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I am reminded of a cartoon that shows an obviously distressed patient who has just been 

interviewed by a physician. Evidently the poor fellow has come from an archery field, 

because protruding from his back is a 2-feet long arrow. The doctor has turned to his office 

computer and, examining the screen, proclaims “Rapid pulse, sweating, shallow breathing. 

…According to the computer, you’ve got gallstones”. 

Edward H. Shortliffe 

“The Adolescence of AI in Medicine: Will the Field Come of Age in the 90's?” 

Artificial Intelligence in Medicine, 5(Issue):93-106, 1992. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

O όρος «συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων για την ιατρική διάγνωση» (Medical 

Diagnostic Decision Support Systems / MDSS) αν και έχει χρησιµοποιηθεί κατά κόρον και 

επί µακρόν στην διεθνή βιβλιογραφία, εξακολουθεί να είναι επίκαιρος και να αποτελεί µία 

συνεχή πρόκληση για τους ερευνητές. Πρόκειται για το πλέον γνωστό πεδίο έρευνας στην 

Ιατρική Πληροφορική και συγκεκριµένα στον τοµέα των εφαρµογών της Τεχνητής 

Νοηµοσύνη στην ιατρική διάγνωση, ο οποίος θεωρείται ότι µπορεί να συµβάλει σηµαντικά 

στην λήψη αποφάσεων. 

Οι διάφορες µεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί στο χώρο της Τεχνητής Νοηµοσύνης, µας 

δίνουν την δυνατότητα να οργανώσουµε την ιατρική γνώση, να την αναπαραστήσουµε σε 

υπολογιστικά συστήµατα και να την αξιοποιήσουµε αποδοτικά, για την ερµηνεία κλινικών, 

δηµογραφικών και εργαστηριακών δεδοµένων και συνεπώς να λειτουργήσουν επικουρικά σε 

διαδικασίες ιατρικής διάγνωσης και για την εξαγωγή ορθών συµπερασµάτων.  

Οι συνεχείς εξελίξεις που λαµβάνουν χώρα στην ταξινόµηση των επιληψιών αλλά και ο 

πολυµορφισµός που παρατηρείται στην παιδική επιληψία, συχνά καθιστούν το έργο της 

διάγνωσης εξαιρετικά πολύπλοκο, ιδιαίτερα για τους νέους και ειδικευόµενους 

παιδονευρολόγους, καθώς είναι πολύ σηµαντικό να έχουν έγκαιρη και ορθή διάγνωση για 

λόγους πρόγνωσης. Αντικείµενο της συγκεκριµένη µελέτης είναι να εξετάσουµε κατά πόσο 

τεχνικές της Πληροφορικής είναι δυνατόν να υποστηρίξουν διαγνωστικές διαδικασίες που 

αφορούν την Επιληψία. 

Στην παρούσα εργασία σχεδιάσαµε και κατασκευάσαµε εξ αρχής ένα σύστηµα υποστήριξης 

αποφάσεων (DSS) που στόχο έχει να προσφέρει βοήθεια στην κατάταξη επιληπτικών 

περιπτώσεων ασθενών, σύµφωνα µε την διεθνή ταξινόµηση για επιληπτικά σύνδροµα και 

επιληψίες, όπως αυτή προτείνεται από την ∆ιεθνή Ένωση κατά της Επιληψίας (International 

League Against Epilepsy-ILAE). Η ILAE αναφέρεται στην ταξινόµηση τόσο των 

επιληπτικών κρίσεων, όσο και των επιληψιών. Η δηµιουργία ενός συστήµατος υποστήριξης 

αποφάσεων για την κατάταξη περιπτώσεων επιληψίας και ο έλεγχος λειτουργίας του σε 

πραγµατικό περιβάλλον εργασίας, θα µας βοηθήσει να βγάλουµε συµπεράσµατα σχετικά µε 

την χρησιµότητα αντίστοιχων συστηµάτων σε διαγνωστικές διαδικασίες νευρολόγων για την 

ασθένεια της επιληψίας. 
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Από την συγκεκριµένη διατριβή, έχουν προκύψει οι πιο κάτω δηµοσιεύεις και παρουσιάσεις 

σε έγκριτα περιοδικά και συνέδρια: 

• K. Vassilakis, L. Vorgia, S. Micheloyannis, “A Decision Support System for 

Classification of Epilepsies in Childhood”, Journal of Child Neurology 

2002,17(5):357-63. 

• K. Vassilakis, G. Papadourakis, S. Micheloyiannis, ”Decision support system for the 

classification of Epilepsies and Epileptic Syndromes for children”, in Proceedings of 

the Fourth International Conference on Neural Networks and Expert Systems in 

Medicine and Healthcare, 2001, pp175-181. 

• Κ. Βασιλάκης, Σ. Μιχελογιάννης, «Κατάταξη Επιληψιών & Επιληπτικών συνδρόµων 

σε παιδιά, µε την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών», ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 2000, 3: 73-

83. 

• K. Vassilakis, S. Micheloyannis, “Experience gained by the use of a computer 

diagnostic system for epilepsy”, 7th European Conference on Epilepsy & Society, 

2000. 

