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Περίληψη 

Το αντικείµενο της µεταπτυχιακής διατριβής είναι η µελέτη των Ασαφών Γνωστικών 
Χαρτών ως ένα εργαλείο για την λήψη αποφάσεων και πως αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 
ένα Σύστηµα Λήψης Οµαδικών Αποφάσεων. 

Πιο συγκεκριµένα στο πρώτο κοµµάτι της η εργασία εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο 
δηµιουργείται και αναπτύσσεται ένας Ασαφής Γνωστικός Χάρτης. Έπειτα εξετάζονται οι µέθοδοι 
και οι δυσκολίες οι οποίες προκύπτουν κατά την διαδικασία συνένωσης πολλών Ασαφών 
Γνωστικών Χαρτών ώστε να καταστήσει εφικτή την χρήση τους σε κάποιο οµαδικό περιβάλλον 
το οποίο έχει ως σκοπό την λήψη κάποιας απόφασης. 

Το δεύτερο και σηµαντικότερο κοµµάτι αυτής της εργασίας είναι η υλοποίηση µιας 
εφαρµογής η οποία αναπτύχτηκε µε τεχνολογίες διαδικτύου και έχει την δυνατότητα να 
προσφέρει στο χρήστη της την δηµιουργία λογαριασµού µε τον οποίο µπορεί στη συνέχεια να 
παραθέσει κάποιο θέµα το οποίο απαιτεί ανάλυση µε χρήση Ασαφών Γνωστικών Χαρτών. Ο 
κάθε χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει Ασαφείς Γνωστικούς Χάρτες είτε στο δικό του θέµα είτε 
σε θέµα που έχει δηµιουργήσει κάποιος άλλος χρήστης έτσι όταν ένα θέµα αποκτήσει αρκετούς 
Ασαφείς Γνωστικούς Χάρτες µπορεί να γίνει η συνένωση τους ώστε να παραχθεί ένας τελικός 
ενιαίος Ασαφής Γνωστικός Χάρτης πάνω στον οποίο εφαρµόζονται οι αλγόριθµοι εξαγωγής 
συµπερασµάτων, τα αποτελέσµατα µπορούν να αποθηκευτούν ξεχωριστά για κάθε χρήστη και 
να έχουν πρόσβαση σε αυτά όλοι ώστε να µπορεί να γίνει εξέταση και σύγκριση των 
αποτελεσµάτων που παρήχθησαν από κάθε χρήστη. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Ασαφείς Γνωστικοί Χάρτες, Σύστηµα λήψης οµαδικών αποφάσεων, 
ασαφής λογική, συνένωση Ασαφών Γνωστικών Χαρτών. 
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Abstract 

The subject of this thesis is the research of Fuzzy Cognitive Maps as a tool for Decision 
Making and how this can be used in Group Decision Support Systems (GDSS). 

More specifically, in the first part of this work it is examined the way FCMs are constructed 
and how they are developed. Moreover it is examined the methods and the difficulties which 
resulting during the process of merging many FCMs in order to make possible their use in a 
group environment which have as a goal the Decision Making for a problem. 

The second and most important part of this work is the implementation of an application 
which was developed upon web technologies and has the potential to offer to its users the 
creation of user accounts, after that a user is able to add a subject which needs analysis 
through Fuzzy Cognitive Maps. The user of this application can create new FCMs either for his 
or her Subject or for a subject which has been created from another user, this way when a 
subject has a proper amount of FCMs the process of merging can take place in order to 
produce a unique and merged FCM upon which the algorithms of extracting conclusions can be 
implemented, those results can be saved separately for every user and anyone is able to see 
them in order users can examine and compare the produced results.  

 
Keywords: Fuzzy Cognitive Maps, Group Decision Support Systems, Fuzzy Logic, 

Merging of Fuzzy Cognitive Maps 
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1. Εισαγωγή 

Οι γνωστικοί χάρτες έχουν χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση και την υποστήριξη λήψης 
αποφάσεων εξετάζοντας τις συσχετίσεις που υπάρχουν ανάµεσα σε διάφορους παράγοντες 
ενός συστήµατος για το οποίο πρέπει να παρθεί µια απόφαση. 

Οι ασαφείς γνωστικοί χάρτες (Fuzzy Cognitive Maps ή FCM για συντοµία) αποτελούν µια 
επέκταση των κλασσικών γνωστικών χαρτών µε την επιπρόσθετη δυνατότητα να αναπαριστούν 
την ανάδραση του συστήµατος µέσω βαρών στους συνδέσµους των επιµέρους παραγόντων. 

Ένας ασαφής γνωστικός χάρτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα εργαλείο για την 
ανάλυση ενός σεναρίου είτε αυτό είναι στατικό είτε είναι δυναµικό µε το πέρασµα του χρόνου. 

Γενικά ένας ασαφής γνωστικός χάρτης αναπαριστά την γνώση κάποιου ειδικού πάνω σε 
ένα πεδίο µε τρόπο τέτοιο ο οποίος µπορεί σχετικά εύκολα να ενσωµατωθεί σε κάποιο σύστηµα 
συλλογικής γνώσης για την λήψη κάποιας απόφασης σε οµαδικό επίπεδο. Το αποτέλεσµα 
αυτού του οµαδικού FCM έχει την δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί ως ένα πολύ χρήσιµο 
εργαλείο σε ένα περιβάλλον το οποίο απαιτεί την λήψη συλλογικών αποφάσεων. 

1.1 Σκοπός 

Βασικός σκοπός για την ανάπτυξη της εφαρµογής Οµαδικών Ασαφών Γνωστικών Χαρτών 
(Group Fuzzy Cognitive Maps) είναι η χρήση της µεθόδου των ασαφών γνωστικών χαρτών για 
τον προσδιορισµό της βαρύτητας των διαφόρων παραγόντων για ένα ζήτηµα και πως αυτοί 
επηρεάζονται µεταξύ τους. Οι ασαφείς γνωστικοί χάρτες είναι µια τεχνική που έχει εφαρµοστεί 
αρκετά τις τελευταίες δεκαετίες για την ανάλυση των παραγόντων για την λήψη κάποιας 
απόφασης. Η συγκεκριµένη εφαρµογή στοχεύει στον να δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον στο 
οποίο πολλοί χρηστές θα µπορούν να έχουν πρόσβαση µε εύκολο τρόπο και στη συνέχεια να 
µπορούν να δηµιουργούν κάποιο θέµα το οποίο χρειάζεται ανάλυση µέσω ασαφών γνωστικών 
χαρτών, εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα να συνεισφέρουν µε ιδέες σε ανοιχτό θέµατα ή 
ακόµη και να βλέπουν αποτελέσµατα από τις αναλύσεις που έχουν κάνει άλλοι χρηστές στο 
παρελθόν. 

1.2 Οργάνωση κειµένου 

Η συγγραφή της παρούσας µεταπτυχιακής διατριβής έχει χωριστεί σε κεφάλαια τα οποία 
αναλύουν την φύση των ασαφών γνωστικών χαρτών, το πώς αυτοί σχεδιάζονται και ποιες 
τεχνικές χρησιµοποιούν για την επίτευξη καλύτερων και ακριβέστερων αποτελεσµάτων καθώς 
και πως έγινε η υλοποίηση του συστήµατος. Πιο αναλυτικά τα κεφάλαια χωρίζονται ως εξής: 

 

• Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται µια εισαγωγή στους ασαφείς γνωστικούς χάρτες 
ξεκινώντας από τους γνωστούς χάρτες οι οποίοι επινοήθηκαν από τον αµερικανό 
Edward C. Tolman και τις βασικές αρχές της ασαφής λογικής. 

• Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται µια εκτενέστερη περιγραφή του τρόπου λειτουργίας των 
ασαφών γνωστικών χαρτών και κυρίως πως αυτοί µπορούν να λειτουργήσουν ως 
εργαλείο ανάλυσης σε οµαδικά περιβάλλοντα. 

• Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το σύστηµα πάνω στο οποίο στηρίζεται η 
εφαρµογή που αναπτύχτηκε και τα επιµέρους χαρακτηριστικά της. 

• Στο 5ο κεφάλαιο γίνεται µια παρουσίαση της χρήσης της εφαρµογής µέσω 
παραδειγµάτων. 
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• Στο 6ο κεφάλαιο γίνεται µια πιο λεπτοµερής αναφορά στην διαδικασία της 
συνένωσης και πως αυτή υλοποιείται από την εφαρµογή που αναπτύχτηκε. 

• Στο 7ο  κεφάλαιο γίνεται µια σύνοψη της διατριβής όπως επίσης και η εξαγωγή 
κάποιων συµπερασµάτων, τέλος παρουσιάζονται και κάποιες ιδέες για µελλοντικές 
επεκτάσεις. 
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2 Ασαφείς Γνωστικοί Χάρτες (Fuzzy Cognitive Maps) 

Ένας ασαφής γνωστικός χάρτης (FCM) είναι η αναπαράσταση της πεποίθησης ενός 
ειδικού για το πως δουλεύει ένα σύστηµα ενός συγκεκριµένου τοµέα. Από µαθηµατικής πλευράς 
είναι ένας γράφος κόµβων οι οποίοι συνδέονται µε ακµές οι οποίες έχουν συγκεκριµένη 
κατεύθυνση, οι κόµβοι αυτοί αναπαριστούν σηµαντικές έννοιες του συστήµατος και οι ακµές µε 
την σειρά τους αναπαριστούν συσχετίσεις επίδρασης ανάµεσα στους παράγοντες ή αλλιώς 
κόµβους σε γραφικό επίπεδο. 

Σε επίπεδο γραφικής αναπαράστασης ένα FCM είναι µια συλλογή από έννοιες (κόµβοι) και 
συνδέσεις µε βάρη η οποία αναπαριστά ένα πεδίο γνώσης κάνοντας το εύκολο για έναν χρήστη 
να το καταλάβει, να το διαχειριστεί ή ακόµα και να το τροποποιήσει. Τέλος ένα FCM είναι 
συνήθως κατάλληλο για χρήση σε συστήµατα ευκάµπτου υπολογισµού (soft computing) µε 
έµφαση κυρίως στα ποιοτικά κριτήρια των επιµέρους παραγόντων. 

Ένα πρόβληµα λήψης απόφασης συνήθως χαρακτηρίζεται από ποικίλους παράγοντες οι 
οποίοι αλληλοεπηρεάζονται µε πολύπλοκες συσχετίσεις. Οι συσχετίσεις αυτές συχνά είναι 
δυναµικές και έχουν την τάση να εξελίσσονται καθώς υπάρχει αλληλοσυσχέτιση των 
παραγόντων του συστήµατος. Σε αυτό το σηµείο πολύ σηµαντικό ρόλο παίζει η 
ανατροφοδότηση της κατάστασης των κόµβων / παραγόντων λόγω της επίδρασης που υπάρχει 
εσωτερικά στο σύστηµα. 

Ένα επίσης σηµαντικό στοιχείο των FCM είναι το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι 
αρκετά δύσκολο να οριστούν ποσοτικά δεδοµένα έτσι γίνεται αµέσως φανερό πόσο σηµαντική 
είναι η δυνατότητα των FCM να αναπαριστούν αδόµητη γνώση όπως µια ασαφής συσχέτιση ή 
ακόµα και λεκτικές εκφράσεις µέσω της αναπαράστασης της επιρροής των διαφόρων 
παραγόντων µε την χρήση ασαφών ορών. 

Σήµερα αν και οι ασαφείς γνωστικοί χάρτες είναι αρκετά διαδεδοµένοι και εδραιωµένοι σε 
επιστηµονικό επίπεδο η χρήση τους σε συστήµατα συλλογικών αποφάσεων είναι σχετικά 
περιορισµένη. 

Ένα χαρακτηριστικό τους είναι η δυνατότητά τους να συγχωνεύονται ώστε να δηµιουργούν 
ένα νέο FCM το οποίο µπορεί να αναπαραστήσει την γνώση πολλών ειδικών πάνω σε ένα θέµα 
µε έναν ενιαίο τρόπο, αυτό δίνει την δυνατότητα στα FCM να χρησιµοποιηθούν ως εργαλείο για 
την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων µέσα σε οµάδες ειδικών. 

 

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον εργασίας το οποίο θα 
δώσει την δυνατότητα σε οµάδες χρηστών να συµβουλευτούν από τα αποτελέσµατα των FCM 
για διάφορα θέµατα συνδυάζοντας την γνώση των πολλών χρηστών. 

2.1 Γνωστικοί Χάρτες 

Οι γνωστικοί χάρτες έκαναν την εµφάνιση τους περίπου στο 1950. Συγκεκριµένα τον όρο 
«γνωστικό χάρτη» πιστώνεται ο Αµερικάνος ψυχολόγος Edward C. Tolman(1886-1959). Ήταν 
µια προσπάθεια να εξηγήσει την συµπεριφορά ανθρώπων και ποντικών δίνοντας τους κάποια 
ερεθίσµατα. Προσπάθησε δηλαδή να σκιαγραφήσει το µυαλό ανθρώπων και ποντικών και 
δηµοσίευσε αυτή του την µελέτη µε τον τίτλο «Cognitive maps in rats and men(1948)». 

Οι γνωστικοί χάρτες είναι ένας τύπος διανοητικής επεξεργασίας (γνώση) που αποτελείται 
από µια σειρά ψυχολογικών µετασχηµατισµών από τους οποίους ένα άτοµο µπορεί να 
αποκτήσει, να κωδικοποιήσει, να αποθηκεύσει, να θυµηθεί, και να αποκωδικοποιήσει τις 
πληροφορίες για τις σχετικές θέσεις και τις ιδιότητες των φαινοµένων στο καθηµερινό ή 
µεταφορικό χωρικό περιβάλλον τους. Είναι µια προσπάθεια αναπαράστασης της γνώσης επί 
χάρτου αν θέλουµε να εξηγήσουµε ετυµολογικά τον όρο. 

Πιο απλά χρησιµοποιείται η «γνώση» για την κατανόηση, απλοποίηση και επίλυση 
σύνθετων προβληµάτων. Με βάση αυτή την προσέγγιση οι γνωστικοί χάρτες βρήκαν εφαρµογή 
και αναπτύχθηκαν σε πάρα πολλούς τοµείς. Εκτός από την ψυχολογία µελετήθηκαν επίσης στη 
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γεωγραφία, στην αρχαιολογία, στην εκπαίδευση και φυσικά στον προγραµµατισµό και την 
επιστήµη της πληροφορικής. 

 

 
Εικόνα 2-1: Παράδειγµα απεικόνιση γνωστικού χάρτη και των συνδέσεων του 

2.2 Ασαφής λογική 

Μετά την καταγραφή των υποκριτηρίων πρέπει να ορίσουµε και τον βαθµό στον οποίο 
επηρεάζει το ένα κριτήριο το άλλο, µε άλλα λογία να θέσουµε τα βάρη στις συνδέσεις που 
έχουµε ορίσει στον γνωστικό χάρτη. 

Το πρόβληµα εδώ είναι ότι ο βαθµός συσχέτισης δεν είναι εύκολα µετρίσιµος για να 
βάλουµε µε συγκεκριµένες µαθηµατικές τιµές στα βάρη επιπλέον η άποψη ενός ατόµου µπορεί 
να είναι διαφορετική από αυτή ενός αλλού. 

Η δύσκολη µέτρηση αυτών τον τιµών σχετίζεται µε το γεγονός ότι το µετρό της 
πληροφορίας είναι ποιοτικό και οφείλεται σε µη ακριβή δεδοµένα που δίνουµε για να κάνουµε 
την ποσοτικοποίηση τους. Το πρόβληµα σε τέτοιες περιπτώσεις δεν οφείλεται τόσο στις έννοιες 
που χρησιµοποιούνται όσο στην αντίληψη που έχει ο καθένας για τέτοιους λεκτικούς 
προσδιορισµούς αυτών των ποσοτικών µεγεθών. 

Εκφράσεις που µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα άτοµα τα οποία θα συµβάλουν στην 
απόφαση του προβλήµατος, θα είναι "αρκετά", "λίγο", "παρά πολύ" κλπ. Οι εκφράσεις αυτές αν 
και δεν προσδιορίζουν επακριβώς το µέγεθος στο οποίο αναφέρονται, γίνονται εύκολα 
κατανοητές από τους ανθρώπους. 

Το πεδίο των µαθηµατικών το οποίο ασχολείται µε τα σύνολα των χαρακτηρισµών που 
µπορούν να αποδοθούν σε ένα αντικείµενο λέγεται "ασαφής λογική". 

Η ασαφής λογική είναι ένα υπερσύνολο της κλασικής λογικής, η οποία έχει επεκταθεί ώστε 
να µπορεί να χειριστεί τιµές αληθείας µεταξύ του "απολύτως αληθούς" και του "απολύτως 
ψεύδους". Έχει τις ρίζες της στη θεωρία των ασαφών συνόλων που προτάθηκε από τον Lofti 
Zadeh στη δεκαετία του '60.  

Οι εφαρµογές στις οποίες εµφανίστηκε κατά καιρούς η ασαφής λογική είναι η ανίχνευση 
ακρών σε εικόνες, η εκτίµηση, ταξινόµηση και οµαδοποίηση ενός σήµατος και ο σχεδιασµός 
έµπειρων συστηµάτων. 
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2.3 Ασαφείς γνωστικοί χάρτες (Fuzzy Cognitive Maps) 

Ως επέκταση των Γνωστικών χαρτών οι οποίοι προτάθηκαν αρχικά το 1950 από τον 
αµερικανό ψυχολόγο Edward Tolman οι Ασαφείς γνωστικοί χάρτες αποτελούνται από κόµβους 
και ακµές, οι ακµές έχουν κατεύθυνση για να προσδιορίσουν το ποιος κόµβος επηρεάζει ποιον 
καθώς και ένα σύµβολο θετικού ή αρνητικού προσήµου το οποίο προσδιορίζει το εάν η επιρροή 
αυτή είναι θετική ή αρνητική. 

