# Οι εναλλακτικές λύσεις ενός προβλήµατος ερευνώνται πρώτα σε βάθος (DFS).

! Υπόθεση κλειστού κόσµου (closed-world assumption):
# Όσες πληροφορίες δεν αναφέρονται ρητά µέσα στη βάση γνώσης θεωρείται ότι δεν

αληθεύουν (ψευδείς).

! Κατάλληλη για την ανάπτυξη εµπείρων συστηµάτων:
# Οι κανόνες περιγράφουν έναν κανόνα εµπείρου συστήµατος.
# Μηχανισµός ελέγχου: Ανάστροφη ακολουθίας εκτέλεσης κανόνων (backward

chaining).
# Μηχανισµός επίλυσης συγκρούσεων: Επιλέγεται πάντα ο πρώτος κανόνας ή γεγονός.
# Στις µοντέρνες εκδόσεις της PROLOG υπάρχουν αρκετές επεκτάσεις γραφικής διασύνδεσης
µε το χρήστη.
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Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός (1/2)
Object-Oriented Programming
! Αντικείµενο (object):
# Συλλογή από συσχετιζόµενα δεδοµένα (χαρακτηριστικά - attributes) µε συγκεκριµένη

δοµή, που αντιπροσωπεύει συνήθως µία οντότητα του φυσικού κόσµου.
# Π.χ., ένα αυτοκίνητο µπορεί να αναπαρασταθεί ως αντικείµενο µε χαρακτηριστικά όπως ο
κατασκευαστής του, ο αριθµός θυρών και θέσεων, η µέγιστη ταχύτητα, το βάρος του, κλπ.

! Εγκλεισµός (encapsulation):
# Η εσωτερική κατάσταση του αντικειµένου αποκρύπτεται από τον υπόλοιπο κόσµο.
# Τα χαρακτηριστικά του αντικειµένου προσπελαύνονται µόνο µέσω µηνυµάτων.
# Για κάθε µήνυµα υπάρχει µία διαδικασία εξυπηρέτησής του, η οποία ονοµάζεται µέθοδος.

! Κλάσεις (classes):
# Αντικείµενα-πρότυπα που περιγράφουν αφηρηµένα τη δοµή και τη συµπεριφορά των

αντικειµένων οµαδοποιούν τους

! Στιγµιότυπα (instances):
# Το σύνολο των αντικειµένων που ανήκουν σε µία κλάση.

! Οι κλάσεις είναι συνήθως οργανωµένες σε ιεραρχίες γενίκευσης/ειδίκευσης.
# Π.χ., η κλάση "όχηµα" είναι πιο γενική από την κλάση "αυτοκίνητο".
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Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός (2/2)
! Κληρονοµικότητα (inheritance):
# Η δοµή και συµπεριφορά µιας γενικότερης κλάσης κληρονοµείται στις περισσότερο

συγκεκριµένες.

! Πλεονέκτηµα:
# Προσφέρει εκφραστικές δοµές για συµπαγή και συνεπή αναπαράσταση των:
• Των αντικειµένων του φυσικού κόσµου.
• Των συσχετίσεων µεταξύ τους,
• Των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα.

! Μειονέκτηµα:
# Η επιλογή των αντικειµένων και µηνυµάτων γίνεται τεχνητά/αφύσικα για τα περισσότερα

προβλήµατα.
•

Τα αντικείµενα δε διευκολύνουν τον προγραµµατιστή, αλλά αποτελούν απλώς το µέσο
υλοποίησης

! Πιο γνωστές γλώσσες:
#
#
#
#

SMALLTALK (προσεγγίζει το συµβολικό προγραµµατισµό)
C++/Java (προσεγγίζει το συµβατικό προγραµµατισµό)
LOOPS, FLAVORS και CLOS (αντικειµενοστραφείς επεκτάσεις της γλώσσας LISP)
COOL (συνοδεύει τη γλώσσα παραγωγής CLIPS - πάρα πολλά κοινά σηµεία µε την CLOS)
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Παράδειγµα Αντικειµενοστραφούς Προγραµµατισµού
COOL (1/2)
! Ορισµός κλάσεων:
(defclass vehicle
(is-a USER)
(slot fuel-type (create-accessor read-write))
(slot tank-capacity (create-accessor read-write))
(slot fuel-loaded (create-accessor read-write)))
(defclass car
(is-a vehicle)
(slot consumption-rate (create-accessor read-write))
(slot reset-counter (create-accessor read-write)))