• Κ. Βασιλάκης, Σ. Μιχελογιάννης «Έµπειρα συστήµατα για διάγνωση επιληψιών», 15ο 

Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων, 1997. 

• G.M Papadourakis, K.M. Vassilakis, S. Micheloyannis, A. Ware, "A Proposed 

Automatic Medical Diagnostic System Using Neural Networks and Expert Systems", 

Proceedings of the 2nd International Conference on Neural Networks and Expert 

Systems in Medicine and Healthcare, pp256-263, 1996. 
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∆ΟΜΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Η οργάνωση της παρούσης διατριβής έχει γίνει σε 5 βασικά κεφάλαια ακολουθώντας 

αντίστοιχα πρότυπα τυποποίησης για την παρουσίαση κάποιας ερευνητικής µελέτης: 

• Στο εισαγωγικό Κεφάλαιο 1 (Εισαγωγή), γίνεται µία σύντοµη παρουσίαση του πεδίου 

έρευνας και περιγράφεται το αντικείµενο της µελέτης.  

• Το Κεφάλαιο 2 (Περιοχή Έρευνας) αναφέρεται αναλυτικότερα στο πεδίο της έρευνας, 

γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση των µεθοδολογιών που προτείνονται από την 

Τεχνητή Νοηµοσύνη και αφορούν την Ιατρική διάγνωση. Στην συνέχεια γίνεται 

αναφορά στην ιατρική διάγνωση και την βοήθεια που µπορεί να προσφέρει η 

Πληροφορική σε αυτήν, µε ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας.  

• Στο Κεφάλαιο 3 (Μεθοδολογία) παρουσιάζεται, ο τρόπος ανάπτυξης του 

διαγνωστικού συστήµατος που κατασκευάστηκε, ξεκινώντας µε µία ανάλυση των 

δεδοµένων που επηρεάζουν την διάγνωση της Επιληψίας και στην συνέχεια 

εξηγώντας τον τρόπο αναπαράστασης και εκµετάλλευσης αυτών των δεδοµένων, 

παρουσιάζοντας την µεθοδολογία που αναπτύχθηκε και τις καινοτοµίες που 

εφαρµόστηκαν.  

• Στο Κεφάλαιο 4 (Αποτελέσµατα) γίνεται µία ανάλυση των αποτελεσµάτων που 

προέκυψαν, όταν εξετάσαµε µε την βοήθεια του συστήµατος περιπτώσεις ασθενών 

και συγκρίναµε τα συµπεράσµατα του συστήµατος µε τις αντίστοιχες διαγνώσεις 

έµπειρου παιδονευρολόγου.  

• Το Κεφάλαιο 5 (Συζήτηση) αναφέρεται στον σχολιασµό των αποτελεσµάτων, στην 

σύγκριση του συστήµατος µε άλλο αντίστοιχο εργαλείο στο τοµέα της Επιληψίας, σε 

προτάσεις για την βελτίωση του συστήµατος και σε αναφορές για τις δυνατότητες του 

συστήµατος και την εφαρµογή του στην ιατρική πρακτική, αλλά και γενικότερα στην 

εφαρµογή συστηµάτων υποστήριξης αποφάσεων στην Ιατρική.  

• Τα συµπεράσµατα παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 6 που έχει και τον ανάλογο τίτλο. 

Ακολουθούν οι σελίδες της βιβλιογραφίας που χρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη 

του συστήµατος.  
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• Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Α υπάρχει ο κατάλογος των δεδοµένων και όλων των πιθανών 

ερωτήσεων, τις οποίες µπορεί να υποβάλει το σύστηµα κατά την διάρκεια της 

λειτουργίας του στον χρήστη ιατρό. 

• Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Β περιλαµβάνονται ένα λεξικό των αγγλικών λέξεων, σύντοµες 

επεξηγήσεις των όρων (γλωσσάριο)  και οι συντοµογραφίες που χρησιµοποιούνται 

στο κείµενο της µελέτης. 

• Τέλος, παραθέτονται οι περιλήψεις της συγκεκριµένης διατριβής στην ελληνική και 

στην αγγλική γλώσσα. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Εφαρµογές της Πληροφορικής στην Ιατρική 

Η Πληροφορική, µε την βοήθεια των υπολογιστικών συστηµάτων που µας προσφέρει, 

ασχολείται µε την τυποποίηση, την καταχώρηση, την οργάνωση και την αποθήκευση 

διαφόρων δεδοµένων, µε στόχο στην συνέχεια να µας προβάλει κάποια αποτελέσµατα, που 

εξάγονται από αυτά τα συγκεκριµένα δεδοµένα και τα οποία αποτελούν σηµαντική πηγή 

πληροφοριών και γνώσεων για τους χρήστες της. Τα αποτελέσµατα αυτά συνήθως 

προκύπτουν µετά από κάποιου είδους επεξεργασία των αποθηκευµένων δεδοµένων, κάνοντας 

χρήση συγκεκριµένων τεχνικών και µεθόδων. Στην Ιατρική όταν αυτά τα δεδοµένα αφορούν 

ιστορικά στοιχεία, κλινικά ευρήµατα, αποτελέσµατα κλινικών εξετάσεων ή αποτελέσµατα 

εργαστηριακών εξετάσεων ασθενών, η επεξεργασία τους και η παρουσίαση των 

πληροφοριών που απορρέουν, είναι δυνατόν να συµβάλουν σηµαντικά στην εύρυθµη 

λειτουργία νοσοκοµείων, ιατρικών κέντρων, κλινικών, εργαστηρίων ή και προσωπικών 

ιατρείων [Bates99, Van Bemmel97, Lee95]. 