Ο κύριος στόχος για την δηµιουργία ενός FCM γύρο από ένα πρόβληµα είναι να 
καταστήσει εφικτό όσο το δυνατόν καλυτέρα γίνεται µια πρόβλεψη για το αποτέλεσµα µιας 
απόφασης ερευνώντας τις αλληλεπιδράσεις των επιµέρους παραγόντων τους συστήµατος, στη 
συνέχεια οι προβλέψεις αυτές µπορούν να χρησιµεύσουν για να προσδιοριστεί εάν οι 
αποφάσεις είναι σωστές ή όχι. 

Ένας απλός γνωστικός χάρτης είναι στατικός ως προς το ότι δεν επιτρέπει την 
ανατροφοδότηση των κόµβων, έτσι δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για εξοµοίωση της εξέλιξης 
των διαφόρων παραγόντων µε την πάροδο του χρόνου. Οι ασαφείς γνωστικοί χάρτες 
προτάθηκαν από τν Kosko το 1986 ως µια επέκταση πάνω στους απλούς Γνωστικούς χάρτες 
και παρείχαν την βάση για την επίλυση των προβληµάτων και των ελλείψεων που οι δεύτεροι 
έχουν. 

 

Τα δυο βασικά χαρακτηριστικά των Ασαφών γνωστικών χαρτών είναι τα εξής: 

 

1. Οι συσχετίσεις ανάµεσα στους κόµβους (παράγοντες) προσδιορίζονται µε ασαφείς 
τιµές αντί να χρησιµοποιούνται µόνο σύµβολα για τον προσδιορισµό της θετικής ή 
της αρνητικής επιρροής γίνεται χρήση µιας τιµής ώστε να προσδιοριστεί και ο 
βαθµός της επιρροής αυτής. Επιπλέον οι ασαφείς τιµές έχουν την δυνατότητα να 
εκφράσουν µη ακριβείς λεκτικούς προσδιορισµούς που µπορεί να δοθούν από 
τους ειδικούς όπως: πολύ, λίγο, ελάχιστο και άλλα. 

2. Το σύστηµα είναι δυναµικό και εξελίσσεται στο χρόνο. Εάν η αλλαγή σε έναν κόµβο 
επηρέασε κάποιους άλλους κόµβους µέσω των συνδέσµων επιρροής (ακµές) οι 
άλλοι κόµβοι µπορεί να επηρεαστούν µε τέτοιο τρόπο το σύστηµα το οποίο να έχει 
ως αποτέλεσµα να επηρεαστεί µετά από κάποιο διάστηµα και ο αρχικός κόµβος 
απ' τον οποίο ξεκίνησε η αλλαγή, αυτό επιτρέπει την παρατήρηση των 
προοδευτικών αλλαγών στο σύστηµα καθώς εξελίσσεται το σενάριο που έχει 
περιγράφει απ το συγκεκριµένο FCM. 
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Εικόνα 2-2: Παράδειγµα ενός FCM το οποίο σχετίζεται µε την δηµόσια υγεία σε µια πόλη.  

 

2.3 ∆οµή και λειτουργία 

Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από τον Kosko για τους Ασαφείς 
Γνωστικούς Χάρτες, η δύναµη της αλληλεπίδρασης µεταξύ δυο κόµβων Ci και Cj ορίζεται ως eij 
µε το τελευταίο να παίρνει τιµές στο πεδίο -1 έως 1. 

Οι τιµές αυτές προσδιορίζουν αντίστοιχα την πλήρως αρνητική και την πλήρως θετική 
επιρροή, το µηδέν σηµαίνει ότι δεν υπάρχει καθόλου αλληλεπίδραση και όλες οι υπόλοιπες 
τιµές αντιπροσωπεύουν διάφορες ασαφείς τιµές επιρροής. 

Γενικά ένα FCM µε n κόµβους µπορεί να περιγράφει σε µαθηµατικό επίπεδο από µια 
µήτρα µεγέθους n x n  της οποίας τα στοιχεία είναι οι τιµές των βαρών των συνδέσµων µεταξύ 
των κόµβων (παραγόντων του συστήµατος). 

 

Η µήτρα του FCM του προηγούµενου σχήµατος είναι η εξής: 
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Το στοιχείο στη σειρά i και στήλη j της παραπάνω µήτρας προσδιορίζει την δύναµη της 
επιρροής από τον κόµβο Ci προς τον κόµβο Cj. Επίσης οι κόµβοι έχουν ένα διάνυσµα τιµών 
από C1 έως Cn (όπου n το πλήθος των κόµβων) το οποίο προσδιορίζει την κατάσταση του 
συστήµατος. 

 
Εικόνα 2-3: Συνάρτηση υπολογισµού βαρών για τον βαθµό επιρροής προς κάποιο κόµβο 

Το διάνυσµα τιµών των κόµβων ενός FCM σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή µας δίνει 
την κατάσταση των παραγόντων του συστήµατος για το σενάριο το οποίο εξετάζουµε. 

Για παράδειγµα στο παραπάνω FCM ο δεύτερος κόµβος αντιστοιχεί στον δεύτερο 
παράγοντα ο οποίος αφορά την (µετανάστευση στην πόλη), το διάνυσµα [0 1 0 0 0 0 0] 
προσδιορίζει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συγκεκριµένος παράγοντας.  

Το διάνυσµα κατάστασης των κόµβων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό 
αρχικών τιµών ώστε να παρατηρηθούν οι όποιες αλλαγές στο σύστηµα καθώς αυτό εξελίσσεται 
στο χρόνο. Οι νέες τιµές για κάθε χρονικό βήµα υπολογίζονται µε βάση τις εκάστου τιµές όλων 
των κόµβων οι οποίοι επηρεάζουν τον κόµβο αυτό στον βαθµό µε τον οποίο έχουν 
προσδιορίσει οι ειδικοί µέσω των βαρών στις συνδέσεις. 

Το αποτέλεσµα της τιµής ενός κόµβου αφού υπολογιστεί µε βάση το άθροισµα των 
εισροών µετασχηµατίζεται µε βάση κάποια συνάρτηση κατωφλιού (threshold function). 

Πιο συγκεκριµένα η διαδικασία πολλαπλασιάζει τις τιµές των κόµβων που επηρεάζουν τον 
ζητούµενο κόµβο που υπολογίζουµε επί το βάρος του συνδέσµου, στη συνέχεια αθροίζουµε τα 
γινόµενα και το αποτέλεσµα το εισάγουµε στην συνάρτηση µετασχηµατισµού. 

Μια απλή τέτοια συνάρτηση µετασχηµατισµού µπορεί να είναι η εξής: 

 �� = �0	�ά�	�	������ ≤ �1	�ά�	�	������ > �  
 

Στην περίπτωση που θέλουµε να µετασχηµατίσουµε τα δεδοµένα µε συνεχείς τιµές 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε άλλες συναρτήσεις όπως την σιγµοειδή συνάρτηση η οποία 
είναι αρκετά δηµοφιλής. 

 

Η σιγµοειδής συνάρτηση ορίζεται ως εξής: 

 

f(ΣCieij) 

e1j 

e2j 

. 

. 

. 
eij 

C1(k) 

C2(k) 

Ci(k) 

Cj(k+1) 
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�� = 11 + "#$%&'∙%)*&+%*&,'- 
 

Όπου το gain είναι µια σταθερά η οποία προσδιορίζει το πόσο γρήγορα το αποτέλεσµα 
φτάνει στις τιµές 0 και 1. 

Η γενική µορφή του υπολογισµού των τιµών των κόµβων για το βήµα k+1 ορίζεται ως: 

 

C(k+1) = T[C(k)·E] 

 

Όπου c(k) είναι οι τιµές των κόµβων στο βήµα k, Ε είναι η µήτρα βαρών των συνδέσµων 
και F είναι η συνάρτηση µετασχηµατισµού. 

 

Τέλος µε την συνάρτηση µετασχηµατισµού το FCM φτάνει σε µια απ τις δυο πιθανές 
καταστάσεις µετά από κάποιο αριθµό βηµάτων. Η πρώτη κατάσταση είναι η κατάσταση 
σταθερών τιµών στην οποία οι τιµές δεν µεταβάλλονται από ένα σηµείο και έπειτα ενώ η 
δεύτερη κατάσταση είναι η κατάσταση επαναλαµβανόµενων µοτίβων όπου υπάρχει µια κυκλική 
επανάληψη των τιµών. 

Στην περίπτωση χρήσης συνεχούς συνάρτησης µετασχηµατισµού υπάρχει και µια τρίτη 
σπάνια εκδοχή η οποία ονοµάζεται χαοτική κατάσταση (Elert 1999)[10], στην συγκεκριµένη 
κατάσταση το FCM δίνει συνεχώς διαφορετικά αποτελέσµατα χωρίς συγκεκριµένο µοτίβο καθώς 
αυτό εξελίσσεται στο χρόνο. 

2.4 Επεκτάσεις των FCM 

Ένας σηµαντικός παράγοντας που πρέπει να λάβει κανείς υπ' όψιν κατά τη χρήση ενός 
FCM  όταν αυτό προορίζεται για δυναµική ανάλυση είναι η διαφορά του χρόνου που απαιτείται 
από διάφορους κόµβους για να ανταποκριθούν στις αλλαγές κάποιου άλλου κόµβου από τον 
οποίο δέχεται κάποια σύνδεση επιρροής. 

Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν καθυστερήσεις στην την επίδραση των αλλαγών, ένα 
τέτοιο παράδειγµα µε βάση το σενάριο που περιγράφηκε στο σχήµα 1 είναι η περίπτωση της 
αύξηση του αριθµού των κατοίκων που ζουν στην πόλη, η συγκεκριµένη αλλαγή έχει θετική 
επίδραση στην αύξηση των σκουπιδιών καθώς και στον εκσυγχρονισµός της πόλης.  

Αυτό που µπορεί εύκολα κανείς να παρατηρήσει είναι ότι ενώ η επίδραση που δέχεται η 
αύξηση των σκουπιδιών ως αποτέλεσµα της αύξησης του πληθυσµού είναι άµεση, ο 
εκσυγχρονισµός είναι ένας παράγοντας ο οποίος θα έχει κάποια χρονική καθυστέρηση, µπορεί 
λοιπόν κανείς να ισχυριστεί ότι όταν σε µικρό διάστηµα ο πληθυσµός µιας πόλης αυξηθεί αυτή η 
πόλη δεν θα εκσυγχρονιστεί αντίστοιχα γρήγορα, έτσι δηµιουργείται η ανάγκη για ένα µοντέλο 
το οποίο θα µπορεί να λειτουργήσει µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπολογίζει και την παράµετρο της 
χρονικής καθυστέρησης της επιρροής µεταξύ των παραγόντων του συστήµατος. 

Συµφώνα µε τον Park (1995) [5] οι Ασαφείς χρονικοί γνωστικοί χάρτες (Fuzzy Time 
Cognitive Maps ή FTCM) επιτρέπουν την χρονική καθυστέρηση που υπάρχει όταν ένας κόµβος 
Xi επηρεάζει κάποιον κόµβο  Xj µέσω κάποιου συνδέσµου. Στην συγκεκριµένη εργασία 
προτείνεται το µοντέλο ασαφών τιµών για τον προσδιορισµό της χρονικής καθυστέρησης, οι 
όροι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους ειδικούς είναι τιµές όπως "άµεσα", "κανονικά" 
και "πολύ". Στη συνέχεια αυτές οι τιµές µπορούν αν µεταφραστούν σε αριθµούς χρονικών 
µονάδων µε βάση το σενάριο το οποίο έχει περιγράφει από το συγκεκριµένο FTCM. 

Η τακτική που ακολουθείται για την προσοµοίωση της καθυστέρησης είναι να 
τοποθετηθούν επιπλέων προσωρινοί κόµβοι ανάµεσα στους δυο πραγµατικούς κόµβους, ο 
αριθµός των κόµβων που θα τοποθετηθούν θα είναι m-1 όπου m είναι ο βαθµός καθυστέρησης 
µε m=1 να σηµαίνει ότι δεν υπάρχει κάποια χρονική καθυστέρηση. 
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Εικόνα 2-4: Ενδιάµεσοι κόµβοι για την εξοµοίωση της καθυστέρησης 

 

Μια άλλη επέκταση των FCM που προτάθηκε το 1995 από τους Tsiadiras και Margaritis[9] 
αφορά τον εµπλουτισµό των κόµβων µε δυνατότητες όπως µνήµη και αποδυνάµωση της 
επιρροής τους. Στη συγκεκριµένη έρευνα ένας κόµβος δεν θα πρέπει να επηρεάζεται µόνο από 
τις τιµές των κόµβων που συνδέονται πάνω του αλλά και από τον ίδιο του τον εαυτό µε βάση 
την κατάσταση του σε προηγούµενα χρονικά βήµατα. Αντίστοιχα η διαδικασία αποδυνάµωσης 
αφορά την µείωση του βαθµού επιρροής ενός κόµβου από τον εαυτό του, η συγκεκριµένη 
µεταβλητή παίρνει τιµές στο πεδίο 0, 1 και στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται στον σύνδεσµο 
αυτοτροφοδότησης του συγκεκριµένου κόµβου. 

 

 
Εικόνα 2-5: Ασαφής γνωστικός χάρτης µε κόµβο που επιδρά προς τον εαυτό του 

 

2.5 Κατασκευή ενός FCM 

Συγκριτικά µε άλλους τρόπους κατασκευής συστηµάτων βάσεων γνώσης (Knowledge 
Base) όπως τα συστήµατα κανόνων σε ένα έµπειρο σύστηµα η διαδικασία κατασκευής ενός 
FCM είναι σχετικά απλή διαδικασία. 

Τα κυρία βήµατα αυτής της διαδικασίας έχουν ως εξής: 

 

• Βήµα 1: Προσδιορισµός των κύριων παραγόντων οι οποίοι απαρτίζουν το πεδίο 
του υπό εξέταση προβλήµατος. 

• Βήµα 2: Προσδιορισµός των συσχετίσεων ανάµεσα σε αυτούς τους παράγοντες.   

Xk 

Xi 

Xj 

Xj Xi 

Καθυστέρηση 

m=2 

 Xi Xj 



Μεταπτυχιακή διατριβή  Αναγνώστου Κωνσταντίνος 

 

Σύστηµα υποστήριξης οµαδικών αποφάσεων µε χρήση 
Ασαφών γνωστικών χαρτών 

24 

 

 

• Βήµα 3: Εκτίµηση της δύναµης επιρροής των συσχετίσεων µεταξύ των 
παραγόντων του σεναρίου. 

 
Το αρχικό στάδιο της ανάπτυξης ενός FCM µπορεί να γίνει στο χαρτί. Η δισδιάστατη 

αναπαράσταση του γραφήµατος το οποίο αναπαριστά την ευκολία στη διαδικασία ανάπτυξης 
όπως επίσης και την ανάλυση του συστήµατος στη συνέχεια. 

Αν και σε ένα γράφηµα FCM όπως στο προηγούµενο παράδειγµα αυτό που φαίνεται είναι 
αριθµητικές τιµές για τον προσδιορισµό του βάρους των συνδέσεων οι οποίες ορίζουν τον 
βαθµό επιρροής µεταξύ των κόµβων, ένας ειδικός ο οποίος θα κληθεί να κατασκευάσει το FCM 
συνήθως θα χρησιµοποιήσει ασαφείς λεκτικές εκφράσεις όπως λίγο θετικό, µέτριο πολύ 
αρνητικό. 

Στη συνέχεια αυτές οι λεκτικές τιµές αντιστοιχίζονται σε τιµές οι οποίες κυµαίνονται στο 
πεδίο -1 έως 1. 

Για παράδειγµα εάν µια αύξηση στην τιµή του κόµβου Α προκαλέσει αρκετά σηµαντική 
(πολύ θετικό) αύξηση στην τιµή του κόµβου Β η τιµή 0,8 µπορεί να οριστεί για να προσδιορίσει 
τον βαθµό επιρροής του κόµβου Α προς τον κόµβο Β. 

Μια πολύ καλή µέθοδος για να γίνει ο προσδιορισµός των αριθµητικών ασαφών βαρών 
µεταξύ ενός κόµβου είναι µε την µέθοδο AHP (Saaty 1980) [7]. 

Εστιάζοντας σε ένα ζευγάρι παραγόντων κάθε φορά, ο ειδικός µπορεί να ανακαλύψει τυχόν 
επιδράσεις ανάµεσα στους κόµβους οι οποίες δεν γίνονται πάντα εύκολα αντιληπτές εξ αρχής.  

Επιπλέον η χρήση ασαφών εκφράσεων βοηθά στην αποφυγή της χρήσης διακριτών 
αριθµητικών τιµών οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι δυσκολότερο να προσδιοριστούν 
επιτυχώς από έναν άνθρωπο. 

Επίσης είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η αντίληψη των τιµών µπορεί να διαφέρει από 
άνθρωπο σε άνθρωπο, για παράδειγµα δυο ειδικοί µπορεί να προσδιορίσουν την ισχύ ενός 
συνδέσµου ως πολύ ισχυρή αλλά να δώσουν διαφορετικές τιµές εάν τους ζητηθεί να 
προσδιορίσουν αριθµητικά τα βάρη. 

Τέλος η αναπαράσταση ενός FCM µε την χρήση µητρών από έναν ειδικό µπορεί να 
αποθηκευτεί για µελλοντική χρήση µε την βοήθεια κάποιου εξειδικευµένου λογισµικού. 

2.6 Ανάλυση ιδιοτήτων ενός FCM 

Ένα FCM το οποίο έχει αναπτυχτεί για ένα συγκεκριµένο σενάριο µπορεί να υποβληθεί σε 
δυο βασικούς τύπους ανάλυσης απ τους ειδικούς. 

Το πρώτο είδος ανάλυσης είναι η στατική ανάλυση η οποία πρώτον υποδεικνύει την 
σηµαντικότητα των σχέσεων ανάµεσα στους κόµβους και δεύτερον την γενική ή έµµεση επιρροή 
που έχουν οι κόµβοι µεταξύ τους συνολικά. 