! Ορισµός στιγµιότυπου:
(definstances car
(fiat_brava of car
(fuel-type 'benzine)
(tank-capacity 45)
(fuel-loaded 30)
(consumption-rate 10)
(reset-counter 250))
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Παράδειγµα Αντικειµενοστραφούς Προγραµµατισµού
COOL (1/2)
! Ορισµός µεθόδου:
(defmessage-handler car remaining-distance ()
(- (* (/ ?self:fuel-loaded
?self:consumption-rate)
100)
?self:reset-counter))

! Αποστολή µηνύµατος:
(send [fiat_brava] remaining-distance)
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∆ιαφορές Αντικειµένων - Πλαισίων
! Ρόλος των κλάσεων:
# Αντικείµενα: Τύποι δεδοµένων.
• Τα αντικείµενα έχουν αυστηρά καθορισµένη δοµή, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος της
ορθότητας των προγραµµάτων και η παραγωγή αποδοτικότερου κώδικα.
# Πλαίσια: Πρότυπα µε προκαθορισµένα χαρακτηριστικά και τιµές.
• Τα στιγµιότυπα των πλαισίων δεν είναι υποχρεωµένα να ακολουθήσουν αυστηρά τα
προτεινόµενα χαρακτηριστικά και τιµές (µεγαλύτερη ευελιξία).

! Πρόσβαση στις τιµές των ιδιοτήτων:
# Αντικείµενα: Μόνο µέσω µηνυµάτων (εγκλεισµός).
# Πλαίσια: Άµεση πρόσβαση για ανάγνωση και εγγραφή από τους κανόνες.

! Ενσωµάτωση διαδικασιών:
# Αντικείµενα: Υπάρχουν ενσωµατωµένα ολόκληρα προγράµµατα υπό τη µορφή µεθόδων.
• Ενεργοποιούνται µε την εκούσια αποστολή µηνυµάτων.
# Πλαίσια: Προσκολλώνται µικρές διαδικασίες (δαίµονες) σε κάποιες ιδιότητες.
• Ενεργοποιούνται αυτόµατα όταν γίνει πρόσβαση στις ιδιότητες.
• Το υπόλοιπο πρόγραµµα είναι αποθηκευµένο εκτός των πλαισίων

Τεχνητή Νοηµοσύνη

Προγραµµατισµός µε Κανόνες Παραγωγής (OPS5)
! Αποτελεί φυσικό τρόπο υλοποίησης της γνώσης.
! Είναι εύκολος στην εκµάθηση, λόγω της απλότητας των δοµών και της γλώσσας.
! Η απλότητα είναι αρκετές φορές περιοριστική, αφού δεν επιτρέπει τη δηµιουργία
σύνθετων αναπαραστάσεων της γνώσης ή απλών διαδικαστικών αλγορίθµων.
# Π.χ., στην Ops5 υπάρχουν µόνο γραµµικές εγγραφές (διανύσµατα συµβόλων).
• Είναι δύσκολο να δηµιουργηθούν σύνθετες (αναδροµικές) δοµές, όπως δένδρα και γράφοι.
• Η δηµιουργία απλών βρόχων επανάληψης ή αναδροµής είναι πολύπλοκη διαδικασία.

! Χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος Rete
# Επιταχύνει την ταυτοποίηση (pattern matching) των κανόνων µε τα δεδοµένα στη

µνήµη εργασίας

! Μηχανισµός ελέγχου:
# Βασίζεται στη συγκέντρωση των ενεργοποιηµένων κανόνων στο σύνολο συγκρούσεων.
# Εφαρµόζονται ευριστικοί αλγόριθµοι επίλυσης συγκρούσεων για την επιλογή του κανόνα

που θα εκτελεστεί.
•

Βασίζονται σε ψυχολογικές µελέτες (Carnegie-Mellon) πάνω στον τρόπο µε τον οποίο
σκέφτονται οι άνθρωποι (cognitive psychology).
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Αλγόριθµοι Επίλυσης Συγκρούσεων της OPS5
! Ο κανόνας που αναφέρεται στα πιο πρόσφατα δεδοµένα εκτελείται πρώτος
(recency).
# Ακολουθείται µία χρονικά συνεπής πορεία σκέψης.

! Ο πιο συγκεκριµένος κανόνας εκτελείται πρώτος (specificity).
# Εξετάζονται πρώτα τα πιο συγκεκριµένα θέµατα τα οποία οδηγούν πιθανότατα σε λύση

πιο γρήγορα.

! Οι κανόνες που αναφέρονται στον τρέχοντα στόχο έχουν προτεραιότητα (meansends analysis).
# Το συνολικό πρόβληµα επιµερίζεται σε απλούστερες διεργασίες (tasks).
# Κάθε διεργασία υλοποιείται από µία οµάδα κανόνων (cluster), υποσύνολο της συνολικής

βάσης γνώσης.
# Η αποδεικτική διαδικασία είναι επικεντρωµένη στους τρέχοντες στόχους της.

! Οι κανόνες που έχουν εκτελεστεί για κάποιο συνδυασµό αντικειµένων δεν
ξαναεκτελούνται (refractoriness).
# Αποφεύγονται άσκοπες ή ατέρµονες επαναλήψεις.
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Παράδειγµα Προγράµµατος στην OPS5 (1/2)
! Κίνηση ροµπότ σε χώρο µε εµπόδια και αντικείµενα-στόχους.
(strategy lex)
(literalize robot_at x_pos y_pos)
(literalize obstacle_at x_pos y_pos)
(literalize direction name)

(literalize object_at x_pos y_pos)
(literalize test_obstacle x_pos y_pos)
(literalize choice name)

(p begin
(start)
→
(make robot_at ^x_pos 6 ^y_pos 4) (make direction ^name e) (make choice ^name w)
(make obstacle_at ^x_pos 7 ^y_pos 4)
...
(make object_at ^x_pos 4 ^y_pos 7)
...)
(p move_west
(robot_at ^x_pos <x> ^y_pos <y>)
(direction ^name w)
→
(modify 1 ^x_pos (compute <x> - 1)))
...
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Παράδειγµα Προγράµµατος στην OPS5 (2/2)
(p avoid_obstacle_south1
(robot_at ^x_pos <x> ^y_pos <y>)
→
(make test_obstacle ^x_pos <x> ^y_pos (compute <y> - 1)))
(p avoid_obstacle_south1
(test_obstacle ^x_pos <x> ^y_pos <y>)
(obstacle_at ^x_pos <x> ^y_pos <y>)
(direction ^name s)
(choice ^name <ND>)
→
(modify 3 ^name <ND>))
...
(p detect_object
(robot_at ^x_pos <x> ^y_pos <y>)
(object_at ^x_pos <x> ^y_pos <y>)
→
(write 'object is found' (crlf))
(halt))
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Κελύφη Εµπείρων Συστηµάτων
! Εξειδικευµένα εργαλεία για την ανάπτυξη εµπείρων συστηµάτων.
! Αποτελούν έµπειρα συστήµατα χωρίς τη βάση γνώσης.
# Μπορούν να παροµοιαστούν ως περιβλήµατα (κελύφη) µιας βάση γνώσης.

! Προέρχονται από:
# Υπάρχοντα έµπειρα συστήµατα µε αφαίρεση της αρχικής βάσης γνώσης τους.
# Αναπτύσσονται από την αρχή και δεν προσανατολίζονται σε συγκεκριµένη εφαρµογή.