Ορισµένες εφαρµογές της Επιστήµης Υπολογιστών στην Ιατρική, όπως για παράδειγµα η 

καταγραφή ιστορικού ασθενούς (ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς), η ψηφιοποίηση 

γραφηµάτων (ηλεκτροκαρδιογραφήµατα, ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατα κλπ) και 

απεικονίσεων (µαγνητική / αξονική), αφού πέρασαν το απαιτούµενο αρχικό ερευνητικό 

στάδιο και τις απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου, έχουν ήδη αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό 

βαθµό και λειτουργούν µε επιτυχία στην πράξη, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν ήδη 

επιτυχηµένα µοντέλα υπηρεσιών σε νοσοκοµεία, σε οργανισµούς υγείας και σε ιατρικά 

κέντρα [Slack99, Gardner99, Bakker99, Borst99]. Η έρευνα για αυτού του είδους εφαρµογές 

της Πληροφορικής στην Ιατρική, συνεχίζεται σε δεύτερο πλέον στάδιο και έχει στραφεί 

κυρίως σε τυποποιήσεις οι οποίες αφορούν τον τρόπο αποθήκευσης των δεδοµένων και τις 

διαδικασίες που ακολουθούνται σε αυτούς τους χώρους [Wyatt94, Ferrara98, Simpson98, 

Shortliffe99]. Επιπρόσθετα εξετάζονται τεχνικές ανάπτυξης εφαρµογών πάνω σε δικτυακές 

υποδοµές τοπικής και ευρείας εµβέλειας [Coiera97, Li99, Vanoirbek00], ώστε να είναι εφικτή 

η ολοκλήρωση αντίστοιχων υπηρεσιών. Οι τεχνικές και οι µεθοδολογίες που 

χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη τέτοιων ιατρικών πληροφοριακών συστηµάτων, έχουν 

ήδη εφαρµοστεί µε επιτυχία και σε άλλους τοµείς εκτός της υγείας (διοίκηση, έλεγχο 
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συσκευών, οικονοµική διαχείριση κλπ), τυγχάνουν γενικότερης αποδοχής και κατά συνέπεια 

εξελίσσονται συνεχώς [Βασιλάκης 96]. 

Άλλες όµως εφαρµογές της Πληροφορικής στην Ιατρική, όπως αυτές που αφορούν την 

υποστήριξη της διάγνωσης, βρίσκονται ακόµα στον στάδιο της αρχικής έρευνας και 

µελετώνται ακόµη θεωρητικά ή έχουν αναπτυχθεί πιλοτικά µοντέλα εφαρµογής, τα οποία 

εξακολουθούν να ελέγχονται ποιοτικά και να εξετάζεται η δυνατότητα πρακτικής λειτουργίας 

τους [Tu95, Gardner99, Wolfram95]. Αυτό συµβαίνει διότι οι µεθοδολογίες και οι τεχνικές 

της Πληροφορικής που χρησιµοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι ευρέως 

διαδεδοµένες ούτε τυποποιηµένες, είναι δύσκολο να εφαρµοστούν, η αποτελεσµατικότητα 

τους δεν θεωρείται δεδοµένη και η απόδοση τους σε γενικές γραµµές δεν δικαιολογεί 

απόλυτα την εγκατάσταση και την µόνιµη λειτουργία τους σε πραγµατικό περιβάλλον 

εργασίας σε ευρεία κλίµακα [Healthfield93, Wyatt97, Ridderikhoff98, Friedman99]. Αυτό 

έχει ως συνέπεια να µην έχουν δηµιουργηθεί ακόµα οι κατάλληλες εφαρµογές, οι οποίες θα 

οδηγήσουν στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Η συγκεκριµένη διατριβή πραγµατεύεται µία τέτοια 

εφαρµογή της Πληροφορικής στο χώρο της Ιατρικής και ειδικότερα σε αυτόν της ιατρικής 

διάγνωσης. 