Το δεύτερο είδος είναι η δυναµική ανάλυση, κατά την οποία το FCM εξετάζεται ως προς 
την εξέλιξη του µε το πέρασµα του χρόνου (βηµάτων) και ως προς το σύνολο του ως σύστηµα 
αλλά και για τους διάφορους κόµβους µεµονωµένα. Αυτό το είδος της ανάλυσης πολλές φορές 
εξετάζει την εξέλιξη του σεναρίου µε βάση διαφορετικές αρχικές τιµές οι οποίες αναπαριστούν 
διαφορετικές αρχικές καταστάσεις του σεναρίου. 

Μια πολύ σηµαντική έννοια συµφώνα µε τον Kosko (1986)[1], είναι η κεντρικότητα του 
συστήµατος (centrality) η οποία περιγράφεται ως µέτρο προσδιορισµού της σηµαντικότητας των 
κόµβων σε ένα FCM. 

H κεντρικότητα ενός κόµβου Cj σε ένα FCM δίνεται από το άθροισµα των άκµων που 
καταλήγουν σε αυτόν τον κόµβο και απ τις ακµές που φεύγουν απ τον ίδιο κόµβο, επίσης για 
περισσότερη ακρίβεια συνήθως υπολογίζεται και η ισχύς των ακµών. 

Ο γενικός τύπος για τον προσδιορισµό της κεντρικότητας είναι: 

 

Centrality (Cj) = IN(Cj) + OUT(Cj) 
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Όπου το IN(Cj) είναι το άθροισµα των βαρών για της ακµές που εισέρχονται και 
επηρεάζουν τον κόµβο Cj και αντίστοιχα το OUT(Cj) είναι το άθροισµα όλων των ακµών οι 
οποίες ξεκινούν απ τον κόµβο Cj. 

Για το άθροισµα των βαρών χρησιµοποιούµε τις απόλυτες τιµές, έτσι το συγκεκριµένο 
µέτρο µας δίνει µια εικόνα για την σηµαντικότητα του κάθε κόµβου, οι κόµβοι µε την  µεγαλύτερη 
κεντρικότητα είναι πιο σηµαντικοί και ως εκ τούτου απαιτείται περισσότερη προσοχή όταν 
επηρεάζονται κατά την διαδικασία της ανάλυσης ενός σεναρίου για την διαδικασία λήψης 
κάποιας απόφασης που θα ακολουθήσει. 

2.7 Μέθοδος για την εύρεση της έµµεσης και της συνολικής 

επίδρασης ανάµεσα σε δυο κόµβους 

Ο Kosko (1986) [1] περιέγραψε µια επίσηµη µέθοδο για την εύρεση των έµµεσων καθώς και 
της συνολικής επίδρασης ανάµεσα σε δυο κόµβους σε ένα FCM χρησιµοποιώντας την ασαφή 
άλγεβρα ως εξής. 

 

 Ας υποθέσουµε ότι υπάρχουν m σύνδεσµοι από τον κόµβο Ci στον κόµβο Cj, κάθε µια 
από αυτές τις συνδέσεις τις ονοµάζουµε (i, kl1, kl2, kl3, kln, ... j), για 1 ≤ l ≤ m. 

Ας υποθέσουµε ότι Il (Ci, Cj) αντιπροσωπεύει την έµµεση επίδραση που έχει ο κόµβος Ci 
στον κόµβο Cj µέσω του l συνδέσµου και αντίστοιχα T(Ci, Cj) αντιπροσωπεύει την συνολική 
επίδραση του κόµβου Ci στον κόµβο Cj µέσω όλων των συνδέσµων, τότε θα έχουµε: 

 ./0�& , �23 = min7"0�8, �89:3: <=, = + 1>�<?, @/:, @/A, … , @/', �>C ,	D0�& , �23 = max	<./<�& , �2>> 
 

Όπου τα p και p+1 είναι συναφείς συνδέσεις από τα αριστερά προς τα δεξιά. 

Με πιο απλά λόγια η έµµεση επίδραση του κόµβου Ci προς τον κόµβο Cj δίνεται από το 
βάρος του πιο αδύναµου συνδέσµου στο µονοπάτι που δηµιουργούν οι σύνδεσµοι από τον 
κόµβο Ci στον κόµβο Cj. 

Αντίστοιχα η συνολική επίδραση του κόµβου Ci προς τον κόµβο Cj µέσω όλων των 
συνδέσµων που οδηγούν από τον πρώτο στον δεύτερο είναι ο ισχυρότερος σύνδεσµος από τα 
έµµεσα µονοπάτια. 

Για παράδειγµα στο σχήµα παρακάτω ας υποθέσουµε ότι έχουµε συνδέσµους µε ισχύ 
"weak", "moderate", "strong" και "very strong". 
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Εικόνα 2-6: Παράδειγµα ασαφών τιµών σε ασαφή γνωστικό χάρτη 

 

Τότε ως έµµεση επίδραση ανάµεσα στους κόµβους C1 και C3 θα έχουµε τρία µονοπάτια τα 
οποία θα είναι τα εξής: 

 

 
Εικόνα 2-7: Υπολογισµός των έµµεσων επιρροών  

 

 

Στο παραπάνω σχήµα έχουν σηµειωθεί µε κόκκινο οι πιο αδύναµοι σύνδεσµοι για κάθε ένα 
από τα τρία µονοπάτια, στη συνέχεια από αυτά επιλέγουµε τον πιο ισχυρό σύνδεσµο ως την 
συνολική επίδραση του κόµβου C1 προς τον κόµβο C3 το πιο ισχυρό µονοπάτι το οποίο είναι το 
πρώτο καθώς έχει την πιο ισχυρή σύνδεση από τις πιο αδύναµες µεταξύ των µονοπατιών, πιο 
συγκεκριµένα έχει strong ενώ τα άλλα δυο µονοπάτια έχουν weak, έτσι στη συνέχεια από το 
πρώτο µονοπάτι παίρνουµε τον πιο αδύναµο σύνδεσµο δηλαδή το strong το οποίο ορίζεται και 
ως η συνολική επίδραση µεταξύ των κόµβων C1 και C3.  

C1 C2 C3 
Very strong 

Moderate 

Strong  

Weak 
C1 C4 C5 

C1 C2 C5 C3 

C3 

Moderate 

Very strong 

Very strong Weak 

C1 

C2 

C4 

C5 

C3 

C6 

Very strong 

Moderate 

Moderate 

Very strong 

Strong 

Weak 

Weak 
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2.8 ∆υναµική ανάλυση των FCM 

Η δυναµική ανάλυση ενός FCM µπορεί να λάβει χωρά κυρίως εάν θέλουµε να 
ερευνήσουµε την επίδραση των αλλαγών που ενδέχεται να προκαλέσουν οι διάφορες 
αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν και πως αυτές οι αλλαγές θα εξελιχτούν µε το πέρασµα 
του χρόνου. 

Για παράδειγµα µε βάση την µήτρα βαρών των συνδέσεων και κάποια διανύσµατα αρχικών 
τιµών µπορούµε να πάρουµε διάφορα αποτελέσµατα τα οποία µε τη σειρά τους θα τα 
αξιολογήσουµε για να διαπιστώσουµε τυχόν αλλαγές στην συµπεριφορά του σεναρίου το οποίο 
αντιπροσωπεύεται απ το συγκεκριµένο FCM. 

Αυτές οι αλλαγές µπορούν να δηµιουργηθούν αλλάζοντας την κατάσταση ενός κόµβου 
κάθε φορά µε βάση το αρχικό διάνυσµα τιµών παρέχοντας µας έτσι µε απαντήσεις σε 
ερωτήµατα του τύπου "τι-εαν" ("what-if"). 

Ο µηχανισµός συµπερασµάτων για ένα FCM λειτούργει ως εξής, οι τιµές ενεργοποίησης 
των κόµβων σε ένα πρόβληµα βασίζονται στην τρέχουσα κατάσταση των παραγόντων του 
σεναρίου. 

Οι τιµές αυτές σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να είναι ποσοτικές όπως ο πληθυσµός µιας 
περιοχής και άλλες να είναι ποιοτικές όπως η ποιότητα του νερού ή του αέρα. 

Οι ποιοτικές τιµές είναι βέβαιο ότι θα συµπεριλαµβάνουν την υποκειµενική άποψη των 
ειδικών. Οι τιµές αυτές είναι σηµαντικό να κανονικοποιηθούν για να µην υπάρχουν δυσανάλογα 
µεγέθη στις τιµές που θα παραχθούν ως αποτελέσµατα στη συνέχεια. 

Τα σύστηµα στη συνέχεια ξεκάνει την εκτέλεση έως ότου το FCM µεταβεί σε µια από τις 
παρακάτω καταστάσεις: 

 

1. Το FCM σταθεροποιείται µε τις καταστάσεις των κόµβων να βρίσκονται σε 
κατάσταση "ενεργή" ή 1 και αντίστοιχα σε κατάσταση "ανενεργή" ή 0 στην 
περίπτωση χρήσης διπολικής συνάρτησης µετασχηµατισµού και σταθερές τιµές οι 
οποίες δεν µεταβάλλονται στην περίπτωση συνεχούς συνάρτησης 
µετασχηµατισµού. 

2. Το FCM παράγει συνεχώς το ίδιο µοτίβο αποτελεσµάτων. 

3. Το FCM παράγει ασταθή αποτελέσµατα τα οποία µεταβάλλονται συνεχώς µε το 
πέρασµα του χρόνου. 

 

Η χρησιµότητα των τριών παραπάνω ειδών αποτελεσµάτων εξαρτάται από τους στόχους 
του χρήστη που εκτελεί το συγκεκριµένο σενάριο. 

 

Η πρώτη περίπτωση µε την σταθερή κατάσταση των αποτελεσµάτων µπορεί να µας 
εξυπηρετήσει σε ερωτήµατα "τι-εαν" ("what-if"), µε αυτόν τον τρόπο µπορούµε να προβλέψουµε 
µελλοντικές καταστάσεις του συστήµατος µε βάση κάποια αρχική κατάσταση ενεργοποίησης 
των κόµβων.  

Για παράδειγµα µε βάση το FCM στην εικόνα 1 η αρχική κατάσταση [0 1 0 0 0 0 0] µπορεί 
να δώσει ως αποτέλεσµα το [0 0 0 1 0 0 0] απαντώντας έτσι στο ερώτηµα "τι θα γίνει εάν 
αυξηθεί ο πληθυσµός στην πόλη", η απάντηση µετά την εκτέλεση του αλγορίθµου του 
συγκεκριµένου FCM θα ήταν ότι αυτό τελικά θα οδηγήσει στην "αύξηση των απορριµµάτων ανά 
περιοχή" κάτι το οποίο µπορεί να γίνει κατανοητό και διαισθητικά. 

 

Στην περίπτωση των επαναλαµβανόµενων καταστάσεων ο χρήστης µπορεί να ελέγξει την 
συνεχή επανάληψη των γεγονότων στα οποία µπορεί να βρεθεί το σύστηµα που έχει 
υλοποιηθεί από το FCM δίνοντας έτσι µια εικόνα για τις σχέσεις τύπου "αιτία κι αποτέλεσµα" 
που υπάρχουν µέσα στο FCM. 
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Για τα FCM τα οποία έχει γίνει ανάλυση µε συνεχή συνάρτηση µετασχηµατισµού και τα 
οποία παράγουν χαοτικά αποτελέσµατα µας δίνεται µια ρεαλιστική αναπαράσταση της 
επίδρασης των κόµβων µε την συνεχή τροφοδότηση τους µε νέα διανύσµατα αρχικών 
καταστάσεων. 

 

Ένας ακόµα τρόπος για την ανάλυση ενός FCM είναι ο έλεγχος ευαισθησίας του 
συστήµατος. Πολύπλοκες σχέσεις µεταξύ των κόµβων µπορούν να ελέγχουν µε το να κρατάµε 
τις τιµές µερικών κόµβων σταθερές ενώ παράλληλα αλλάζουµε τις τιµές των υπολοίπων. 
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3. FCM σε προβάλλοντα συλλογικών αποφάσεων (Group FCM) 

Η αναπαράσταση των FCM µε τη χρήση αλγεβρικών µητρών κάνει αρκετά εύκολη την 
διαδικασία ένωσης πολλαπλών FCM για την δηµιουργία συλλογικής γνώσης η οποία 
προέρχεται από πολλούς ειδικούς πάνω σε ένα θέµα. 

Το είδος των FCM που έχουν παραχθεί απ την συνένωση πολλών FCM τα ονοµάζουµε 
οµαδικά FCM (Group FCM). 

Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν τα οµαδικά FCM είναι τα εξής: 

 

1. Παρέχει την δυνατότητα για πιο ευέλικτα FCM τα οποία εξελίσσονται και 
προσαρµόζονται καθώς νέοι ειδικοί συνεισφέρουν µε την γνώση τους και τις ιδέες 
τους στο οµαδικό FCM. 

2. Η αξιοπιστία του παραγόµενου FCM αυξάνεται καθώς συµβάλουν περισσότερα 
του ενός ειδικοί, επίσης υπάρχει η δυνατότητα της βαθµολόγησης των ειδικών για 
την συνεισφορά και την αξιοπιστία τους για ακόµα καλυτέρα αποτελέσµατα. 

3. Έχει την δυνατότητα να γίνει ένα χρήσιµο εργαλείο σε περιβάλλοντα συλλογικών 
αποφάσεων, επιτρέποντας έτσι την δηµιουργία συλλογικής γνώσης βασισµένο 
στην ανάλυση και υποστήριξη συλλογικών αποφάσεων. 

3.1 Η διαδικασία συνένωσης των FCM 

Για την συνένωση των FCM αυτό που απαιτείται είναι να γίνει η άθροιση των µητρών οι 
οποίες αναπαριστούν τα διάφορα FCM προς συνένωση. Πολλές φορές αυτά τα διαφορετικά 
FCM έχουν και διαφορετικό αριθµό κόµβων µεταξύ τους, αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι 
αντίστοιχες µήτρες βαρών να έχουν και διαφορετικό µέγεθος.  

Για να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα θα πρέπει οι µήτρες µε το µικρότερο µέγεθος να 
συµπληρωθούν µε µηδενικά στις στήλες και τις γραµµές τους οι οποίες υπολείπονται τους 
κόµβους από την µεγαλύτερη µήτρα. Εάν τελικά όλοι οι διακριτοί παράγοντες του τελικού 
συνενωµένου FCM είναι n κόµβοι, τότε το κάθε επιµέρους FCM θα έχει αυξηθεί τόσο ώστε να 
είναι µια µήτρα µεγέθους n x n .  

Εάν υπάρχουν k ειδικοί άρα και αντίστοιχος αριθµός µητρών η τελική µήτρα θα βγει από 
τον παρακάτω τύπο: 

 � = 1/@<H: + HA +⋯+ HJ> 
 

Ένα ακόµα σωµατικό στοιχείο για την συνένωση των FCM όπως και για οποιοδήποτε 
υπολογισµό σε σύστηµα οµαδικών αποφάσεων είναι ο υπολογισµός της βαρύτητας του κάθε 
χρήστη και κατ' επέκταση του αντίστοιχου FCM, αυτό µπορεί να επιτευχτεί µε τον προσδιορισµό 
ενός συντελεστή συνεισφοράς ο οποίος θα παίρνει τιµές απ το 0 έως το 1 έτσι ο υπολογισµός 
του αποτελέσµατος θα είναι: 

 � = 1/@<K:H: +KAHA +⋯+KJHJ> 
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3.2 Συστήµατα για λήψη οµαδικών αποφάσεων µε την χρήση 

Ασαφών γνωστικών χαρτών 

Ένα οµαδικό FCM είναι ένα αρκετά αποτελεσµατικό εργαλείο για την λήψη οµαδικών 
αποφάσεων, αυτό που θα εξετάσουµε παρακάτω είναι η κατάλληλη µεθοδολογία για την 
ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήµατος. 

Τα µελή µιας οµάδας τα οποία συµµετέχουν στην διαδικασία λήψης µιας απόφασης 
µπορούν να ξεκινήσουν την διαδικασία της ανάπτυξης των επιµέρους FCM σε ατοµικό επίπεδο 
η σε µικρές οµάδες. Για παράδειγµα τα τµήµατα marketing, πωλήσεων και παράγωγης µια 
επιχείρησης µπορούν να αντιπροσωπεύουν από υπό-οµάδες µέσα στην οµάδα η οποία 
καλείται να πάρει µια απόφαση για την παράγωγη και προώθηση ενός νέου προϊόντος. 

 

∆ιαδικασία ανάπτυξης του οµαδικού FCM: 

 

1. Ο κάθε ειδικός ο οποίος συµµετέχει στη διαδικασία της οµαδικής απόφασης 
εντοπίζει και καταγράφει τους παράγοντες τους οποίους θεώρει σωµατικούς και 
σχετικούς µε το πρόβληµα. Στο επίπεδο της γραφικής αναπαράστασης του FCM οι 
παράγοντες ενός συγκεκριµένου σεναρίου αναπαριστώνται ως κόµβοι. 

2. Κάθε συµµετέχων προσδιορίζει τις επιρροές που θεώρει ότι υπάρχουν ανάµεσα 
στους κόµβους τους οποίους έχει προσδιορίσει. Οι επιρροές αναπαριστώνται ως 
συνδέσεις / γραµµές που ενώνουν τους κόµβους. 

3. Η ισχύς της κάθε σύνδεσης στη συνέχεια πρέπει να προσδιοριστεί. Συνήθως σε 
αυτή τη φάση οι συµµετέχοντες θα εκφράσουν την άποψη τους για τον βαθµό 
επιρροής µέσω ασαφών λεκτικών εκφράσεων. 

4. Στη συνέχεια γίνεται η συνένωση των FCM. Κατά τη διαδικασία αυτή τα FCM 
πρέπει να αντιπαρατεθούν το ένα δίπλα στο άλλο και στη συνέχεια να γίνει 
προσδιορισµός των κοινών κόµβων ώστε να παραχθεί το τελικό FCM. 

5. Στο τελευταίο βήµα γίνεται κανονικά ο υπολογισµός των τιµών του τελικού FCM. 

 

Κατά τη διαδικασία της συνένωσης το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι η αντιστοιχία των 
κόµβων και πιο συγκεκριµένα ο προσδιορισµός των κόµβων αυτών οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 
ακριβώς τον ίδιο παράγοντα αλλά έχουν ονοµαστεί διαφορετικά από τους δηµιουργούς του 
αντίστοιχου FCM στο οποίο ανήκουν. 