! ∆ιαχωρίζονται σε απλά ή εξελιγµένα βάσει σηµαντικών χαρακτηριστικών τους:
# Μορφές αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής.
# Ευκολίες διασύνδεσης.

Τεχνητή Νοηµοσύνη

Απλά Κελύφη (Emycin)
! Προήλθε από το έµπειρο σύστηµα MYCIN.
# Χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή διαφόρων εµπείρων συστηµάτων:
LITHIO (γεωλογία)
TAX-ADVISOR (νοµική)

CLOT (ασθένειες πήξης του αίµατος)
SACON (ανάλυση µηχανολογικών σχεδίων)

PUFF (πνευµονικές ασθένειες)
HEAD MED (ψυχιατρικές διαγνώσεις)

! Τα γεγονότα παριστάνονται σαν τριάδες: "έννοια-παράµετρος-τιµή".
# Κάθε τριάδα συνοδεύεται και από ένα συντελεστή βεβαιότητας.

! Οι κανόνες εκτελούνται ανάστροφα:
# Όταν επαληθεύεται η συνθήκη τότε προστίθενται στη µνήµη οι τριάδες της ενέργειας.
• Η ενέργεια συνοδεύεται µε συντελεστές βεβαιότητας.

! Υποστηρίζονται µετα-κανόνες:
# Εξετάζουν τις συνθήκες των κανόνων που µπορούν να εκτελεστούν.
# Καθορίζουν τη σειρά εκτέλεσης, ή αποτρέπουν την εκτέλεση κάποιων κανόνων.

! Μειονέκτηµα: ∆εν είναι κατάλληλα για την επίλυση όλων των προβληµάτων, αφού
δηµιουργήθηκαν από έµπειρο σύστηµα που επιλύει συγκεκριµένο πρόβληµα.
# Π.χ. το EMYCIN είναι κατάλληλο κυρίως για προβλήµατα διάγνωσης (όπως το MYCIN).
# Οφείλεται στην υποστήριξη ενός είδους αναπαράστασης γνώσης, συλλογιστικής και

αβεβαιότητας.
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Εξελιγµένα Κελύφη (1/2)
! Εργαλεία της τεχνολογίας της γνώσης τα οποία υποστηρίζουν:
# Πολλαπλούς τρόπους αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής.
# Εξελιγµένες δυνατότητες διασύνδεσης.
# Μεγαλύτερη γενικότητα εφαρµογών.

! Κατηγορίες εξελιγµένων κελυφών, ανάλογα µε τον τρόπο που αναπτύχθηκαν:
# Αρχικά από έµπειρα συστήµατα και στη συνέχεια µετατράπηκαν και επεκτάθηκαν ώστε

να υποστηρίζουν περισσότερα είδη αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής.
•

Π.χ. PERSONAL CONSULTANT, S1 και M4, κ.ά.

# Από την αρχή σε κάποια γλώσσα προγραµµατισµού και δεν προήλθαν από κάποιο έµπειρο

σύστηµα.
•
•
•

ART, KEE, και KNOWLEDGE CRAFT (αναπτύχθηκαν σε LISP)
FLEX και MIKE (αναπτύχθηκαν σε PROLOG),
NEXPERT και CLIPS (αναπτύχθηκαν σε C/C++)
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Εξελιγµένα Κελύφη (2/2)
! ∆ιαφορές µε τα απλά κελύφη
# ∆ε δεσµεύονται από τη δόµηση και τους περιορισµούς του αρχικού έµπειρου συστήµατος.
# ∆ίνουν περισσότερες δυνατότητες στην κατασκευή και τη συντήρηση των εµπείρων

συστηµάτων.
# Είναι συνήθως δυσκολότερα στην εκµάθηση γιατί περιέχουν πολλές και ετερογενείς
µεταξύ τους προγραµµατιστικές έννοιες.
•

Η ανάµειξη διαφόρων προγραµµατιστικών µοντέλων γίνεται πειραµατικά από τους
προγραµµατιστές, γιατί δεν υπάρχουν θεωρίες υβριδικών τρόπων αναπαράστασης της γνώσης.