1.2 Υπολογιστικά βοηθούµενη διάγνωση 

Η ιατρική διάγνωση και γενικότερα ένα µεγάλο µέρος των εφαρµογών της Πληροφορικής 

στην Ιατρική που στηρίζονται σε µεθοδολογίες, οι οποίες προτείνονται από την Τεχνητή 

Νοηµοσύνη (Artificial Intelligence), κατατάσσονται στην δεύτερη κατηγορία των εφαρµογών 

που αναφέραµε προηγουµένως. Μέθοδοι της Τεχνητής Νοηµοσύνης µας προσφέρουν µία 

άριστη ευκαιρία για την απόκτηση και για την αναπαράσταση της ιατρικής γνώσης, για την 

παροχή ικανοποιητικής ερµηνείας των ιατρικών δεδοµένων και µε αυτόν τον τρόπο να 

βοηθήσουν αποτελεσµατικά τους ιατρούς στην λήψη αποφάσεων, που έχουν σχέση µε την 

κατάταξη (ταξινόµηση) των ασθενειών και γενικότερα  µε την ιατρική διάγνωση [Reggia85, 

Shortliffe87, Szolovits88, Blum90]. Από την δεκαετία του ‘50 είχε εκφραστεί η άποψη ότι 

υπολογιστικά συστήµατα θα µπορούσαν να προσφέρουν σηµαντική βοήθεια στην ιατρική 

πρακτική [Ledley59]. Από τότε έως σήµερα αρκετοί ερευνητές προσπαθούν να 

κατασκευάσουν µε την βοήθεια της Πληροφορικής συστήµατα, τα οποία θα βοηθούσαν τους 

ιατρούς στην διαγνωστική τους διαδικασία [Gorry73a, Szolovits78, Shortliffe87, 

Friedman99]. Αρχικά στις δεκαετίες του ‘70 και του ‘80 παρουσιάστηκαν πολλές και 

εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εργασίες σχετικές µε την ανάπτυξη διαγνωστικών συστηµάτων 
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[DeDombal72, Pauker76, Miller82, Buchanan84], οι οποίες έθεσαν τα θεµέλια στην 

µεθοδολογική ανάπτυξη τέτοιων συστηµάτων, οριοθετώντας την µετέπειτα πορεία τους όχι 

µόνο στο τοµέα της Ιατρικής, αλλά κυρίως στον τοµέα της Τεχνητής Νοηµοσύνης. Οι 

εργασίες που παρουσιάστηκαν από τα µέσα της δεκαετίας του ’80, κατά την διάρκεια της 

δεκαετίας του ’90, αλλά και µετά το 2000, στηρίζονται σε αυτές τις αρχικές µεθοδολογίες, 

σχολιάζουν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα τους και χαρακτηρίζονται από 

προσπάθειες βελτίωσης αυτών [Chytil87, Schwartz87, Shortliffe92, Szolovits93, Wolfram95, 

Christiansen97]. 

Γενικότερα, ο τοµέας της Ιατρικής αναδείχθηκε µια γόνιµη περιοχή για την εφαρµογή αυτών 

των τεχνικών της Τεχνητής Νοηµοσύνης, επειδή σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται εµπειρία 

και τεχνογνωσία, που δεν είναι πάντοτε άµεσα διαθέσιµες και πολύ συχνά οι προσεγγίσεις 

αναγνώρισης καταστάσεων και δροµολόγησης διαδικασιών είναι αρκετά πολύπλοκες 

[Szolovits88, Szolovits95]. 

Όµως τα πληροφοριακά συστήµατα στήριξης αποφάσεων (Decision Support Systems), ενώ 

σε άλλους τοµείς είχαν επιτυχείς εφαρµογές [Liebowitz98, Hedberg98], δεν είχαν ανάλογη 

τύχη και στην Ιατρική. Αν και έχει γίνει σηµαντική έρευνα προς αυτήν την κατεύθυνση, δεν 

βρίσκει κανείς εύκολα ολοκληρωµένα προϊόντα στην αγορά της Πληροφορικής, τα οποία 

είναι σε θέση να προσφέρουν αποτελεσµατική διάγνωση σε τοµείς της Ιατρικής, ούτε 

συστηµατική χρήση και εφαρµογή πραγµατικά αξιόλογων εργαλείων, τα οποία κατά καιρούς 

έχουν αναπτυχθεί παρά µόνο µεµονωµένες προσπάθειες, κυρίως σε ερευνητικά εργαστήρια 

[Healthfield93, Wyatt94, Miller94, Ridderikhoff98, Friedman99]. ∆ιάφορες αιτίες 

συµβάλλουν σε αυτό [Ridderikhoff99]:  

• ο τρόπος που γίνεται η διάγνωση από τους ιατρούς, καθώς το έργο της ανάλυσης των 

αποφάσεων είναι πολύ δύσκολο να αναπαραχθεί από ένα σύστηµα πληροφορικής. 

• οι διάφορες τεχνικές και µεθοδολογίες που χρησιµοποιούνται για την αναπαράσταση 

της διαγνωστικής διαδικασίας σε υπολογιστές, οι οποίες παρουσιάζουν µειονεκτήµατα 

και δεν έχουν ελεγχθεί επαρκώς και  

• η αποδοχή αυτών των διαγνωστικών συστηµάτων από το σύνολο των ιατρών, οι 

οποίοι είναι δύσκολο να δεχθούν ότι θα τους υποκαταστήσει κάποιος υπολογιστής. 