 

Στη συνέχεια γίνεται µια εκτενέστερη αναφορά και ανάλυση στο τέταρτο βήµα που είναι η 
συνένωση των FCM. 
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3.3 ∆ιαδικασίες συνένωσης των FCM  

 
Εικόνα 3-1: ∆ιαδικασία ανάπτυξης ενός Οµαδικού Ασαφή Γνωστικού Χάρτη 

Η διαδικασία της συνένωσης των FCM σχετίζεται κυρίως µε την ταύτιση των κόµβων. 
Όπως µπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό ένα FCM µπορεί να απαιτεί ένα µεγάλο αριθµό κόµβων 
ώστε να µπορεί να αντιπροσωπεύσει σωστά ένα συγκεκριµένο σενάριο. Πολλές φορές για να 
επιτευχτεί αυτό µια οµάδα ειδικών µπορεί να συνεισφέρει αποτυπώνοντας την εξειδικευµένη 
γνώση κάθε ειδικού ως υποτιµήµατα του συνολικού σεναρίου δηµιουργώντας έτσι µικρά FCM τα 
οποία αναπαριστούν κοµµάτια του συνόλου. Όταν αυτά τα υποτµήµατα του FCM (sub-FCM) 
δηµιουργηθούν αυτό που µένει είναι να γίνει κάποιο είδος συνένωσης ώστε να δηµιουργηθεί 
ένα ενιαίο σύνθετο FCM. Στις περιπτώσεις όπου τα µικρά αυτά FCM είναι τελείως ανεξάρτητα 
µεταξύ τους, το όποιο σηµαίνει ότι η ύπαρξη ενός κόµβου σε κάποιο από αυτά απλά δεν 
υπάρχει σε στα υπόλοιπα τότε η συνένωση είναι απλή διαδικασία. Στην πραγµατικότητα αυτό 
σπάνια συµβαίνει καθώς οι ειδικοί και γενικότερα οι άνθρωποι έχοντας γνώσεις για πολλά 
πράγµατα και κυρίως παρεµφερή µε το αντικείµενο στο οποίο εξειδικεύονται, οι γνώσεις αυτές 
πολλές φορές αλληλεπικαλύπτονται η ακόµα και συγκρούονται ως προς την δοµή τους, αυτό 
δηµιουργεί µια κατάσταση η οποία περιπλέκει τα πράγµατα στην διαδικασία της συνένωσης. 

Ειδικός 1 

Ειδικός 2 

Ειδικός N 

FCM 1 

FCM 2 

FCM N 

∆ιαδικασία 
Συνένωσης 

Εκτέλεση 
αλγορίθµου 
στο ενιαίο 

GFCM 
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Επίσης πολλές φορές µπορεί να θέλουµε να πάρουµε την άποψη πολλών ειδικών πάνω 
σε κάποιο θέµα, σε αυτή την περίπτωση µπορούµε να ζητήσουµε από διαφορετικά άτοµα να 
δηµιουργήσουν το δικό τους FCM ώστε να δηµιουργήσουµε µετά την συνένωση ένα FCM το 
οποίο θα είναι κατά κάποιο τρόπο ο µέσος όρος την αντίληψης για το πώς είναι ένα σύστηµα ή 
ένα σενάριο. 

Παρακάτω θα περιγράψουµε µερικές τεχνικές οι οποίες χρησιµοποιούνται για την 
συνένωση των FCM. 

 

 
Εικόνα 3-2: FCM που κατασκεύασε ο ειδικός Α 

 

 

 
Εικόνα 3-3: FCM που κατασκεύασε ο ειδικός Β το οποίο αναφέρεται σε διαφορετικό σύστηµα 

 

 

 

 
Εικόνα 3-4: Περίπτωση συνένωσης δυο διαφορετικών FCM. 

Ειδικός Α Ειδικός Β 

Ειδικός Β 

Ειδικός Α 
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3.4 Βασικές µέθοδοι συνένωσης 

Η πιο απλή προσέγγιση για την συνένωση FCM εκτελείται ως εξής: 

Ας υποθέσουµε ότι έχουµε δυο ειδικούς τον Α και τον Β οι οποίοι δηµιουργούν σύµφωνα µε 
τις γνώσεις και τις εµπειρίες τους τα fcmB και fcmB αντίστοιχα, επίσης η πεποίθηση που έχουν 
για την γνώση τους είναι αντίστοιχα aA και aB. 

Η µήτρα βαρών που θα παραχθεί µετά την συνένωση θα είναι 
aA/(aA+aB)W(fcmA)+aB/(aA+aB)W(fcmB) , όπου το W(fcmA) και το W(fcmB) είναι οι 
αντίστοιχες µήτρες βαρών για τον Α και τον Β. 

Ο παραπάνω τύπος χρησιµεύει κυρίως όταν οι ειδικοί δουλεύουν πάνω στο ίδιο σενάριο 
και κυρίως όταν έχουν τους ίδιους κόµβους στα αντίστοιχα FCM που έχουν δηµιουργήσει. 

Στην περίπτωση όπου οι ειδικοί δεν έχουν ακριβώς όλους τους κόµβους ίδιους µεταξύ τους 
µπορούµε να κάνουµε το εξής: για τον ειδικό Α θα κατασκευάσουµε µια µήτρα µε που θα 
αντιστοιχεί στο FCM που έφτιαξε και στη συνέχεια θα προσθέσουµε τους κόµβους που 
υπάρχουν επιπλέον στο FCM του ειδικού Β και φυσικά τα βάρη θα είναι 0 αυτή τη νέα µήτρα θα 
την ονοµάσουµε fcmA’, αντίστοιχα θα κατασκευάσουµε µε τον ίδιο τρόπο το FCM για τον ειδικό 
Β (fcmB’) έτσι µε αυτόν  τον τρόπο και οι δυο ειδικοί θα έχουν ακριβώς τους ίδιους κόµβους. 

 

 
Εικόνα 3-5: Σχεδόν παρόµοια FCM τα οποία κατασκευάστηκαν από τους ειδικούς Α και Β 

αντίστοιχα 

 

 

 
Εικόνα 3-6: Τελικό FCM το οποίο παρήχθη µετά την συνένωση των δυο παραπάνω 

επιµέρους FCM  

N3 

N2 

N1 

N4 

N3 

N2 

N1 

Ειδικός A 

N3 

N4 

N1 

Ειδικός B 

-much little 

some 

some some 

-much 
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Η µήτρα βαρών για το συνενωµένο FCM ορίζεται ως εξής: 

 
aA/(aA+aB)W(fcmA’)+aB/(aA+aB)W(fcmB’) 

 

όπου τα W(fcmA’)  και W(fcmΒ’) αντίστοιχα είναι οι προσαυξηµένες µήτρες βαρών του Α 
και του Β. 

 

Οι παρακάτω µήτρες είναι αυτές που θα παραχθούν για τα παραπάνω FCM. 

 

L<MNOP> = Q 0 0 RSO"−OTNℎ 0 00 V?WWV" 0 X 
 

L<MNOY> = Q 0 −OTNℎ 00 0 0RSO" RSO" 0X 
 

L<MNOP′> = Z 0 0 RSO" 0−OTNℎ 0 0 00 V?WWV" 0 00 0 0 0[ 
 

L<MNOY′> = Z 0 −OTNℎ 0 00 0 0 00 0 0 0RSO" RSO" 0 0[ 
 

Στην πράξη συνήθως οι ειδικοί µεταξύ τους έχουν το ίδιο µοτίβο γνώσης, στην περίπτωση 
όµως που κάποιο κοµµάτι γνώσης υπάρχει µόνο στον έναν ειδικό αυτό πρέπει φυσικά να 
συµπεριληφθεί και να συνυπολογιστεί στο σενάριο. 

Στο παραπάνω παράδειγµα φαίνεται ότι ο ειδικός Β παρέχει ένα κοµµάτι γνώσης στο FCM 
του το οποίο δεν υπάρχει στο αντίστοιχο FCM του ειδικού Α. Εάν υπολογίσουµε τα κοµµάτια 
γνώσης απ τους ειδικούς θα δηµιουργηθεί το πρόβληµα ότι η ισχύς της επιπλέον γνώσης του Β 
θα έχει µειωµένη δύναµη το οποίο δεν είναι λογικό και µπορεί ακόµα και να δηµιουργήσει 
προβλήµατα στα αποτελέσµατα.  

Για παράδειγµα το σενάριο µπορεί να είναι τέτοιο όπου η γνώση που κατέχει ο Β να είναι 
υπαρκτή στον πραγµατικό κόσµο και να είναι και αρκετά σηµαντική, χρησιµοποιώντας τον απλό 
τρόπο συνένωσης θα οδηγηθούµε σε ένα αποτέλεσµα στο οποίο το συµπέρασµα θα είναι ότι ο 
συγκεκριµένος παράγοντας δεν θα είναι και τόσο σηµαντικός, αυτό γίνεται διότι µετά την 
εκτέλεση των πράξεων θα πάρουµε τον µέσο όρο ανάµεσα στην τιµή που έδωσε ο Β και το 0 το 
οποίο συµπληρώθηκε για τον Α καθώς αυτός δεν είχε γνώση για τον συγκεκριµένο παράγοντα. 

Για αν αποφευχθεί αυτό το πρόβληµα µπορούµε να κάνουµε µια τροποποίηση στην 
διαδικασία της συνένωσης. 

Ας υποθέσουµε ότι το W=(wij) είναι η µήτρα των συνενωµένων FCMs: 

 K?� = \P\P + \YK0MNOP′3?� + \Y\P + \YK0MNOY′3?�,	�ά�	K0MNOP′3?� × K0MNOY′3?� ≠ 0 

 K?� = K0MNOP′3 +K0MNOY′3?�,	�ά�	K0MNOP′3?� × K0MNOY′3?� = 0 
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Όπου W(fcmA’)ij και W(fcmB’)ij είναι αντίστοιχα τα ij στοιχεία στις µήτρες W(fcmA’)  
W(fcmB’). 

Με  την παραπάνω τροποποίηση εάν κάποιος από τους ειδικούς δεν έχει γνώση για 
κάποια συσχέτιση ανάµεσα στους κόµβους τότε απλά χρησιµοποιούµε την γνώση των άλλων 
ειδικών  µόνο χωρίς αν συνυπολογίσουµε µηδενική τιµή για τους ειδικούς που απλά δεν 
γνωρίζουν για την αντίστοιχη συσχέτιση. 

Η παραπάνω τεχνική είναι αυτή η οποία χρησιµοποιείται και στην διαδικτυακή εφαρµογή 
που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωµατικής.   

3.4 Προβλήµατα και πιθανές λύσεις 

Στο παραπάνω παράδειγµα η µέθοδος συνένωσης δίνει την σωστή βαρύτητα στην 
εξειδικευµένη γνώση που κατέχει ο ειδικός Β. Παρ όλα αυτά ακόµα πιο σωστό είναι να πάρουµε 
υπόψη µας και το ποσοστό πεποίθησης που έχει ο ειδικός για την συγκεκριµένη πληροφορία, 
στην πράξη είναι αποδεδειγµένο ότι πολλές φορές άλλα άτοµα µπορεί να κατέχουν την ίδια 
γνώση για έναν συγκεκριµένο παράγοντα άλλα µε έµµεση προσέγγιση όπως φαίνεται και στο 
παρακάτω σχήµα. 

Σε αυτή την περίπτωση ο ειδικός Α παρέχει ένα κοµµάτι γνώσης ανάµεσα στους κόµβους 
ν1 και ν2 το οποίο και λαµβάνεται υπόψη µε βάση την δεύτερη προσέγγιση συνένωσης που 
περιγράφηκε παραπάνω. Το πρόβληµα εδώ είναι ότι αυτό το είδος γνώσης συγκρούεται µε την 
γνώση που έχει ο χρήστης Β στο παρακάτω σχήµα, όπως φαίνεται σύµφωνα µε τον Β υπάρχει 
έµµεση σχέση ανάµεσα στους κόµβους v1 και v2 µέσω του κόµβου v3, αυτό µπορεί να 
οδηγήσει σε κάποια σύγχυση. 

Εάν πάρουµε και το ποσοστό πεποίθησης υπ όψιν µας τότε σε ένα σενάριο στο οποίο ο 
ειδικός Α θα έχει ένα βαθµό 0,2 και ο Β αντίστοιχα ένα βαθµό 0,8 µπορούµε µε σχετική σιγουριά 
να υποθέσουµε ότι το πραγµατικό σενάριο είναι περίπου όπως το περιέγραψε ο ειδικός Β. 

Ένα άλλο πρόβληµα είναι ότι εάν πάρουµε ως σωστό το σενάριο που περιγραφεί ο ειδικός 
B τότε µπορεί να οδηγηθούµε στο λάθος συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει άµεση σύνδεση ανάµεσα 
στους κόµβους v1 και v2 κάτι το οποίο µπορεί να µην αντικατοπτρίζει σωστά την 
πραγµατικότητα. 

 

 
Εικόνα 3-7: Άµεση και έµµεση σύνδεση παραγόντων ενός σεναρίου FCM. 

v2 

v1 

Ειδικός A µε 
βαθµό 
πεποίθησης 
0,2 

v3 

v2  

v1 

much 

-much 

much 

Ειδικός Β µε 
βαθµό 
πεποίθησης 
0,8 
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Στην πράξη η συνένωση γνώσης είναι µια απ τις πιο δύσκολες διαδικασίες στην τεχνίτη 
νοηµοσύνη και σχεδόν καµία απ τις µεθόδους που υπάρχουν δεν είναι τελείως ικανοποιητική.  

Τα κυριότερα προβλήµατα και οι λύσεις τους είναι τα εξής: 

 

1) Πρέπει να ξέρουµε τι ακριβώς θα πρέπει να συνενώσουµε 

i) Στο σχήµα Β γίνεται η ίδια µετάδοση επιρροής από τον κόµβο v2 στον v1 αλλά µε 
περισσότερη λεπτοµέρεια µέσω κάποιων ενδιάµεσων κόµβων v3 και v4 ή αυτοί οι νέοι 
κόµβοι είναι µια νέα γνώση; Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να προσαρµόσουµε την 
συνάρτηση στον κόµβο v1. 

ii) Στο σχήµα Γ ένα νέο υπάρχει κοµµάτι γνώσης από τον κόµβο v2 στον v1; Εάν όντως 
είναι νέο κοµµάτι τότε ο κόµβος v4 είναι επίσης ενδιάµεσος κόµβος για την σχέση 
ανάµεσα στον κόµβο v2 προς τον v5, v6 και v7. 

iii) Στο σχήµα ∆ εάν το επιπλέον κοµµάτι που φαίνεται είναι επιπλέον γνώση τότε υπάρχει 
και το πρόβληµα της επανατροφοδότησης του συστήµατος καθώς ο κόµβος v7 
επηρεάζει τον v3. 
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Εικόνα 3-8: Γνώση µε διάφορους βαθµούς πολυπλοκότητας και κοµµάτια επιπλέον γνώσης. 

 

Με βάση τα παραπάνω παραδείγµατα βλέπουµε ότι παρ όλο που µερικές τεχνικές όπως 
κάποια κανονικοποίηση που µπορούµε να κάνουµε στην περίπτωση του σχήµατος Β, δεν 
υπάρχει µια γενική τεχνική που θα µπορούσε να δώσει λύση σε όλα τα προβλήµατα. 

Οι άνθρωποι για να λύσουν τέτοιου είδους προβλήµατα χρησιµοποιούν επιπλέον 
πληροφορίες εάν αυτές είναι διαθέσιµες. 

 

2) Όταν πρέπει να ενώσουµε δυο πολύπλοκα FCM πως εντοπίζουµε ποια είναι τα κοµµάτια 
που θα πρέπει να ενωθούν και ποια όχι; 

 

Παραπάνω εξηγήσαµε τρόπους µε τους οποίους µπορούν να συνενωθούν κάποια FCM, 
αυτό που κάνει την διαδικασία πολύπλοκη είναι το γεγονός ότι οι υπό συνένωση συνδέσεις των 
FCM θα πρέπει να αλληλεπιδρούν πολλούς κόµβους και σε πολλές επαναλήψεις καθώς το 
σενάριο εξελίσσεται, η διαδικασία εύρεσης και απαλοιφής των µη απαραίτητων κόµβων είναι 
κάτι δύσκολο αλλά αρκετά σηµαντικό για την διαδικασία της συνένωσης. 

v1 

v2 

v1 

v1 

v4 

v3 

v1 

v2 

v2 

v3 

v6 

v5 

v7 

v1 

v2 

v4 

v3 

v6 

v5 

v7 
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Κάτι που µπορούµε να κάνουµε πριν την συνένωση για να διευκολυνθούµε στη συνέχεια 
είναι να κάνουµε κάποια απλοποίηση των επιµέρους FCM. 

Με την χρήση κάποιων τεχνικών απλοποίησης µπορούµε να εντοπίσουµε πιο εύκολα τα 
κοινά κοµµάτια ανάµεσα στα FCM έτσι γίνεται πιο διαχειρίσιµη διαδικασία εντοπισµού των 
τµηµάτων τα όποια θα φύγουν ή θα συνενωθούν µε τµήµατα άλλων FCM. 

3.5 Μέθοδος κατανεµηµένων συµπερασµάτων µε χρήση Ασαφών 

Γνωστικών Χαρτών  

Όπως περιγράφηκε παραπάνω µια τεχνική που χρησιµοποιείται αρκετά για την υλοποίηση 
πολύπλοκων FCM είναι η διάσπαση τους σε µικρότερα κοµµάτια, έτσι αντί για να δουλεύουµε 
µε ένα µεγάλο πολύπλοκο FCM µπορούµε να το κόψουµε σε υποτµήµατα και στη συνέχεια να 
βγάλουµε τα συµπεράσµατα µας. Πέρα από την ευελιξία και την ευκολία που προσφέρει η 
συγκεκριµένη τεχνική ένα ακόµα σηµαντικό πλεονέκτηµα που µας παρέχει είναι ότι µας δίνει την 
δυνατότητα να δουλεύουµε σε κατανεµηµένα περιβάλλοντα µέσω δικτύου. 