! Οι κυριότεροι µέθοδοι αναπαράστασης γνώσης:
# Πλαίσια: Πλεονεκτούν στη δοµηµένη αναπαράσταση σύνθετων φυσικών αντικειµένων

και στο συµπαγή τρόπο χειρισµού τους.
# Κανόνες: Πλεονεκτούν στο δηλωτικό τρόπο αναπαράστασης εµπειρικών συσχετίσεων
µεταξύ παρατηρηθέντων δεδοµένων και επαρκούντων δράσεων για την αντιµετώπιση των
περιπτώσεων.

! Ο συνδυασµός των δύο µεθόδων αναπαράστασης γνώσης γίνεται ως εξής:
# Οι συνθήκες των κανόνων µπορούν να αναφέρονται σε τιµές των ιδιοτήτων των πλαισίων.
# Οι ενέργειες µπορούν να αλλάζουν τις τιµές των ιδιοτήτων ή να δηµιουργούν και να

διαγράφουν πλαίσια.
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PERSONAL CONSULTANT
! Είναι εξέλιξη του απλού κελύφους EMYCIN.
# Η αναπαράσταση γνώσης γίνεται µε κανόνες και γεγονότα.
• Τα γεγονότα παριστάνονται µε τριάδες όπως και στο EMYCIN.
# Υποστηρίζει αβεβαιότητα

! Υποστηρίζει τόσο ανάστροφη όσο και ορθή συλλογιστική
! Εξελιγµένες δυνατότητες:
#
#
#
#

Εξελιγµένος επεξεργαστής κειµένου για τη βάση γνώσης.
∆υνατότητα επεξήγησης της πορείας συλλογισµού.
Πρόγραµµα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας.
Εργαλείο για τον έλεγχο της συνέπειας της βάσης γνώσης.

Τεχνητή Νοηµοσύνη

ART
Automated Reasoning Tool
! Προσφέρει διάφορους τρόπους αναπαράστασης της γνώσης.
# Κανόνες.
• Μπορούν να εκτελεστούν µε ορθή ή ανάστροφη συλλογιστική.
# Σενάρια.
# κλπ.

! Προσφέρει εξελιγµένους µηχανισµούς ελέγχου,
# Αρχιτεκτονική µαυροπίνακα
# Μηχανισµός συντήρησης της αλήθειας (truth maintenance)
• Καταγράφεται ο δρόµος συλλογισµού που ακολουθεί η ικανοποίηση της υπόθεσης ενός κανόνα,
έτσι ώστε αν καταρριφθεί η τελική υπόθεση, διαγράφονται όλες οι σχετιζόµενες υποθέσεις.

! Εξελιγµένες δυνατότητες:
# Γραφικό εργαλείο ART Studio για τη σταδιακή ανάπτυξη της βάσης γνώσης µέσω

παραθύρων, µενού, κλπ.
# ∆υνατότητα κλήσης προγραµµάτων που γράφηκαν σε άλλες γλώσσες προγραµµατισµού,
π.χ. LISP, C, PASCAL.
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KEE
Knowledge Engineering Environment
! Η αναπαράσταση γνώσης γίνεται µε µονάδες (units) ή πλαίσια.
! Η εκτέλεση κανόνων µπορεί να είναι ορθή ή ανάστροφη, µε µηχανισµό
οπισθοδρόµησης.
! Εξελιγµένες δυνατότητες:
# Εργαλείο σύνταξης της βάσης γνώσης.
# Εργαλείο KEE Worlds που δίνει τη δυνατότητα για αναπαράσταση και σύγκριση

εναλλακτικών σεναρίων.
# Εργαλείο TMS ως µηχανισµός συντήρησης της αλήθειας.
# Εργαλείο KEE Connection, για διασύνδεση µε σχεσιακές βάσεις δεδοµένων.
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