Αλλά ας εξετάσουµε αναλυτικότερα αυτές τις προαναφερθείσες αιτίες: 
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Η ιατρική διάγνωση είναι µία διαδικασία που χαρακτηρίζεται από ασάφεια, αβεβαιότητα και 

συχνά αφορά πολλαπλές, σχετιζόµενες µεταξύ τους περιπτώσεις ασθένειας, οι οποίες είναι 

δυνατόν να έχουν τα ίδια συµπτώµατα και παρόµοια κλινικά δεδοµένα [Szolovits95, 

Musen97]. Επιπλέον ορισµένες διαγνώσεις ασθενειών δεν συνοδεύονται πάντοτε µε τα ίδια 

συµπτώµατα, ούτε µε σαφώς διακριτά κλινικά και ιστορικά δεδοµένα. Αρκετά συχνά το 

πρόβληµα της διάγνωσης είναι πολύ δύσκολο να επιλυθεί, αφού οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την ποιότητα των δεδοµένων είναι δύσκολο να ελεγχθούν, καθιστώντας τα 

ασαφή και πολλές φορές ανεπαρκή, για να µας οδηγήσουν σε µία αποτελεσµατική διάγνωση. 

Έχουν προταθεί διάφορες µέθοδοι ανάλυσης δεδοµένων µε στόχο την βελτίωση της 

διαγνωστικής ακρίβειας [Reggia85, Szolovits88, Szolovits95], καµιά όµως δεν φαίνεται να 

υπερτερεί της ανθρώπινης πείρας. Αυτό βέβαια πηγάζει από το γεγονός της πολυπλοκότητας 

των προβληµάτων τα οποία έχουν σχέση µε την ιατρική διάγνωση, καθώς στις περισσότερες 

περιπτώσεις είναι πολλοί οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, οι οποίοι µε την 

σειρά τους είναι πολύ δύσκολο να εκτιµηθούν ταυτόχρονα [Szolovits82, Shortliffe87, 

Horvitz93]. Όµως αυτό είναι η βατή πλευρά του θέµατος. Γνώση η οποία αφορά γεγονότα, 

συσχετίσεις, ενέργειες, πιθανότητες και συµπεράσµατα, είναι δυνατόν µε διάφορους τρόπους 

να αναπαρασταθεί σε υπολογιστές και στην συνέχεια να γίνει εκµετάλλευση αυτών µε το 

κατάλληλο λογισµικό. Εκεί όπου υπάρχει ακόµη σοβαρό πρόβληµα στην αναπαράσταση της 

γνώσης, είναι όταν έχουµε να κάνουµε µε γνώση που πηγάζει από ιδιοµορφίες περιοχών, 

κρατών, φυλών, επαγγελµάτων και του τρόπου ζωής γενικότερα [Szolovits82, 

Ridderikhoff99]. Γνώση που εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες η οποία πρακτικά δεν είναι 

δυνατόν να συλλεχθεί και να αξιολογηθεί συστηµατικά για να καταχωρηθεί σε υπολογιστικά 

συστήµατα. Επίσης υπάρχει γνώση η οποία δεν είναι δυνατόν ούτε να περιγραφεί καν και 

αφορά την διαίσθηση του ανθρώπου και τους υποσυνείδητους συνειρµούς της ανθρώπινης 

λογικής και σκέψης. 

Όσον αφορά τον τρόπο ανάπτυξης ενός συστήµατος για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων 

οι τεχνικές και µεθοδολογίες που έχουν προταθεί είναι ποικίλες και ενδιαφέρουσες τόσο στην 

δεκαετία του ‘70 [Dombal72a, Gorry73a, Weiss78] όσο και αυτήν του 80 [Miller82, 

Buchanan84, Schwartz87] αλλά και στην δεκαετία 90 [Szolovits93, Szolovits95, Reisman96]. 

Σήµερα όµως, παρά την εκτεταµένη έρευνα που έχει γίνει, δεν υπάρχει κάποια κοινά 

αποδεκτή µεθοδολογία ανάπτυξης συστηµάτων υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων 

(αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα της), ενώ είναι γενικά παραδεκτό ότι τέτοιου είδους 

εργαλεία στην ιατρική αποδίδουν ικανοποιητικά, µόνο σε εφαρµογές µε περιορισµένο 

 10



γνωστικό αντικείµενο [Schwartz87, Juhola95]. Βέβαια κατά κάποιο τρόπο κάθε σύστηµα 

πληροφορικής το οποίο έχει να κάνει µε διαχείριση και επεξεργασία κάποιων ιατρικών 

δεδοµένών ή µε την αναπαραγωγή της ιατρικής γνώσης, µπορεί να θεωρηθεί ότι συµβάλει 

στην κλινική διάγνωση. Έχουν κατά καιρούς παρουσιαστεί αρκετά συστήµατα υποστήριξης 

αποφάσεων στην Ιατρική σε διάφορες γνωστικές περιοχές και κάποια από αυτά έχουν 

αποτελέσει την βάση για την ανάπτυξη της απαραίτητης θεωρητικής υποδοµής όχι µόνο στον 

τοµέα της ιατρικής διάγνωσης. Πράγµατι, οι θεωρίες για παράδειγµα που αναπτύχθηκαν για 

την κατασκευή πιλοτικών συστηµάτων όπως το MYCIN και το INTERNIST [Buchanan84, 

Wolfram95], αποτέλεσαν ξεχωριστή περιοχή έρευνας για την Τεχνητή Νοηµοσύνη και 

µεταγενέστερα διαγνωστικά συστήµατα χρησιµοποιούν αυτή την θεωρητική υποδοµή, καθώς 