 

• Ασφάλεια: σε πολλές προπτώσεις, κάποια τµήµατα των FCM µπορεί να περιέχουν 
εµπιστευτικές πληροφορίες για το πώς κάποια πράγµατα αλληλοεπηρεάζονται ή 
συνδέονται. Τέτοια δεδοµένα µπορεί να αφορούν εµπορικά, οικονοµικά ακόµη και 
στρατιωτικά δεδοµένα που δεν µπορούν να αποκαλυφθούν, σε τι βαθµό υπάρχουν 
ή πως επηρεάζουν άλλους παράγοντες. 

• Γεωγραφική κατανοµή: µερικά συστήµατα απαρτίζονται από υποσυστήµατα τα 
οποία είναι κατανεµηµένα σε διάφορες γεωγραφικές τοποθεσίες, σε ορισµένες 
περιπτώσεις είναι σηµαντικό να µπορούµε να διασπάσουµε κάποιο FCM έτσι ώστε 
κάποια από τα υποτµήµατα του να µπορούν να βρίσκονται κοντά σε αυτά τα 
υποσυστήµατα τα οποία πιθανόν και να συλλέγουν δεδοµένα σε πραγµατικό 
χρόνο από κάποιους αισθητήρες ή δέκτες. 

• Ενθυλάκωση: µια ακόµα σηµαντική τακτική στην ανάπτυξη πολύπλοκων FCM είναι 
η µείωση της πολυπλοκότητας τους µέσω της ενθυλάκωσης διαφόρων τµηµάτων 
σε κόµβους που τα εµπεριέχουν, προϋπόθεση είναι το συγκεκριµένο κοµµάτι να 
εµπεριέχει συνδέσεις/σχέσεις οι οποίες δεν αλληλεπιδρούν µε άλλους εξωτερικούς 
παράγοντες που ανήκουν σε αλλά υποτµήµατα του FCM, το σηµαντικό 
πλεονέκτηµα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι κρύβονται διάφοροι παράγοντες και 
οι συσχετίσεις τους µε αποτέλεσµα να φαίνεται λιγότερο πολύπλοκο το τελικό 
αποτέλεσµα σε κάποιον που εξετάζει το συγκεκριµένο FCM. 

 

Στις παραπάνω περιπτώσεις τα υποτµήµατα του FCM δεν χρειάζεται να συνενωθούν σε 
ένα κεντρικό µεγάλο FCM. 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκαν διάφοροι µέθοδοι για την διαδικασία της συνένωσης 
των FCM. Όπως είπαµε η συγκεκριµένη διαδικασία δεν είναι εύκολη και τονίσαµε τις διάφορες 
δυσκολίες οι οποίες προκύπτουν από διάφορα πρακτικά θέµατα όπως η αναγνώριση των 
παραγόντων που είναι κοινοί ανάµεσα σε διαφορετικές υλοποιήσεις από διαφορετικούς 
ανθρώπους ενός συγκεκριµένου σεναρίου που περιγράφεται µε κάποιο FCM. Πάνω σε αυτές 
τις δυσκολίες που προκύπτουν έγινε αναφορά µε ποιους τρόπους κάποιες από αυτές µπορούν 
να λυθούν αλλά η διαδικασία συνένωσης της γνώσης µε χρήση κάποιου µοντέλου 
αναπαράστασης της παραµένει ένα απ τα δυσκολότερα κοµµάτια της τεχνητής νοηµοσύνης. 

Τέλος έγινε αναφορά στην σηµαντικότητα της διάσπασης πολύπλοκων FCM και ότι αυτά 
µπορούν να αναπτυχτούν και να εξελιχθούν ξεχωριστά παράγοντας δικά τους συµπεράσµατα, 
σε αυτή την περίπτωση αυτός που θα συγκεντρώνει τα συµπεράσµατα θα πρέπει να καταλήγει 
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σε ένα τελικό συµπέρασµα παρόµοιο µε αυτό που θα έβγαινε εάν είχαµε ένα ενιαίο µεγάλο 
FCM.  
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4. ∆ιαδικτυακή εφαρµογή Οµαδικών Ασαφών Γνωστικών Χαρτών 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει µια ανάλυση των προδιαγραφών του συστήµατος και ποιες 
είναι οι λειτουργικές και οι µη λειτουργικές απαιτήσεις του. Στη συνεχεία γίνεται αναφορά στην 
αρχιτεκτονική της εφαρµογής και πως αυτή είναι σχεδιασµένη, ποιοι είναι οι στόχοι  καθώς και 
ποιοι περιορισµοί υπάρχουν. 

4.1 Λειτουργιές και απαιτήσεις συστήµατος 

Η ανάπτυξη της συγκεκριµένης εφαρµογής είχε ως κύριο στόχο την συγχώνευση της 
γνώσης και της εµπειρίας πολλών ανθρώπων για την επίλυση προβληµάτων µε την χρήση των 
ασαφών γνωστικών χαρτών. Στόχος είναι η συγκέντρωση πολλών τέτοιων χαρτών για κάθε 
πρόβληµα που έχει δηµοσιευτεί από κάποιον ώστε στη συνέχεια να γίνει η απαραίτητη 
συγχώνευση των πληροφοριών. Αυτό που αρχικά θεωρήθηκε απαραίτητο για την υλοποίηση 
της εφαρµογής ήταν η απλή πρόσβαση των χρηστών σε µια δοµή η οποία θα µπορούσε να 
συγκεντρώσει σε ένα σηµείο όλη αυτή την πληροφορία, έτσι η υλοποίηση βασίστηκε στην 
αρχιτεκτονική που προσφέρουν οι διαδικτυακές εφαρµογές οι οποίες συγκεντρώνουν τα 
δεδοµένα σε κάποια βάση δεδοµένων, επίσης πλεονέκτηµα αυτής της αρχιτεκτονικής είναι η 
χρήση κάποιου πελάτη ιστού (browser) έτσι δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον προσπάθεια του 
χρηστή για την εγκατάσταση λογισµικού στο σύστηµά του. 

 

Η διαδικασία η οποία θα ακολουθήσει ο χρήστης θα έχει τα εξής βήµατα: 

 

• Αρχικά απαιτείται εγγραφή των χρηστών ώστε αυτοί να έχουν δικαίωµα να 
προσθέσουν πληροφορίες είτε αυτές αφορούν ένα νέο θέµα είτε ένα νέο FCM. 

• Έπειτα θα πρέπει να γίνει αυθεντικοποίηση των εγγεγραµµένων χρηστών. 

• Ο εγγεγραµµένος χρήστης έχει το δικαίωµα να δηµιουργήσει ένα νέο θέµα. 
Ένα νέο θέµα απαιτεί τα εξής στοιχεία 

o Όνοµα θέµατος  

o Προαιρετική περιγραφή του θέµατος 

o Μέγιστος αριθµός ασαφών γνωστικών χαρτών που µπορούν να 
προσαρτηθούν στο συγκεκριµένο θέµα 

o Τυπικά ονόµατα κόµβων ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο εύκολο οι 
διάφοροι χρήστες που θα δηµιουργήσουν ασαφείς γνωστικούς χάρτες να 
χρησιµοποιήσουν ίδιες ονοµασίες για τους κόµβους. 

• ∆ηµιουργία τουλάχιστον ενός ασαφή γνωστικού χάρτη µε γραφικό τρόπο. 

• Αντιστοίχηση των όµοιων κόµβων ώστε το σύστηµα να προχωρήσει µε την 
συνένωση των γνωστικών χαρτών. 

• Καθορισµός των µεταβλητών οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση 
του αλγορίθµου ο οποίος θα βγάλει τα τελικά αποτελέσµατα. 

• ∆υνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσµάτων. 

• ∆υνατότητα διαγράφης των γνωστικών χαρτών καθώς και ολόκληρων 
θεµάτων. 

• Εµφάνιση αποθηκευµένων αποτελεσµάτων και για τους χρήστες οι οποίοι δεν 
είναι εγγεγραµµένοι. 
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4.2 Μη λειτουργικές απαιτήσεις συστήµατος 

Στις µη λειτουργικές απαιτήσεις του συστήµατος εντάσσονται κυρίως θέµατα τα οποία 
αφορούν περιορισµούς στην ευχρηστία και την λειτουργικότητα της εφαρµογής. 

 

Μια σηµαντική παράµετρος για την επίτευξη της συνένωσης είναι η αντιστοίχηση των 
κόµβων για τους γνωστικούς χάρτες ενός θέµατος, στην διαδικασία αυτή θα πρέπει να υπάρξει 
ανθρώπινη παρέµβαση ώστε να πετύχουµε όσο το δυνατόν περισσότερη αξιοπιστία.  

Ως µελλοντική επέκταση θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί κάποιο σύστηµα µετα-
δεδοµένων ή ακόµα καλύτερα σηµασιολογικού ιστού ώστε µε κάποιο σύστηµα τεχνίτης 
νοηµοσύνης να γίνει αυτόµατα η αντιστοίχηση, στην συγκεκριµένη υλοποίηση όµως δεν ήταν 
επιθυµητό να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο καθώς ξεφεύγει από τα πλαίσια του στόχου της 
συγκεκριµένης εργασίας. Παρ όλα αυτά όµως η διαδικασία της αντιστοίχισης θα πρέπει να είναι 
εύκολη και απλή στο χρήστη έτσι χρησιµοποιήθηκαν τεχνικές όπως drag & drop καθώς και 
απεικόνιση των πινάκων που αντιπροσωπεύουν τις µήτρες των γνωστικών χαρτών δίπλα δίπλα 
ώστε να είναι εύκολο µε το µάτι κάποιος να µπορεί να δει ποιος κόµβος αντιστοιχεί µε ποιον. 

4.3 Οντότητες συστήµατος 

Οι οντότητες αφορούν τα αντικείµενα τα οποία υλοποιούνται στο σύστηµα ώστε αυτό να 
λειτουργήσει χρησιµοποιώντας τους κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες, πιο συγκεκριµένα 
αυτές είναι οι εξής 

 

• Επισκέπτης: ο επισκέπτης έχει πρόσβαση στο σύστηµα και τα δεδοµένα του αλλά 
µόνο για να τα δει, έτσι δηµιουργείται ένα περιβάλλον το οποίο προσφέρει 
πληροφορία και καταγεγραµµένη εµπειρία από προηγούµενους χρήστες, η λογική 
που ακολουθήθηκε εδώ είναι παρόµοια µε αυτή ενός forum στο οποίο 
οποιοσδήποτε µπορεί να έχει πρόσβαση στην καταγεγραµµένη πληροφορία και τη 
γνώση άλλων ανθρώπων. 

• Χρήστης: ο εγγεγραµµένος χρήστης έχει την δυνατότητα να δηµιουργήσει 
καινούριες πληροφορίες, αυτές είναι ένα νέο θέµα µε τις πληροφορίες που το 
προσδιορίζουν και ένα νέο ασαφή γνωστικό χάρτη µέσα σε κάποιο υπάρχον θέµα. 
Οι χρήστες για κάποιο θέµα χωρίζονται σε δυο οµάδες. 

o ∆ηµιουργός: ο δηµιουργός του θέµατος έχει την δυνατότητα να 
τροποποιήσει τις πληροφορίες του θέµατος καθώς και να το διαγράψει εάν 
το επιθυµεί. 

o Χρήστης επισκέπτης του θέµατος: ένας εγγεγραµµένος χρήστης έχει την 
δυνατότητα να δηµιουργήσει ασαφείς γνωστικούς χάρτες καθώς και να 
διαγράψει τους χάρτες τους οποίους έχει δηµιουργήσει, δεν έχει την 
δυνατότητα όµως να διαχειριστεί το ίδιο το θέµα. 

• Θέµα: ένα θέµα είναι η οντότητα η οποία φιλοξενεί παρόµοιους ασαφείς 
γνωστικούς χάρτες ώστε αυτοί στη συνέχεια να συνενωθούν σε έναν. 

• Ασαφείς γνωστικοί χάρτες: αποτελούν ίσως την σηµαντικότερη πληροφορία στο 
σύστηµα καθώς αποθηκεύουν µε γραφικό τρόπο την γνώση και την εµπειρία ενός 
ανθρώπου για το πως είναι διασυνδεµένοι οι παράγοντες οι οποίοι αποτελούν 
κάποιο πρόβληµα. 
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4.3 Η αρχιτεκτονική του συστήµατος 

Η αρχιτεκτονική η οποία επιλέχτηκε είναι αυτή µιας διαδικτυακής εφαρµογής όπως 
αναφέρθηκε και παραπάνω. Πιο συγκεκριµένα η αρχιτεκτονική που ακολουθήθηκε χρησιµοποιεί 
το µοντέλο πελάτη - εξυπηρετητή ώστε να συνδέσει τον χρήστη µε µια κεντρική πλατφόρµα η 
οποία διαχειρίζεται τα δεδοµένα.  

Για την ανάπτυξη της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκε ένας εξυπηρετητής διαδικτύου και µια 
βάση δεδοµένων, η συγκεκριµένη δοµή είναι ευρέως γνώση ως αρχιτεκτονική 3 επιπέδων και 
ονοµάζεται έτσι διότι όταν κάποιος χρήστης της εφαρµογής θέλει να επηρεάσει κάποια 
δεδοµένα στο σύστηµα χρησιµοποιεί ένα γραφικό περιβάλλον ως διαπάλη, αυτό είναι γνωστό 
ως επίπεδο παρουσίασης, στη συνέχεια τα δεδοµένα που στέλνει παραλαµβάνονται από 
κάποιο σύστηµα το οποίο τα επεξεργάζεται µε κατάλληλο τρόπο ώστε να είναι συµβατά µε την 
βάση δεδοµένων η οποία αποτελεί το τρίο επίπεδο και το αντίστοιχο σύστηµα στο οποίο 
υλοποιείται αναλαµβάνει να γράψει ή να διαβάσει δεδοµένα. 

Με την συγκεκριµένη αρχιτεκτονική έχουµε το πλεονέκτηµα ότι ο χρήστης δεν χρειάζεται να 
έχει στο δικό του σύστηµα κάποια εφαρµογή η οποία θα είναι υπεύθυνη για την διαχείριση των 
αιτήσεων που παράγονται από την δραστηριότητα του χρήστη. 

4.4 Τεχνολογίες και εργαλεία ανάπτυξης 

Για την υλοποίηση της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκαν συγκεκριµένα εργαλεία ώστε να γίνει 
όσο το δυνατόν πιο εύκολα και µε σωστό τρόπο η ανάπτυξη, συγκεκριµένα έγινε χρήση των 
παρακάτω τεχνολογιών και εργαλείων: 

 

• Java Web (Servlets και Java Server Pages): για την ανάπτυξη της διαδικτυακής 
εφαρµογής χρησιµοποιήθηκε η τεχνολογία που προσφέρει η Java για την 
δηµιουργία σελίδων ιστού. Πιο συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκε το Java 
Development Kit 7 (JDK 7) της Oracle. 

• Apache Tomcat web server 7: ο web server Tomcat αποτελεί ένα από τους πιο 
διάσηµους εξυπηρετητές διαδικτυακών εφαρµογών Java καθώς είναι απλός, 
εύκολα παραµετροποιήσηµος και σχετικά µικρός σε µέγεθος. 

•  MySQL Database Server: η βάση δεδοµένων MySQL αποτελεί µια από τις 
ιδανικότερες λύσεις για εφαρµογές µικρού µεγέθους καθώς είναι αρκετά ελαφριά 
και παράλληλα είναι αρκετά αξιόπιστη και γρήγορη. 

• NetBeans 7:  για την ανάπτυξη του κώδικα Java χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο 
NetBeans το οποίο προσφέρει ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον για την συγγραφή, 
απασφαλµάτοση και χτίσιµο του κώδικα καθώς επίσης και την εκδίπλωση των 
αρχείων µε την χρήση του εργαλείου Ant. 

• Adobe Dreamweaver: για την δηµιουργία αρχείων HTML και CSS 
χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο Dreamweaver, το συγκεκριµένο εργαλείο προσφέρει 
πολύτιµη βοήθεια για την κατασκευή των σελίδων και την σύνδεση κανόνων CSS 
πάνω σε αυτές.   

• Adobe Flash Professional: το συγκεκριµένο εργαλείο χρησιµεύει για την 
δηµιουργία εφαρµογών σε Flash µέσω του οποίου µπόρεσε να γίνει η κατασκευή 
της εφαρµογής για την δηµιουργία και την εµφάνιση των Ασαφών γνωστικών 
χαρτών µε γραφικό περιβάλλον. 

• MySQL Workbench 5: το MySQL Workbench είναι το εργαλείο διαχείρισης της 
βάσης δεδοµένων το οποίο έχει κατασκευαστεί από την Oracle και αποτελεί ίσως 
το πιο εύχρηστο µέσω για την σχεδίαση και διαχείριση µιας βάσης δεδοµένων σε 
MySQL Database εξυπηρετητή. 

 



Μεταπτυχιακή διατριβή  Αναγνώστου Κωνσταντίνος 

 

Σύστηµα υποστήριξης οµαδικών αποφάσεων µε χρήση 
Ασαφών γνωστικών χαρτών 

44 

 

 

4.5 Εξωτερικές βιβλιοθήκες 

Η δηµιουργία µιας εφαρµογής η οποία προσφέρει πολύπλοκες λειτουργιές, ένα εύχρηστο 
και όµορφο γραφικό περιβάλλον δεν θα µπορούσε να κατασκευαστεί σε εύλογο χρονικό 
διάστηµα χωρίς την χρήση κάποιων βιβλιοθηκών οι οποίες υλοποιούν πολύπλοκες λειτουργιές 
προσφέροντας στον δηµιουργό µιας εφαρµογής την δυνατότητα να κάνει διάφορες σύνθετες 
λειτουργιές καλώντας απλός κάποιες συναρτήσεις. 

Οι βιβλιοθήκες που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή της συγκεκριµένης εφαρµογής 
είναι οι εξής: 

 

• jQuery: το jQuery αποτελεί µια από τις πιο διάσηµες βιβλιοθήκες javascript, 
προσφέρει µεγάλη ευκολία στην διαχείριση των δοµών ενός HTML, χειρίζεται µε 
εύκολο τρόπο τα events και παρέχει πολλές δυνατότητες για τις κλήσεις τύπου 
Ajax µε ελάχιστο κόπο από τη µεριά του προγραµµατιστή. 

