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Expert SystemsExpert Systems
 Παραδοσιακός κλάδος ΤΝ από τα μέσα της δεκαετίας ’60.Παραδοσιακός κλάδος ΤΝ από τα μέσα της δεκαετίας ’60.

 Βασική Ιδέα:Βασική Ιδέα: Μεταφορά γνώσης από άνθρωπο σε υπολογιστή  Μεταφορά γνώσης από άνθρωπο σε υπολογιστή 

 Αποθηκευμένη γνώση υπολογιστή Αποθηκευμένη γνώση υπολογιστή  Συνεπαγωγές  Συνεπαγωγές  Συμπέρασμα  Συμπέρασμα 

 Σκοπός:Σκοπός: Υποστήριξη σε λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων  Υποστήριξη σε λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων 

 Μείον: Μείον: Αδυναμία προσαρμογής σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα εκτός κι αν Αδυναμία προσαρμογής σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα εκτός κι αν 

τροποποιηθεί η βάση γνώσεωντροποποιηθεί η βάση γνώσεων  



Data MiningData Mining  in ESin ES

 Πολλά Πολλά ES ES χρησιμοποιούν ένα ευρύ σύνολο βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιούν ένα ευρύ σύνολο βάσεων δεδομένων που 
απαιτούν συνεχή ενημέρωσηαπαιτούν συνεχή ενημέρωση

 Data MiningData Mining: : ευκολία εξαγωγής μοτίβων και υποφώσκουσας ευκολία εξαγωγής μοτίβων και υποφώσκουσας 
πληροφορίας σε σύνολα δεδομένων χωρίς εμφανή δομή πληροφορίας σε σύνολα δεδομένων χωρίς εμφανή δομή 

 ExploraExplora: : βασισμένο σε στατιστική πρόγραμμα εξόρυξης βασισμένο σε στατιστική πρόγραμμα εξόρυξης 

 Εντοπίζει μοτίβα περιγραφής της σχέσης εξαρτημένης και Εντοπίζει μοτίβα περιγραφής της σχέσης εξαρτημένης και 
ανεξάρτητων μεταβλητών ανεξάρτητων μεταβλητών 

 Διαφορά: Διαφορά: Ο χρήστης δεν καλείται να διατυπώσει στατιστική Ο χρήστης δεν καλείται να διατυπώσει στατιστική 
υπόθεση, όλα γίνονται αυτοματοποιημένα.υπόθεση, όλα γίνονται αυτοματοποιημένα.



Κατασκευή βάσης γνώσεωνΚατασκευή βάσης γνώσεων  
 Εμπειρογνώμων:Εμπειρογνώμων:

 Ξεκινά με κάποιο αρχικό σύνολο δεδομένων της επιλογής τουΞεκινά με κάποιο αρχικό σύνολο δεδομένων της επιλογής του
    
 Δημιουργεί μία βάση γνώσεων που περιέχει όλες τις σχετικές με έναν Δημιουργεί μία βάση γνώσεων που περιέχει όλες τις σχετικές με έναν 

γνωστικό τομέα γνώσεις μέσω γνωστικό τομέα γνώσεις μέσω 
 Άμεσης γνώσης Άμεσης γνώσης 
 Εξόρυξης από μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων Εξόρυξης από μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων 

 Χρησιμοποιεί το εργαλείο εξόρυξης για εντοπισμό ευρημάτων στη βάση Χρησιμοποιεί το εργαλείο εξόρυξης για εντοπισμό ευρημάτων στη βάση 
δεδομένωνδεδομένων  

 Αξιολόγηση ευρημάτων για πιθανή χρήση στη βάση γνώσεωνΑξιολόγηση ευρημάτων για πιθανή χρήση στη βάση γνώσεων



Ενημέρωση βάσης γνώσεων Ενημέρωση βάσης γνώσεων 

 Συνεχής ενημέρωση βάσης δεδομένωνΣυνεχής ενημέρωση βάσης δεδομένων

 Συνέπεια:Συνέπεια: Η βάση γνώσεων πρέπει να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές Η βάση γνώσεων πρέπει να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές

 Λύση: Λύση: Παρακολούθηση αλλαγών δεδομένων έτσι ώστε μόλις Παρακολούθηση αλλαγών δεδομένων έτσι ώστε μόλις 
υπάρχουν ενδείξεις για αξιοσημείωτες αλλαγές να ξαναεφαρμοστεί υπάρχουν ενδείξεις για αξιοσημείωτες αλλαγές να ξαναεφαρμοστεί 
το εργαλείο το εργαλείο ExploraExplora  

 Μηχανικός Γνώσης:Μηχανικός Γνώσης: Κρίνει κατά πόσο απαιτείται τροποποίηση  Κρίνει κατά πόσο απαιτείται τροποποίηση 
στη βάση δεδομένωνστη βάση δεδομένων
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