και εργαλεία που έχουν προέλθει από αυτή για την κατασκευή διαγνωστικών µηχανισµών µε 

αρκετά καλή απόδοση επιτυχία σε διάφορους τοµείς εκτός της Ιατρικής [Szolovits91]. Όµως 

στον τοµέα της ιατρικής διάγνωσης αν και έχει δηµιουργηθεί πληθώρα αντίστοιχων 

συστηµάτων, στην πλειοψηφία τους αυτά τα διαγνωστικά συστήµατα είναι κυρίως 

αποτελέσµατα ερευνητικών εργασιών διαφόρων οµάδων και τα περισσότερα βρίσκονται 

ακόµη στην φάση της επαλήθευσης [Healthfield93, Wyatt94, Miller94, Ridderikhoff98, 

Friedman99]. 

Τέλος, αν και έρευνες έχουν δείξει ότι η παρουσία υπολογιστικών συστηµάτων στην 

διαγνωστική διαδικασία δεν είναι εµπόδιο και οι ιατροί σε γενικές γραµµές τα θεωρούν 

χρήσιµα, εν τούτοις η χρήση αυτών σε καθηµερινή βάση αποδεικνύεται προβληµατική, 

ιδιαίτερα σε διαγνώσεις ρουτίνας [Wyatt97]. Οι ιατροί φαίνεται ότι προτιµούν µηχανιστικά 

εργαλεία, τα οποία θα τους βοηθούν να βελτιώνουν τις διαγνωστικούς τους συνειρµούς και 

όχι ολοκληρωµένα συστήµατα διάγνωσης που απλά θα τους προτείνουν συγκεκριµένα 

διακριτά συµπεράσµατα [Ridderikhoff99, Healthfield93], ερµηνεύοντας µε κάποιο 

καθορισµένο τρόπο τα δεδοµένα µε τα οποία έχουν τροφοδοτηθεί και  έχουν στην διάθεση 

τους. 

1.3. Η Επιληψία 

Η επιληψία είναι χρόνια πάθηση η οποία χαρακτηρίζεται από επαναλαµβανόµενες κρίσεις 

που προκαλούν αιφνίδιες αλλά συνήθως αναστρέψιµες µεταβολές στην λειτουργία του 

εγκεφάλου. Στην αρχαιότητα η εµφάνιση της επιληψίας εθεωρείτο υπερφυσικό φαινόµενο, 

άποψη που πρώτος ο Ιπποκράτης πολέµησε θεωρώντας την κοινή ασθένεια, ή οποία θα 
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πρέπει να αντιµετωπιστεί όπως και οι υπόλοιπες ασθένειες. Συστηµατικές µελέτες για την 

επιληψία άρχισαν το 19ο αιώνα µε κύριο ερευνητή τον Hughlings Jackson, ο οποίος έδωσε 

και τον µέχρι σήµερα γενικά αποδεκτό από τους ειδικούς ορισµό: «η επιληψία οφείλεται σε 

επεισοδιακή και αιφνίδια εκφόρτιση, υπερβολική και ταχεία που καταλαµβάνει ικανό αριθµό 

νευρώνων της φαιάς ουσίας του εγκεφάλου» [Μπαλλής98]. Έκτοτε οι γνώσεις µας για την 

Επιληψία έχουν διευρυνθεί σηµαντικά, τόσο στο τρόπο διάγνωσης µε την βοήθεια 

ηλεκτροεγκεφαλογραφηµάτων (ΗΕΓ) και ψηφιακών απεικονίσεων  του εγκεφάλου (Magnetic 

Resonance Imaging - MRI, Computer Tomography - CT), όσο και στην αντιµετώπιση της 

ασθένειας µε νέα φάρµακα και χειρουργικές επεµβάσεις [Cockerell96]. 

Μεταξύ µελετών ερευνητών σε διάφορες χώρες, υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις για την 

ποσοστιαία αναλογία και την επίπτωση (νέα περιστατικά) της επιληψίας στο πληθυσµό. Στην 

Αγγλία εκτιµάται ότι υπάρχουν πάνω από 300.000 ενεργοί επιληπτικοί και πάνω από 

1.000.000 κάτοικοι µε ιστορικό επιληπτικής κρίσης. Άτοµα τα οποία έχουν υποστεί µία µόνο, 

είτε γενικά λίγες µόνο επιληπτικές κρίσεις, δεν θεωρούνται ότι πάσχουν από την «νόσο» της 

Επιληψίας, η οποία είναι µία χρόνια κατάσταση. Όµως και αυτά τα περιστατικά µελετώνται 

µαζί µε τις χρόνιες καταστάσεις. Η µεγαλύτερη εκατοστιαία αναλογία (επιπολασµός) 

εµφάνισης της επιληψίας παρουσιάζεται σε παιδιά (βρέφη έως και εφήβους) και στο 

γηραιότερο πληθυσµό, πάνω από 60 ετών [Hauser92] µε την µεγαλύτερη επίπτωση (περίπου 

75%) να παρατηρείται σε ηλικίες κάτω των 20 ετών [Cockerell96]. Η επίπτωση της 

επιληψίας κυµαίνεται µεταξύ 50 και 122 ανά 100.000 κατοίκους, ανά έτος [Cockerell96]. 