• jQuery UI: λειτουργεί ως προέκταση της βιβλιοθήκης jQuery και προσφέρει πολλές 
δυνατότητες για τη δηµιουργία στοιχείων διασύνδεσης µε τον χρήστη όπως 
φόρµες, καρτέλες, κουµπιά και διάφορες σύνθετες διαδραστικές λειτουργίες. 

• RGraph: το RGraph είναι µια βιβλιοθήκη javascript η οποία δηµιουργεί πλαίσια 
HTML5 Canvas ώστε να δηµιουργήσει γραφήµατα τα οποία χρησιµοποιούνται 
κατά την εξαγωγή αποτελεσµάτων για πιο εύκολη και κατανοητή ανάγνωση τους 
από τον χρήστη. 

• JDOM: το JDOM αποτελεί µια βιβλιοθήκη Java η οποία χρησιµεύει κυρίως για την 
δηµιουργία και επεξεργασία δοµών XML, η συγκεκριµένη βιβλιοθήκη 
χρησιµοποιήθηκε ώστε να δοµηθούν γρήγορα και σωστά δοµές XML οι οποίες 
αποστέλλονται στον χρήστη µετά από αιτήσεις Ajax. 

• Apache commons - FileUpload: η συγκεκριµένη βιβλιοθήκη Java από την 
Apache χρησιµεύει για την διαχείριση αρχείων τα οποία µπορεί ο χρήστης να κάνει 
Upload µέσω κάποιας φόρµας HTML. 

• JDBC - MySQL connector: η βιβλιοθήκη Java Database Connector για MySQL 
βάση δεδοµένων χρησιµοποιείται για να κάνει την σύνδεση µιας Java εφαρµογής 
µε την βάση δεδοµένων. 

 

4.6 ∆ιάγραµµα δοµής της εφαρµογής 

Παρακάτω παρουσιάζεται µε γραφικό τρόπο η δοµή της εφαρµογής καθώς και πως είναι 
συνδεµένα τα αρχεία JSP και Java: 

 

Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνονται οι αλληλεπιδράσεις των αρχείων της εφαρµογής. 
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Home

New Subject Subjects

New FCM FCM Viewer

Merge FCM

Calculate Results

Edit User

Login
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Editor.swf

FCM 

Viewer.swf

 
Εικόνα 4-1: ∆ιάγραµµα σελίδων της εφαρµογής 

 

  



Μεταπτυχιακή διατριβή  Αναγνώστου Κωνσταντίνος 

 

Σύστηµα υποστήριξης οµαδικών αποφάσεων µε χρήση 
Ασαφών γνωστικών χαρτών 

46 

 

 

Όταν ένας χρήστης µπαίνει στην αρχική σελίδα τις εφαρµογής θα πρέπει να ακολουθήσει 
την συγκεκριµένη λογική διαδροµή για την σωστή αξιοποίησης εφαρµογής. 

 
Εικόνα 4-2: ∆ιάγραµµα ροής της εφαρµογής  
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4.7 Βάση δεδοµένων 

Πολύ σηµαντικό ρολό για την κατασκευή µιας διαδικτυακής εφαρµογής είναι η σχεδίαση και 
η κατασκευή της βάσης δεδοµένων η οποία θα φιλοξένει τα δεδοµένα της εφαρµογής. Στο 
παρακάτω σχήµα φαίνονται οι πίνακες και οι συνδέσεις τους µε ξένα κλειδιά. 

 

 
Εικόνα 4-3: Μοντέλο ενοτήτων συσχετίσεων της βάσης δεδοµένων της εφαρµογής   

 

Οι βασικοί πίνακες είναι 10, επιπλέον υπάρχει ένας ακόµη πίνακας µε το όνοµα log για την 
αποθήκευση της επίσκεψης των εγγεγραµµένων χρηστών. 

Οι πίνακες είναι οι εξής: 

 

• Users: ο πίνακας users είναι ο πίνακας ο οποίος κρατάει τα δεδοµένα τα οποία 
αφορούν τους εγγεγραµµένους χρήστες όπως είναι οι κωδικοί το πεδίο µε το οποίο 
σχετίζονται καθώς και µια φωτογραφία για το προφίλ τους η οποία είναι 
προαιρετική, τα πεδία είναι: 

o ID 

o Password 

o Occupation 

o Picture 

o MIME_TYPE 
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• Subjects: ο δεύτερος πίνακας είναι ο subject, ο συγκεκριµένος πίνακας κρατάει 
δεδοµένα τα οποία σχετίζονται µε κάποιο θέµα το οποίο έχει δηµιουργηθεί καθώς 
και ποιος χρήστης το έχει δηµιουργήσει, το πεδίο Timestamp που υπάρχει και στον 
πίνακα FCM χρησιµεύει για να κρατήσουµε την ώρα που δηµιουργήθηκε το κάθε 
θέµα, τα πεδία του είναι: 

o SubID 

o UserID 

o Sub_name 

o Description 

o Max_FCM 

o Timestamp 

• Keywords: ο πίνακας Keywords είναι πίνακας ο οποίος έχει σχέση ένα προς 
πολλά µε τον πίνακα Subjects και αποθηκεύει τα ονόµατα των πιθανών κόµβος 
που ο δηµιουργός του θέµατος θεώρει ότι µπορεί να δηµιουργηθούν, τα πεδία του 
είναι τα εξής: 

o Keywords_ID 

o SubID 

o keyword 

• FCM: ο πίνακας FCM έχει σχέση ένα προς πολλά µε τον πίνακα Subjects και 
αποθηκεύει τις βασικές πληροφορίες για κάθε FCM που δηµιουργείται, οι 
πληροφορίες αυτές είναι οι εξής: 

o FCMID 

o UserID 

o FCMname 

o Timestamp 

• Nodetable: ο πίνακας Nodetable είναι ο πίνακας ο οποίος αποθηκεύει τους 
κόµβους που δηµιουργούνται από την εφαρµογή FCM_Editor, τα πεδία του είναι τα 
εξής: 

o NodeID 

o FCMID 

o NodeName 

o NodeValue 

o posX 

o posY 

o NID 

• Linktable: αντίστοιχα ο πίνακας Linktable αποθηκεύει τα δεδοµένα που αφορούν 
τις συνδέσεις στο FCM, τα πεδία του είναι: 

o LinkID 

o FCMID 

o NodeA 

o WeightA 

o NodeB 
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o WeightB 

o LID 

• Node_connections: ο πίνακας Node_connections χρησιµεύει για να κρατάει ως 
πληροφορία το ποιες συνδέσεις σχετίζονται µε κάποιον κόµβο, τα πεδία του είναι: 

o Node_conn_ID 

o FCMID 

o NodeID 

o NID 

o LinkID 

o LID 

• Link_connections: όπως και ο πίνακας Node_connections έτσι και ο πίνακας 
Link_connections χρησιµεύει για να γίνει η αντιστοίχηση των συνδέσεων µε τους 
κόµβους αλλά από την µεριά των συνδέσεων αυτή τη φορά, τα πεδία του είναι: 

o Link_conn_ID 

o FCMID 

o LinkID 

o LID 

o NodeA 

o NodeB 

• Results: ο πίνακας Results είναι ο πίνακας ο οποίος κρατάει τα αποτελέσµατα 
από την εκτέλεση του αλγορίθµου πάνω σε κάποιο συνενωµένο FCM, επίσης 
µερικά πεδία του χρησιµεύουν για την αποθήκευση πληροφοριών που αφορούν τις 
παραµέτρους που χρησιµοποιήθηκαν όπως το είδος της συνάρτησης και τις 
αρχικές τιµές, τα πεδία του είναι τα εξής: 

o Results_ID 

o UserID 

o SubID 

o Final_matrix 

o Initial_values 

o Function 

o node_names 

• Node_weights: τέλος υπάρχει ο πίνακας Node_weights, ο συγκεκριµένος πίνακας 
χρησιµεύει για να γίνει η αποθήκευση µόνο των βαρών των συνδέσεων σε ένα 
ξεχωριστό πίνακα ώστε να µην χρειάζεται να γίνεται πολύπλοκη ανάκτηση των 
βαρών από τον πίνακα Link_table, τα πεδία του είναι: 

o node_weightsID 

o fcmID 

o weights 

 

  



Μεταπτυχιακή διατριβή  Αναγνώστου Κωνσταντίνος 

 

Σύστηµα υποστήριξης οµαδικών αποφάσεων µε χρήση 
Ασαφών γνωστικών χαρτών 

50 

 

 

  



Μεταπτυχιακή διατριβή  Αναγνώστου Κωνσταντίνος 

 

Σύστηµα υποστήριξης οµαδικών αποφάσεων µε χρήση 
Ασαφών γνωστικών χαρτών 

51 

 

 

5. Παράδειγµα χρήσης εφαρµογής για οµαδικό περιβάλλον 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστεί πιο αναλυτικά και µέσω παραδειγµάτων η χρήση της 
εφαρµογής µε πραγµατικά δεδοµένα, για καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας θα γίνει χρήση 
εικόνων των σελίδων για κάθε βήµα. Οι χρήστες µπορούν να χωριστούν σε τρία είδη, τους 
επισκέπτες και τους εγγεγραµµένους χρήστες οι οποίοι είτε θα είναι δηµιουργοί ενός θέµατος 
είτε απλά θα συνεισφέρουν µε την δηµιουργία ασαφών γνωστικών χαρτών σε κάποιο έτοιµο 
θέµα.  

Η εφαρµογή φιλοξενείται µόνιµα στην διεύθυνση anagnostou-gfcm.rhcloud.com 

5.1 Αρχική σελίδα 

Στην αρχική σελίδα ο χρήστης µπορεί να δει όλα τα διαθέσιµα θέµατα ταξινοµηµένα από το 
παλαιότερο προς το νεότερο. Ο χρήστης αρχικά σαν επισκέπτης µπορεί είτε να επισκεφθεί 
κάποιο θέµα είτε να πατήσει πάνω στο κουµπί που βρίσκετε στο πάνω δεξί µέρος της οθόνης 
ώστε να κάνει την εισαγωγή του ως εγγεγραµµένος χρήστης. 

 

 
Εικόνα 5-1: Αρχική σελίδα εφαρµογής για επισκέπτη 
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Στην περίπτωση που πατήσει πάνω σε κάποιο θέµα το οποίο εµφανίζεται στον πίνακα θα 
οδηγηθεί στην σελίδα µε τα στοιχεία που αφορούν το συγκεκριµένο θέµα και µε την λίστα των 
ασαφών γνωστικών χαρτών που έχουν ήδη δηµιουργηθεί, σαν επισκέπτης όµως δεν θα έχει τη 
δυνατότητα να κάνει κάποια αλλαγή στα δεδοµένα αυτά, παρακάτω φαίνεται η σελίδα για 
κάποιο θέµα όπως την βλέπει κάποιος επισκέπτης. 

 

 
Εικόνα 5-2: Σελίδα προβολής θέµατος για επισκέπτη 
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Εάν ο χρήστης της εφαρµογής έχει ήδη κάποιο λογαριασµό και κάνει είσοδο µε αυτόν τότε στην 
κεντρική σελίδα εµφανίζονται δυο πίνακες, στον πρώτο είναι η λίστα µε τα θέµατα που έχει 
δηµιουργήσει ο ίδιος και στην δεύτερη είναι όλα τα θέµατα που υπάρχουν, κάτω από τον πρώτο 
πίνακα µπορούµε να διακρίνουµε το κουµπί της δηµιουργίας νέου θέµατος.  

 

 
Εικόνα 5-3: Αρχική σελίδα για εγγεγραµµένο χρήστη  
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5.2 Εγγραφή χρήστη 

Εάν ο χρήστης πατήσει το κουµπί στο πάνω δεξί µέρος της οθόνης το οποίο λέει Login / 
Sign Up τότε θα οδηγηθεί στην παρακάτω σελίδα η οποία περιέχει δυο φόρµες, στην πρώτη 
µπορεί να βάλει τα στοιχεία του εάν έχει ήδη κάποιο λογαριασµό και στη δεύτερη να κάνει 
εγγραφή βάζοντας προαιρετικά µε τι ασχολείται και εάν το επιθυµεί µια εικόνα για το προφίλ 
του. 

 

 
Εικόνα 5-4: Σελίδα για είσοδο ή δηµιουργία λογαριασµού  
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5.3 ∆ιαχείριση λογαριασµού χρήστη 

Μετά την είσοδο του χρήστη µε κάποιο λογαριασµό στην λωρίδα που βρίσκεται στο πάνω 
µέρος της κάθε σελίδας εµφανίζεται ένα επιπλέον κουµπί, εάν αυτό το κουµπί πατηθεί τότε 
εµφανίζεται ένα µικρό παράθυρο µε τις βασικές πληροφορίες για τον χρήστη, σε αυτό το 
παράθυρο υπάρχει ένα κουµπί Edit µε το οποίο ο χρήστης µπορεί να οδηγηθεί σε µια νέα 
σελίδα για την τροποποίηση των πληροφοριών του προφίλ του. 

 

 
Εικόνα 5-5: Παράθυρο µε τα στοιχεία του λογαριασµού του χρήστη 
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Παρακάτω φαίνεται η σελίδα τροποποίησης του προφίλ του χρήστη. 
Οι πληροφορίες που µπορεί να αλλάξει είναι το όνοµα του, ο κωδικός πρόσβασης, το είδος 

της απασχόλησης καθώς και να αλλάξει ή να διαγράψει την εικόνα του. 
 

 
Εικόνα 5-6: Σελίδα επεξεργασίας λογαριασµού 
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5.4 ∆ηµιουργία θέµατος  

Για την δηµιουργία νέου θέµατος όπως προαναφέρθηκε µπορεί να γίνει µόνο από κάποιο 
εγγεγραµµένο χρήστη, για να εισάγει κάποιος ένα νέο θέµα µπορεί από την κεντρική σελίδα να 
πατήσει το αντίστοιχο κουµπί για την δηµιουργία νέου θέµατος, η εικόνα παρακάτω παρουσιάζει 
την σελίδα που εµφανίζεται για την εισαγωγή δεδοµένων που αφορούν το νέο θέµα, τα στοιχεία 
αυτά είναι το όνοµα του θέµατος, µια απλή περιγραφή για τον προσδιορισµό του, έναν αριθµό 
για να υπάρχει κάποιο µέγιστο όριο γνωστικών χαρτών και τέλος µια λίστα µε πιθανά ονόµατα 
κόµβων ώστε οι υπόλοιποι χρήστες να χρησιµοποιήσουν παρόµοιες ονοµασίες στους κόµβους 
τους για την κατασκευή του υπολοίπων ασαφών γνωστικών χαρτών.  

 

 
Εικόνα 5-7: Σελίδα δηµιουργίας νέου θέµατος 
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5.5 Σελίδα δηµιουργίας και διαχείρισης θέµατος και Ασαφών 

γνωστικών χαρτών 

Στην σελίδα για την διαχείριση ενός θέµατος ο χρήστης έχει την δυνατότητα να δει:  

• Τα στοιχεία που αφορούν το συγκεκριµένο θέµα  

• Τις προτεινόµενες ονοµασίες για τους κόµβους 

• Να εµφανίσει τα αποθηκευµένα αποτελέσµατα του συγκεκριµένου θέµατος 

• Τη λίστα µε τα FCM που έχουν δηµιουργηθεί και από ποιο χρήστη 

• Να διαγράψει FCM που έχει δηµιουργήσει ο ίδιος 

• Και τέλος υπάρχουν κουµπιά µε τα οποία µπορεί: 

o Να δηµιουργήσει ένα νέο FCM 

o Να τροποποιήσει τις πληροφορίες του συγκεκριµένου θέµατος εάν είναι και 
ο δηµιουργός του 

o Να σβήσει το θέµα επίσης εάν είναι ο δηµιουργός του 

o Και τέλος να προχωρήσει στην συνένωση των FCM 

 

 
Εικόνα 5-8: Σελίδα προβολής θέµατος για εγγεγραµµένο χρήστη  
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Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το παράθυρο το οποίο εµφανίζεται µε την λίστα των 
αποτελεσµάτων, ο κάθε χρήστης µπορεί να έχει ένα αποτέλεσµα για κάθε θέµα. 

 

 
Εικόνα 5-9: Προβολή αποθηκευµένων αποτελεσµάτων και κάποιο θέµα  
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Εάν ο χρήστης έχει µπει στη σελίδα του θέµατος και είναι και ο δηµιουργός του έχει την 
δυνατότητα να επεξεργαστεί της πληροφορίες του πατώντας στο κουµπί edit, µε αυτό τον 
τρόπο εµφανίζεται ένα µικρό παράθυρο µε µια φόρµα µέσω της οποίας µπορεί να γίνει η 
εισαγωγή των νέων στοιχείων. 

 

 
Εικόνα 5-10: Επεξεργασία στοιχείων κάποιου θέµατος  
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Πατώντας πάνω σε κάποιο FCM στην λίστα που εµφανίζεται µπορεί κάνεις να δει το 
συγκεκριµένο FCM αλλά δεν µπορεί αρχικά να το τροποποιήσει. 

 
Εικόνα 5-11: Προβολή ενός FCM  

Στη συνέχεια εάν ο χρήστης είναι ο δηµιουργός του FCM έχει τη δυνατότητα πατώντας στο 
αντίστοιχο κουµπί Edit να µεταβεί στην σελίδα τροποποίησης του FCM η οποία είναι η ίδια και 
για την κατασκευή ενός νέου FCM, πατώντας το κόκκινο κουµπί Submit το FCM που µόλις 
δηµιουργήθηκε αποθηκεύεται στη βάση. 

 

 
Εικόνα 5-12: Επεξεργασία ενός FCM 
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5.6 Σελίδα συνένωσης των ασαφών γνωστικών χαρτών 

Όταν υπάρχει τουλάχιστον ένα FCM ο χρήστης µπορεί να πατήσει στο κουµπί Merge & 
Calculate που εµφανίζεται στο κάτω µέρος της σελίδας για την προβολή του θέµατος.  