Μεταξύ 0,5-1% των παιδιών παθαίνουν ένα µη επαναλαµβανόµενο, µοναδικό µη προκλητό 

επεισόδιο σπασµών [Καρβέλας97]. Έχει εκτιµηθεί ότι σε ποσοστό από 2% έως 4% των 

παιδιών της Ευρώπης και της Αµερικής, έχουν εµφανίσει τουλάχιστον ένα επιληπτικό 

σπασµό (κρίση / seizure) που συνήθως συνδυάζεται µε εµπύρετο νόσηµα, πριν την ηλικία 

των τεσσάρων ετών [Hauser94]. Αναλογικά περισσότεροι άρρενες παρά γυναίκες 

παρουσιάζουν επιληψία [Cockerell96]. Η Επιληψία είναι δυνατόν να επηρεάσει την επίδοση 

στο σχολείο [Bulteau00], αλλά όχι πάντα και ενίοτε η πτώση της σχολικής απόδοσης µπορεί 

να οφείλεται στην λήψη αντιεπιληπτικών φαρµάκων. Εκτιµάται ότι η επιληψία είναι δυνατόν 

να επηρεάζει την θνησιµότητα, δεν υπάρχουν όµως επαρκείς  µελέτες για το ποσοστό που 

οφείλεται αποκλειστικά στην ίδια την νόσο και όχι σε συνυπάρχουσες εγκεφαλικές βλάβες 

[Cockerell96]. 
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Γενικά οι επιληψίες και οι επιληπτικές κρίσεις έχουν καλύτερη πρόγνωση τα τελευταία 

χρόνια, γεγονός που οφείλεται στην βελτιωµένη διάγνωση και σε νέες θεραπείες. 

Υπολογίζεται ότι περίπου ένα 5% του πληθυσµού έχει παρουσιάσει τουλάχιστον µία 

επιληπτική κρίση στην ζωή του. Επιπλέον άλλο ένα 5% παρουσιάζει επιληπτικές εκφορτίσεις 

στο ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα. Αυτό σηµαίνει ότι το 10%, δηλαδή ένας στους δέκα, έχει 

παρουσιάσει τουλάχιστον µία επιληπτική κρίση, είτε έχει προδιάθεση για επιληπτική κρίση. 

Αυτό δεν είναι περίεργο όταν ξέρουµε ότι οι επιληπτικές εκφορτίσεις οφείλονται σε απότοµες 

εκπολώσεις κυτταρικών µεµβρανών, δηλαδή κάτι που είναι πολύ κοντά στην φυσιολογική 

λειτουργία. Η πληθώρα των µελετών που έχουν γίνει στο παρελθόν, µας έχουν βοηθήσει στο 

να διαχωρίσουµε διάφορες µορφές της νόσου. Αρκετές όµως από αυτές τις µορφές της νόσου, 

παρουσιάζουν δυσκολίες στην διάγνωση και στην διαφορική διάγνωση και για αυτό τον λόγο 

προσπαθήσαµε να βοηθήσουµε στην διαγνωστική διαδικασία µε την δηµιουργία ενός 

συστήµατος στήριξης αποφάσεων για την Επιληψία. 

1.3.1. Η διεθνής ταξινόµηση των επιληψιών 

H σπουδαιότητα της ταξινόµησης των επιληψιών έχει οδηγήσει την «∆ιεθνή Ένωση κατά της 

Επιληψίας» (International League Against Epilepsy - ILAE) να δηµοσιοποιήσει κατά καιρούς 

διάφορες ταξινοµήσεις, οι οποίες αφορούν την επιληψία και τα επιληπτικά σύνδροµα 

(International Classification of Epilepsies and Epileptic Syndromes) [ILAE85, ILAE89] και 

ξεχωριστά τις επιληπτικές κρίσεις (International Classification of Epileptic Seizures) 

[ILAE81]. ∆ηλαδή σύµφωνα µε τις διεθνείς ταξινοµήσεις, γίνεται µία σαφής διάκριση µεταξύ 

των επιληψιών και των επιληπτικών κρίσεων. Μια επιληπτική κρίση έχει µία αρχή και ένα 

τέλος, ενώ η επιληψία θεωρείται χρόνια δυσλειτουργία [ILAE81, ILAE85, ILAE89]. 

Σύµφωνα µε την διεθνή ταξινόµηση, σε σχέση µε την εστία της επιληπτικής κρίσης, οι 

επιληψίες διακρίνονται σε 4 βασικές κατηγορίες: 

1. σε εστιακές επιληψίες (δηλαδή συσχετιζόµενες µε την εντόπιση / localization related) 

και σύνδροµα, όταν οι κρίσεις είναι εστιακές, δηλαδή η διαταραχή σχετίζεται µε 

συγκεκριµένη περιοχή του ενός ηµισφαιρίου. Εδώ συµπεριλαµβάνονται και οι 

δευτερευόντως γενικευµένες επιληψίες, όπου οι κρίσεις ξεκινούν αρχικά από κάποια 

συγκεκριµένη εστία και στην συνέχεια γενικεύονται. 