Η νέα σελίδα που εµφανίζεται είναι χωρισµένη σε δυο τµήµατα, στο αριστερό εµφανίζεται 
το πρώτο FCM που δηµιουργήθηκε ως το βασικό και στην δεξιά µεριά εµφανίζονται διαδοχικά 
τα υπόλοιπα εάν υπάρχουν, η λογική που ακολουθήθηκε εδώ είναι η εξής µετά την συνένωση 
του πρώτου κόµβου µε κάποιον άλλο δηµιουργείται µια µήτρα µε τις τιµές των βαρών σύµφωνα 
µε τον αλγόριθµο που αναφέρθηκε στο 3ο κεφάλαιο, τα επόµενα FCM ουσιαστικά ενώνονται µε 
την επαυξηµένη µήτρα που έχει δηµιουργηθεί από τα προηγούµενα FCM. 

Το πρώτο βήµα για την συνένωση είναι να επιλεχτεί κάποιο FCM από την λίστα που 
εµφανίζεται στο δεξί µέρος της οθόνης, οι κόµβοι του εµφανίζονται αυτοµάτως στον πίνακα 
Additional FCM (Nodes), από εκεί ο χρήστης µπορεί να πατήσει πάνω σε κάποιο κόµβο και να 
τον σύρει στην άδεια λίστα που υπάρχει στη µέση και ονοµάζεται Same Nodes, η συγκεκριµένη 
λίστα έχει ως στόχο να βρεθούν δίπλα δίπλα οι όµοιοι κόµβοι από τα δυο FCM που πρόκειται 
να συνενωθούν. 

Για το δεύτερο βήµα όταν ο χρήστης πατήσει το κουµπί Next οι εναποµείναντες κόµβοι του 
επιπροσθέτου FCM αποκτούν ένα checkbox µε το οποίο µπορεί να προσδιοριστεί εάν οι κόµβοι 
που δεν ταίριαξαν στο πρώτο βήµα θα πρέπει να συµπεριληφθούν. 

Οι παρακάτω εικόνα εµφανίζει το δεύτερο βήµα µε το οποίο γίνεται η διαδικασία της 
εισαγωγής των επιπλέων κόµβων. 

 

 
Εικόνα 5-13: Σελίδα συνένωσης των FCM για κάποιο θέµα, αντιστοίχιση κόµβων 

 

Όταν πατηθεί το κουµπί OK γίνεται η συνένωση και στο κάτω µέρος της σελίδας 
εµφανίζεται ένας πίνακας ο οποίος σε κάθε κελί του έχει τις τιµές των βαρών για το κάθε FCM. 
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Εικόνα 5-14: Σελίδα συνένωσης FCM, προβολή πινάκων µε τα βάρη 
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5.7 Σελίδα παράγωγης αποτελεσµάτων 

Τέλος υπάρχει η σελίδα από την οποία παράγονται τα αποτελέσµατα, εδώ αρχικά 
βλέπουµε έναν πίνακα ο οποίος έχει τον µέσω όρο των βαρών από τα συνενωµένα FCM. 

 

 
Εικόνα 5-15: Σελίδα αποτελεσµάτων, τελικός πίνακας βαρών 
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Πατώντας στο κουµπί Threshold function εµφανίζεται ένα παράθυρο το οποίο έχει τις 
συναρτήσεις οι οποίες αναφέρθηκαν και στο 2ο κεφάλαιο, επιλέγοντας κάποια ο αλγόριθµος 
που θα εκτελεστεί στη συνέχεια θα εφαρµοστεί την αντίστοιχη συνάρτηση. 

 

 
Εικόνα 5-16: Επιλογή συνάρτησης κατωφλιού 
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Παρακάτω στην ίδια σελίδα εµφανίζονται ένας πίνακας µε τον οποίο µπορεί να γίνει η 
εισαγωγή των αρχικών τιµών, για να καταχωρηθούν θα πρέπει να πατηθεί το αντίστοιχο κουµπί 
που λέει Insert initial values.  

 

 
Εικόνα 5-17: Σελίδα αποτελεσµάτων, εισαγωγή αρχικών τιµών και προβολή αποτελεσµάτων 
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Πατώντας το κουµπί Calculate εκτελείται ο αλγόριθµος για την µήτρα των συνενωµένων 
FCM και παράγει τα αποτελέσµατα σε βήµατα, οι τιµές αυτές εµφανίζονται για κάθε κόµβο και 
κάθε βήµα στον πίνακα Nodes Values και παρακάτω για ποιο εύκολη απεικόνιση της µεταβολής 
των τιµών υπάρχει και ένα γράφηµα το οποίο δείχνει µε χρωµατιστές γραµµές τις τιµές που 
πήρε ο κάθε κόµβος για κάθε βήµα του αλγορίθµου. 

 

 
Εικόνα 5-18: Σελίδα αποτελεσµάτων, προβολή γραφήµατος αποτελεσµάτων 
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Τέλος εάν ο χρήστης έχει µπει στην εφαρµογή µε κάποιο λογαριασµό έχει την δυνατότητα 
να αποθηκεύσει τα αποτελέσµατα του ώστε να έχει πρόσβαση σε αυτά στο µέλλον, επίσης στην 
περίπτωση που γίνει αποθήκευση των δεδοµένων οι υπόλοιποι χρήστες της εφαρµογής έχουν 
την δυνατότητα να δουν αυτά τα αποτελέσµατα και είτε να πάρουν την γνώση που 
αντιπροσωπεύουν είτε να τα συγκρίνουν µε τα δικά τους αποτελέσµατα.  

 

 
Εικόνα 5-19: Σελίδα αποτελεσµάτων, αποθήκευση αποτελεσµάτων  
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6. Ανάλυση διαδικασίας συνένωσης Ασαφών Γνωστικών Χαρτών 

από την εφαρµογή 

Αυτό το κεφάλαιο είναι αφιερωµένο στην πιο λεπτοµερή ανάλυση της διαδικασίας 
συνένωσης των Ασαφών γνωστικών χαρτών όπως αυτή υλοποιείται από την εφαρµογή, για να 
γίνουν πιο κατανοητά τα παραδείγµατα που ακολουθούν θα γίνει χρήση απλών αριθµητικών 
τιµών. 

6.1 Συλλογή των ασαφών γνωστικών χαρτών 

Αρχικά αυτό που γίνεται είναι να δηµιουργηθεί µια λίστα µε όλους τους γνωστικού χάρτες 
που έχουν δηµιουργηθεί, όπως αναφέρθηκε ήδη και στο κεφάλαιο τρία, κύριο στοιχείο της 
συνένωσης είναι η αντιστοίχηση των κόµβων ώστε να βγει µια µέση τιµή της επίδρασης που 
προτείνουν οι ειδικοί προς κάποιον άλλο κόµβο. 

Οι τιµές των ασαφών γνωστικών χαρτών µετατρέπονται σε µήτρες οι οποίες έχουν µέγεθος 
n x n όπου n είναι ο αριθµός των κόµβων, για την απεικόνιση των µητρών δηµιουργούνται 
πίνακες στους οποίους φαίνεται ποιος κόµβος στην αντίστοιχη γραµµή επηρεάζει κάποιον 
κόµβο στην αντίστοιχη στήλη, για παράδειγµα ας υποθέσουµε ότι έχουµε δυο κόµβους όπως 
φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 

 

 
Εικόνα 6-1: Απλός ασαφής γνωστικός χάρτης 

Αυτό που απεικονίζεται εδώ είναι δυο κόµβοι οι οποίοι αλληλοεπηρεάζονται, ο πρώτος έχει 
βαθµό επιρροής 0.7 δηλαδή αρκετά πολύ θετικά και ο δεύτερος -0.2 δηλαδή λίγο αρνητικά, ο 
αντίστοιχος πίνακας που θα παραχθεί και θα έχει µέγεθος 2 x 2 είναι ο εξής: 

 

 ν1 ν2 

ν1 0 0.7 

ν2 -0.2 0 

 

Από τον συγκεκριµένο πίνακα µπορεί κανείς να καταλάβει ότι από την πρώτη γραµµή ο 
κόµβος ο οποίος ονοµάζεται ν1 έχει βαθµό επιρροής 0.7 προς τον κόµβο µε όνοµα v2 που 
βρίσκεται στην δεύτερη στήλη. 

Στην εφαρµογή όταν ο χρήστης πλοηγηθεί στην σελίδα στην οποία γίνεται η συνένωση των 
γνωστικών χαρτών µπορεί να δει τους αντίστοιχους πίνακες που παράγονται και έχουν όνοµα 
FCM Matrix. 

Επειδή πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας ασαφής γνωστικός χάρτης στο αριστερό 
µέρος της σελίδας εµφανίζεται ο πρώτος γνωστικός χάρτης για το συγκεκριµένο θέµα, 

v2 

v1 -0.2 

0.7 
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αντίστοιχα στο δεξί µέρος της σελίδας υπάρχει µια λίστα µε επικεφαλίδα List of additional FCMs 
µε όλους τους υπόλοιπους γνωστικούς χάρτες. 

Πατώντας πάνω σε κάποιο στοιχείο της λίστας εµφανίζονται µε αυτόµατο τρόπο οι 
αντίστοιχες πληροφορίες για τον επιλεγµένο ασαφή γνωστικό χάρτη, µεταξύ αυτών εµφανίζεται 
και ο αντίστοιχος πίνακας βαρών. 

Αυτό που καλείται σε αυτό το σηµείο ο χρήστης καλείται να κάνει είναι να επιλέξει 
διαδοχικά έναν έναν τον κάθε ασαφή γνωστικό χάρτη για να ακολουθήσει την διαδικασία της 
συνένωσης. 

6.2 Αντιστοίχηση κόµβων 

Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει κάποιο από τους επιπρόσθετους ασαφείς 
γνωστικούς χάρτες και τα στοιχεία του έχουν εµφανιστεί στο δεξί µέρος της σελίδας µπορεί να 
αρχίσει η διαδικασία της συνένωσης αυτών των δυο γνωστικών χαρτών. 

Το πρώτο βήµα είναι να γίνει η αντιστοίχηση των κόµβων, στο παρακάτω παράδειγµα 
φαίνεται µε γραφικό τρόπο γιατί είναι τόσο σηµαντική η αντιστοίχηση. 

Ας υποθέσουµε πάλι ότι έχουµε δυο πολύ απλούς ασαφείς χάρτες από δυο ειδικούς οι 
οποίοι είναι σχετικά όµοιοι. 

 

 
Εικόνα 6-2: Ασαφείς γνωστικοί χάρτες µε κοινούς κόµβους 
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Αυτό που θα πρέπει να γίνει από την µεριά του συστήµατος είναι να καταλάβει ποιος 
κόµβος αντιστοιχεί µε ποιον. 

Για να γίνει µε σωστό τρόπο η αντιστοίχηση η εφαρµογή ζητά απ τον χρηστή να βάλει 
δίπλα δίπλα σε δυο πίνακες τους όµοιους κόµβους, όταν γίνει αυτό ο χρήστης θα πρέπει να 
πατήσει το αντίστοιχο κουµπί. 

Με την αντιστοίχηση των κόµβων µπορεί να δηµιουργηθεί ένας πίνακας στον οποίο θα 
υπάρχουν δυο τιµές σε κάθε κελί του η πρώτη αντιστοιχεί στις τιµές των βαρών που έχει δώσει 
ο πρώτος ειδικός και η δεύτερη σε αυτή που έχει δώσει ο δεύτερος, για το παραπάνω 
παράδειγµα θα είχε δηµιουργηθεί ο εξής πίνακας: 

 

 ν1 ν2 ν3 ν4 

ν1 0 0 
 

0.7 0.6 
 

0 0 
 

0 0 
 

ν2 -0.2 0 
 

0 0 
 

-0.1 -0.3 
 

0.5 0.8 
 

ν3 -0.8 -0.5 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

ν4 0 0 
 

0 0 
 

0.3 0.4 
 

0 0 
 

 

Για τους κόµβους που στο σχήµα δεν φαίνεται να έχουν κάποια επίδραση προς κάποιο 
άλλο κόµβο θεωρούµε ότι έχουµε µηδενική τιµή. 

Ο σκοπός µας µέχρι στιγµής είναι να βγάλουµε τον µέσο ορό για τα βάρη του που έχει 
δώσει ο κάθε ειδικός, για παράδειγµα τώρα που γνωρίζουµε ότι οι κόµβοι ν1 και ν3 είναι ο ίδιος 
παράγοντας στο σενάριο που έχουν περιγράψει τα δυο άτοµα µπορούµε να πούµε ότι ο 
πρώτος ειδικός έχει την άποψη ότι ο κόµβος ν3 επηρεάζει µε βαθµό -0.8 τον κόµβο ν1 και ο 
δεύτερος ειδικός πιστεύει ότι η ιδία επιρροή έχει βαθµό -0.5 το σύστηµα µπορεί να βγάλει ως 
συµπέρασµα ότι ο µέσος όρος επιρροής του κόµβου ν3 προς τον κόµβο ν1 είναι -0.65, 
αντίστοιχα η ίδια τεχνική µπορεί να ακολουθηθεί και για περισσότερους ασαφείς γνωστικούς 
χάρτες µε τον πίνακα που φιλοξενεί τις τιµές να έχει περισσότερα στοιχεία ανά κελί. 

6.3 Προσθήκη επιπλέον κόµβων 

Ένα ακόµη πρόβληµα που πρέπει να ληφθεί υπ όψιν είναι ότι δυο ασαφείς γνωστικοί 
χάρτες που έχουν δηµιουργηθεί από δυο διαφορετικούς ανθρώπους δεν θα έχουν ακριβώς τους 
ίδιους κόµβους, υπάρχει µεγάλη πιθανότητα κάποιος κόµβος που υπάρχει στον πρώτο 
γνωστικό χάρτη να µην υπάρχει στον δεύτερο ή το αντίθετο. 

Αυτό που πρέπει να γίνει εδώ είναι να υπάρχει η δυνατότητα να γίνει προσθήκη των 
περισσευούµενων κόµβων, για να το πετύχει αυτό η εφαρµογή έχει δηµιουργηθεί ένα δεύτερο 
βήµα στο οποίο ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τους αντίστοιχους κόµβους για να προστεθούν 
στον τελικό πίνακα, ας υποθέσουµε πάλι ότι έχουµε δυο γνωστικούς χάρτες οι οποίοι θα πρέπει 
να συνενωθούν αλλά δεν είναι όλοι οι κόµβοι κοινοί και στους δυο. 
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Εικόνα 6-3: Ασαφείς γνωστικοί χάρτες µε µη κοινούς κόµβους 

 

Στο παραπάνω σχήµα οι ειδικοί έχουν αναφέρει τους κόµβους ν1 και ν2 αλλά ο κόµβος ν3 
αναφέρεται µόνο απ τον πρώτο ειδικό και ο ν4 µόνο από τον δεύτερο, στην περίπτωση που δεν 
πρόκειται για τον ίδιο παράγοντα που απλά του έχει δοθεί διαφορετικό όνοµα αλλά είναι όντως 
δυο διαφορετικοί παράγοντες µπορούµε να πούµε ότι ο πρώτος ειδικός γνωρίζει για κάποιον 
παράγοντα τον οποίο αγνοεί ο δεύτερος ειδικός πιθανόν λόγω διαφορετικών γνώσεων πάνω 
στο ζήτηµα που αντιπροσωπεύουν οι χάρτες τους και αντίστοιχα το ίδιο συµβαίνει και για τον 
δεύτερο ειδικό. 

Εάν θέλουµε να αναπαραστήσουµε τους κοινούς κόµβους δίπλα δίπλα θα µπορούσαµε να 
το αποτυπώσουµε µε τον παρακάτω πίνακα 

 

Ειδικός #1 Ειδικός #2 

ν1 ν1 

ν2 ν2 

ν3 --- 

--- ν4 

 

  

Αυτό που πρέπει να γίνει εδώ είναι να δηµιουργηθεί ένας πίνακα ο οποίος θα εµπεριέχει 
και τους τέσσερις παράγοντες, µια τεχνική είναι να συµπληρώσουµε µε µηδενικά τις επιδράσεις 
ανάµεσα στους κόµβους που δεν υπάρχουν για τον κάθε γνωστικό χάρτη αλλά όπως 
αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο τρία αυτό θα επηρεάσει λάθος τον µέσο όρο, µπορεί κάνει να πει 
ότι η µηδενική τιµή αντιπροσωπεύει την γνώση του ειδικού ότι δεν υπάρχει κάποια επιρροή 
ανάµεσα σε κάποιους κόµβους, στην παραπάνω περίπτωση όµως δεν συµβαίνει ακριβώς αυτό 

v1 v2 

0.6 
v3 

0.3 

v1 v2 

0.2 

v4 

0.3 
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το πράγµα, αυτό που γίνεται εδώ είναι ότι ο ειδικός δεν έχει άποψη ή γνώση για κάτι ενώ σε 
αντίθετη περίπτωση εάν είχε πιθανόν θα έλεγε ότι η επιρροή δεν είναι ουδέτερη. 

Με την παραπάνω λογική λοιπόν η εφαρµογή δηµιουργεί τον αντίστοιχο πίνακα. 

 

 ν1 ν2 ν3 ν4 

ν1 0 0 
 

0.3 0.3 
 

0.6 --- 
 

--- 0.2 
 

ν2 0 0 
 

0 0 
 

0 --- 
 

--- 0 
 

ν3 0 --- 
 

0 --- 
 

0 --- 
 

--- --- 
 

ν4 --- 0 
 

--- 0 
 

--- --- 
 

--- 0 
 

 

Στον πίνακα που δηµιουργήθηκε παραπάνω δεν έχουν εισαχθεί καθόλου τιµές για τους 
αντίστοιχους κόµβους που δεν υπάρχουν στον γνωστικό χάρτη του κάθε ειδικού, για 
παράδειγµα ο πρώτος ειδικός θεωρεί πως το κόµβος ν1 επηρεάζει µε βαθµό 0.6 τον κόµβο ν3, 
σε αυτή την περίπτωση εάν συµπληρώναµε µε µηδενικά τη επιρροή των κόµβων του δευτέρου 
ειδικού προς τον κόµβο ν3 θα παίρναµε ως µέσο όρο την τιµή 0.3 το οποίο θα αλλοίωνε την 
γνώση του πρώτου ειδικού µε κάτι το οποίο ο δεύτερος ειδικός πρακτικά αγνοεί τελείως. 

Η υλοποίηση της συγκεκριµένης εφαρµογής µας επιτρέπει να παίρνουµε τον µέσο όρο 
µόνο για την γνώση που υπάρχει και στην παραπάνω περίπτωση είναι η γνώση µόνο του 
πρώτου ειδικού που µας λέει ότι η επιρροή είναι µε βαθµό 0.6 από τον κόµβο ν1 προς τον ν3. 
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7. Συµπεράσµατα 

7.1 Περίληψη και συµπεράσµατα 

Οι ασαφείς γνωστικοί χάρτες είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιµοποιείται εδώ και πολλά 
χρόνια για την πιο σωστή ανάλυση της δοµής ενός σεναρίου απ το οποίο θα πρέπει να παρθεί 
κάποια απόφαση, τέτοια σενάρια όπως προαναφέρθηκε και στην παρούσα εργασία µπορεί να 
είναι το πως κάποιος παράγοντας µέσα σε µια πόλη όπως η αύξηση πληθυσµού επηρεάζει την 
αύξηση των απορριµµάτων ή για παράδειγµα η απόφαση για το αν θα πρέπει κανείς να ανοίξει 
κάποιο κατάστηµα σε µια συγκεκριµένη περιοχή µε παράγοντες όπως η "κίνηση" στην περιοχή, 
τα δηµοτικά τέλη, ο ανταγωνισµός και άλλα τέτοια να πρέπει να ληφθούν υπόψη διότι 
επηρεάζουν µε τη σειρά τους το τελικό κέρδος της επιχείρησης.  

Στην παρούσα εργασία έγινε µια προσπάθεια προσαρµογής της διαδικασίας µε την οποία 
υπολογίζονται οι ασαφείς γνωστικοί χάρτες ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε 
περιβάλλοντα όπου θα πρέπει να γίνει η λήψη µιας απόφασης από οµάδα ατόµων και όχι µόνο 
από ένα άτοµο µεµονωµένα.  

Αρχικά έγινε µια πιο θεωρητική προσέγγιση του θέµατος για το ποιος είναι ο πιο σωστός 
τρόπος ώστε να γίνει η σχετικά δύσκολη διαδικασία της συνένωσης των γνώσεων πολλών 
ατόµων, πολύ σηµαντικό στη διαδικασία αυτή είναι η ταυτοποίηση των κοινών κόµβων στους 
ασαφείς γνωστικούς χάρτες που έχουν παραχθεί. Στη συνέχεια της διαδικασίας αυτό που 
πρέπει να γίνει είναι να βγει ο µέσος όρος από τα βάρη των συνδέσµων από και προς τον κάθε 
κόµβο. 

Στο δεύτερο τµήµα της εργασίας έγινε µια παρουσίαση της υλοποίησης της εφαρµογής η 
οποία αναπτύχτηκε ώστε να υλοποιήσει όλες αυτές τις ιδέες, η εφαρµογή είναι ουσιαστικά µια 
διαδικτυακή εφαρµογή στην οποία οι χρήστες µπορούν να κάνουν λογαριασµούς και µέσω 
αυτών να συνεισφέρουν µε τις ιδέες τους υπό τη µορφή ασαφών γνωστικών χαρτών στα θέµατα 
που έχουν δηµιουργηθεί είτε αν το επιθυµούν να δηµιουργήσουν κάποιο δικό τους θέµα. 

Αυτό που απαιτείται από τον χρήστη περά από την δηµιουργία των ασαφών γνωστικών 
χαρτών για εκτελεστεί η διαδικασία της συγχώνευσης είναι να προσδιορίσει ποιοι κόµβοι είναι 
όµοιοι ανάµεσα σε διαφορετικούς ασαφείς γνωστικούς χάρτες, αυτό γίνεται διότι η αναγνώριση 
των κοινών κόµβων από κάποιο υπολογιστικό σύστηµα είναι µια διαδικασία αρκετά δύσκολη και 
απαιτεί κάποιο προηγµένο σύστηµα τεχνητής νοηµοσύνης και ανάλυσης της φυσικής γλώσσας 
του ανθρώπου. 

Οι ασαφείς γνωστικοί χάρτες χρησιµεύουν ως ένα σηµαντικό εργαλείο για την λήψη 
αποφάσεων, και η χρήση τους ως οµαδικό εργαλείο πολύ πιθανόν στο µέλλον να έχει αρκετά 
µεγάλη άνθηση, ο συνδυασµός του δε µε άλλα εργαλεία λήψης αποφάσεων όπως η 
πολυκριτηριακή ανάλυση θα δώσει ως αποτέλεσµα ένα πιο ολοκληρωµένο σύστηµα αφού οι 
γνωστικοί χάρτες θα δίνουν την δυνατότητα να απαντηθούν ερωτήµατα όπως το εάν είναι προς 
το συµφέρον µας να παρθεί κάποια απόφαση ενώ το αντίστοιχο σύστηµα πολυκριτηριακής 
ανάλυσης θα απαντά σε ερωτήµατα όπως ποια είναι η καλύτερη εναλλακτική λύση εφ όσον 
έχουµε αποφασίσει ότι θα κάνουµε κάποια ενέργεια µε την βοήθεια των ασαφών γνωστικών 
χαρτών. 
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7.2 Μελλοντικές επεκτάσεις 

Ως µελλοντικές επεκτάσεις η συγκεκριµένη εργασία θα µπορούσε να εξελίχθη προς 
αρκετές κατευθύνσεις οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω. 

 

• Σύστηµα επικοινωνίας των χρηστών: Η εφαρµογή θα µπορούσε να παρέχει 
κάποιο σύστηµα σχολίων ή µηνυµάτων ώστε οι διάφοροι χρήστες να µπορούν να 
έχουν και ένα µέσο επικοινωνίας µεταξύ τους για τον πιο σωστό συντονισµό ή την 
αντιπαράθεση απόψεων πάνω στον σχεδιασµό των ασαφών γνωστικών χαρτών 
που έχει δηµιουργήσει ο καθένας. 

• Επιλογή του πρώτου ασαφή γνωστικού χάρτη: Στη σελίδα συνένωσης των 
επιµέρους ασαφών γνωστικών χαρτών θα µπορούσε να γίνεται επιλογή για το 
ποιος θα είναι ο πρώτος γνωστικός χάρτης ο οποίος θα ενωθεί µε τους 
υπόλοιπους και να µην γίνεται χρήση πάντα του πρώτου γνωστικού χάρτη που 
δηµιουργήθηκε για το συγκεκριµένο θέµα. 

• Αυτόµατη αντιστοίχηση των κοινών κόµβων: ∆ηµιουργία κάποιου συστήµατος 
ενδεχοµένως µε χρήση σηµασιολογικού ιστού, το οποίο θα µπορεί αυτόµατα να 
κάνει την ταύτιση των κοινών κόµβων ώστε να είναι µικρότερος ο φόρτος εργασίας 
για την διαδικασία συνένωσης των ασαφών γνωστικών χαρτών στον άνθρωπο ο 
οποίος προσπαθεί να κάνει την συνένωση, αυτό θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο για 
θέµατα τα οποία εµπεριέχουν πολλούς ασαφείς γνωστικούς χάρτες. Επίσης ο 
χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναιρέσει της προτάσεις του 
συστήµατος σε περίπτωση που αυτό έχει κάνει λάθος. 

• Προτάσεις κόµβων κατά τη δηµιουργία ενός ασαφή γνωστικού χάρτη: Κάθε 
νέος χρήστης που πάει να δηµιουργήσει ένα ατοµικό ασαφή γνωστικού χάρτη για 
ένα θέµα που έχει και άλλους έτοιµους ατοµικούς ασαφείς γνωστικούς χάρτες από 
άλλους χρήστες, τότε το σύστηµα να του προτείνει αυτόµατα και τους κόµβους των 
έτοιµων ασαφών γνωστικών χαρτών έτσι ώστε να βάλει παρόµοιες ονοµασίες 
κόµβων και στο δικό του. 

• Βαρύτητα άποψης για κάθε χρήστη: Κάτι ακόµα που θα µπορούσε να 
υλοποιηθεί είναι ο βαθµός αξιοπιστίας για κάθε χρήστη, στη συγκεκριµένη 
εφαρµογή δεν γίνεται αξιολόγηση της βαρύτητας της γνώµης του κάθε ειδικού και 
κατ' επέκταση των ασαφών γνωστικών χαρτών που δηµιουργεί µε αποτέλεσµα 
όλοι οι γνωστικοί ασαφείς χάρτες να έχουν την ιδία βαρύτητα κατά την διαδικασία 
της συνένωσης κάτι το οποίο δεν είναι πάντα σωστό, µε την παραπάνω λογική θα 
έπρεπε για πιο σωστά αποτελέσµατα να υπάρχει και κάποια µεταβλητή 
αξιοπιστίας (credibility) σε κάθε ασαφή γνωστικό χάρτη. 

• Ανάλυση του κάθε ασαφή γνωστικού χάρτη: Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία που 
υπάρχει για κάθε ασαφή γνωστικό χάρτη υπάρχουν µέθοδοι για την ανάλυση τους, 
τα είδη της ανάλυσης που υπάρχουν αφορούν την σηµαντικότητα ή αλλιώς 
κεντρικότητα των κόµβων, την έµµεση και συνολική επίδραση που δέχεται κάποιος 
κόµβος όπως περιγράφηκε και στην ενότητα 2.7, τέτοιου είδους αναλύσεις δεν 
εκτελούνται αυτή τη στιγµή από την συγκεκριµένη εφαρµογή καθώς δεν χρειάστηκε 
για τους σκοπούς της εργασίας.  

• ∆υνατότητα δηµιουργίας ασαφών γνωστικών χαρτών που είναι υποτµήµατα 
ενός µεγαλύτερου ασαφή γνωστικού χάρτη: Όπως περιγράφηκε και στο τρίτο 
κεφάλαιο δεν είναι απαραίτητο ένας ειδικός να έχει γνώση συνολικά για κάποιο 
σενάριο, έτσι θα έπρεπε να παρέχεται η δυνατότητα να µπορεί κάποιος να 
δηµιουργεί κάποιο ασαφή γνωστικό χάρτη ο οποίος θα ήταν απλά ένας κόµβος για 
ένα ανώτερο επίπεδο του  συστήµατος. 

Παρακάτω έχει γίνει απεικόνιση των δυο ειδών υποτµηµάτων ασαφών χαρτών τα 
οποία θα µπορούσαν να υπάρξουν, στο πρώτο είδος είναι ένας "υπό ασαφής 
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γνωστικός χάρτης" που αποτελεί έναν κόµβο για έναν µεγαλύτερο ασαφή γνωστικό 
χάρτη, στο δεύτερο είδος θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι τον γενικό ασαφή 
γνωστικό χάρτη τον τεµαχίζουµε σε τµήµατα όπου το κάθε ένα δηµιουργείται από 
κάποιο ειδικό µε καλύτερη γνώση σε αυτό το τµήµα του προβλήµατος. 

 

o FCM σε επίπεδα 
 

 

 

o Συµπληρωµατικά FCM 

 

 

 

  

Ολόκληρο το FCM 

Part 2 

Part 1 

1 2 3 

4 5 6 

2 3 1 

2.1 
2.2 

2.3 
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Παράρτηµα: Εγκατάσταση της εφαρµογής 

Όπως αναφέρθηκε και στο 4ο κεφάλαιο η εφαρµογή που αναπτύχτηκε στα πλαίσια αυτής 
της εργασίας είναι µια εφαρµογή ιστού η οποία χρησιµοποίει έναν εξυπηρετητή ιστού και µια 
βάση δεδοµένων. 

Για την βάση δεδοµένων έγινε χρήση της MySQL, αντίστοιχα για εξυπηρετητή ιστού µπορεί 
κάνεις να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε εξυπηρετητή ο οποίος υποστηρίζει την τεχνολογία Java 
Servlets και Java Server Pages. 

Π.1 Εγκατάσταση της Java  

Για να λειτουργήσει η εφαρµογή θα πρέπει πρώτα ο εξυπηρετητής να ξέρει µε ποιο τρόπο 
να εκτελέσει τα αρχεία class της Java, για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει στον υπολογιστή 
ο οποίος φιλοξενεί την εφαρµογή το περιβάλλον στο οποίο εκτελούνται τα αρχεία class. 

Το περιβάλλον αυτό ονοµάζεται Java Runtime Environment (JRE), στην περίπτωση που 
θέλουµε να κτίσουµε την εφαρµογή από τα αρχεία java τα οποία περιέχουν τον κώδικα θα 
πρέπει να έχουµε το πακέτο το οποίο κάνει την µεταγλώττιση αυτών των αρχείων java, το 
πακέτο αυτό ονοµάζεται Java Development Kit (JDK) και συµπεριλαµβάνει το JRE. 

Και τα δυο πακέτα µπορούµε να τα κατεβάσουµε από την ιστοσελίδα την Oracle και στη 
συνέχεια να τα εγκαταστήσουµε στον υπολογιστή που επιθυµούµε. 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html  

Π.2 Εγκατάσταση του εξυπηρετητή ιστού  

Στη συνέχεια θα πρέπει να εγκαταστήσουµε κάποιον εξυπηρετητή συµβατό µε την 
τεχνολογία Java, στην συγκεκριµένη εφαρµογή έγινε χρήση του Apache Tomcat αλλά αυτό δεν 
είναι δεσµευτικό. 

Για την λήψη του Tomcat θα πρέπει να επισκεφτούµε την διεύθυνση 
http://tomcat.apache.org/download-70.cgi από εκεί µπορούµε να κατεβάσουµε την κατάλληλη 
έκδοση για το λειτουργικό του υπολογιστή που θα εγκατασταθεί ο Tomcat. 

Τέλος για να µπορεί να δει ο εξυπηρετητής την εφαρµογή µας θα πρέπει να αντιγράψουµε 
τα αρχεία της εφαρµογής µας εκεί που έχει εγκατασταθεί ο Tomcat µε στα στον φάκελο 
webapps, ο φάκελος που εµπεριέχει τα αρχεία της εφαρµογής µας ονοµάζεται GFCM. 

Για τον Tomcat συγκεκριµένα θα πρέπει µέσα στον φάκελο conf να ανοίξουµε το αρχείο 
server.xml και να πάµε στο πεδίο που ονοµάζεται connector εκεί θα πρέπει να του 
προσθέσουµε την ιδιότητα URIEncoding="UTF-8" ώστε να κωδικοποιεί σωστά τους ελληνικούς 
χαρακτήρες, επίσης στην ιδιότητα port µπορούµε να αλλάξουµε την προεπιλεγµένη πόρτα 
(8080) ώστε να την κάνουµε όπως επιθυµούµε. 

Π.3 JDBC connector για την σύνδεση της βάσης µε τον εξυπηρετητή 

Για να µπορέσει ο εξυπηρετητής να κάνει αιτήµατα SQL στη βάση δεδοµένων θα πρέπει να 
χρησιµοποιήσει κάποια βιβλιοθήκη εντολών, η βιβλιοθήκη αυτή λέγεται JDBC Driver for MySQL 
(Connector/J) και µπορούµε να την κατεβάσουµε από την διεύθυνση:  

http://www.mysql.com/products/connector/ 

Το αρχείο jar το οποίο ονοµάζεται mysql-connector-java θα πρέπει να το αντιγράψουµε 
µέσα στο φάκελο lib που βρίσκεται στον φάκελο που έχει εγκατασταθεί ο εξυπηρετητής Tomcat.  
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Π.4 Εγκατάσταση της MySQL και του MySQL Workbench 

Για την εγκατάσταση της βάσης δεδοµένων θα πρέπει να επισκεφτούµε την τοποθεσία  

http://dev.mysql.com/downloads/mysql/ από εκεί µπορούµε να κατεβάσουµε την κατάλληλη 
έκδοση της MySQL. 

Για την εύκολη διαχείριση της βάσης µας µπορούµε να κατεβάσουµε εργαλεία τα οποία 
έχουν δηµιουργηθεί για αυτή τη δουλειά, η συγκεκριµένη εργασία υλοποιήθηκε µε την βοήθεια 
του MySQL Workbench το οποίο µπορεί να το βρει κάνεις στο 

http://dev.mysql.com/downloads/tools/workbench/. 

Μετά την εγκατάσταση την MySQL και του MySQL Workbench θα πρέπει να εισαχθεί η 
βάση δεδοµένων της εφαρµογής, για να γίνει αυτό πρέπει να ανοίξουµε το MySQL Workbenck 
και µέσω αυτού να εκκινήσουµε την υπηρεσία της MySQL, στη συνέχεια θα πρέπει να 
εισάγουµε τα δεδοµένα. 

Για την εισαγωγή του σχήµατος της βάσης και τη σύνδεση της βάσης µε την εφαρµογή θα 
πρέπει να δηµιουργήσουµε κάποιον χρήστη µε  

• Username: gfcm  

• Password: gfcm  

Στη συνέχεια να του δώσουµε δικαιώµατα διαχειριστή. 

Μέσω αυτού του λογαριασµού µπορούµε να ανοίξουµε το αρχείο GFCM_Database.sql και 
να το εκτελέσουµε, µε αυτό τον τρόπο θα δηµιουργηθεί το κατάλληλο σχήµα και µέσα σε αυτό 
όλοι οι πίνακες και τα πεδία που χρειαζόµαστε. 

 

Σε αυτό το σηµείο εάν εκκινήσουµε τον εξυπηρετητή Tomcat και την βάση δεδοµένων 
MySQL η εφαρµογή είναι έτοιµη ώστε κάποιος να την επισκεφτεί, για να το δούµε αυτό 
µπορούµε να ανοίξουµε κάποιο φυλλοµετριτή και να εισάγουµε την διεύθυνση 
localhost:8080/GFCM ώστε να οδηγηθούµε στην αρχική σελίδα της εφαρµογής. 

 

 