2. σε γενικευµένες επιληψίες και σύνδροµα, όταν έχουµε γενικευµένες (που 

ενεργοποιούνται και από τα δύο ηµισφαίρια) επιληπτικές κρίσεις  
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3. σε επιληψίες και σύνδροµα, ακαθόριστα αν είναι εστιακές ή γενικευµένες  

4. σε ειδικά σύνδροµα, όταν έχουµε επιληπτικές κρίσεις οι οποίες συσχετίζονται µε 

συγκεκριµένες καταστάσεις. 

Περαιτέρω οι επιληψίες των δύο πρώτων κατηγοριών διακρίνονται ανάλογα µε τις αιτίες που 

προκαλούν τις επιληπτικές κρίσεις σε: 

• ιδιοπαθείς, που οφείλονται στην «προδιάθεση» του εγκεφάλου να προκαλέσει επιληπτική 

κρίση (πιθανολογείται κληρονοµική προδιάθεση). 

• συµπτωµατικές, όταν έχουµε εµφανή αιτία που προξένησε την επιληπτική κρίση 

(επίκτητες βλάβες του εγκεφαλικού φλοιού, περιορισµένης έκτασης) και σε 

• κρυπτογενείς (από το 1989) όπου δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η αιτία.  

Μία σχηµατική παρουσίαση των κατηγοριών των επιληψιών και των επιληπτικών 

συνδρόµων, φαίνεται στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί. 

Πίνακας 1.1. Βασικές Κατηγορίες Επιληψιών και Επιληπτικών Συνδρόµων 

Κατηγορία  Χαρακτηρισµός 

Συσχετιζόµενες µε την εντόπιση • Ιδιοπαθείς 

• Συµπτωµατικές 

• Κρυπτογενείς 

Γενικευµένες επιληψίες • Ιδιοπαθείς 

• Κρυπτογενείς ή συµπτωµατικές 

• Συµπτωµατικές 

Επιληψίες & σύνδροµα ακαθόριστα ως την 
εντόπιση  

 

Ειδικά σύνδροµα συσχετιζόµενα µε 
συγκεκριµένες καταστάσεις 

 

 

Εκτός από την επιληπτική κρίση, διάφορα κλινικά δεδοµένα (νευρολογική εκτίµηση, 

ψυχοκινητική ανάπτυξη κλπ) και δηµογραφικά στοιχεία (κληρονοµικότητα), αλλά κυρίως 

εργαστηριακά ευρήµατα (ΗΕΓ / MRI / CT / αιµατολογικές εξετάσεις) χρησιµοποιούνται για 

την διάγνωση και την κατάταξη των επιληψιών. Οι περισσότερες περιπτώσεις ασθενών 

µπορούν να καταταγούν σε διάφορες διαγνωστικές κατηγορίες της διεθνούς ταξινόµησης και 

 14



αυτό βοηθά τους θεράποντες ιατρούς στον προσδιορισµό της µελλοντικής εξέλιξης της 

ασθένειας, στην πρόγνωση και φυσικά στην θεραπευτική αγωγή που θα ακολουθήσουν. 

1.3.2 Η διάγνωση της επιληψίας 

Η διάγνωση περιπτώσεων επιληψίας βασικά στηρίζεται στα χαρακτηριστικά του τύπου της 

επιληπτικής κρίσης, η οποία παρατηρείται στον ασθενή. Πολλοί άνθρωποι είναι δυνατόν 

κατά την διάρκεια της ζωής τους να παρουσιάσουν κάποια µεµονωµένη επιληπτική κρίση και 

σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ταξινοµείται το συµβάν. Όταν όµως παρατηρείται παρουσία 

περισσότερων της µίας επιληπτικών κρίσεων, τότε παρουσιάζει ενδιαφέρον η διάγνωση της 

επιληψίας. Οι επιληπτικές κρίσεις οφείλονται σε ασυνεχείς, προσωρινές διαταραχές του 

εγκεφάλου και η µορφή τους εξαρτάται από το είδος και τον αριθµό των νευρώνων του 

φλοιού που ενεργοποιούνται. Οι επιληπτικές κρίσεις είναι δυνατόν να παρουσιάσουν 

συµπτώµατα απώλειας της συνείδησης, αισθήσεων ή  αντίληψης του περιβάλλοντος και 

µεταβολές στην σωµατική κίνηση. Συνήθως µετά το πέρας της κρίσης ο ασθενής δεν θυµάται 

τι έγινε και για αυτό τον λόγο η περιγραφή των συµπτωµάτων στον ιατρό, γίνεται από τους 

συγγενείς του και είναι πολύ σηµαντικές οι µαρτυρίες τους για τον προσδιορισµό της µορφής 

της επιληπτικής κρίσης. Επιπλέον ο ιατρός θα προβεί σε ορισµένες εξετάσεις, οι οποίες θα 

τον βοηθήσουν στην τελική του διάγνωση. 

Τα ευρήµατα που προέρχονται από το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα είναι συχνά πολύ χρήσιµα 

για την διάγνωση και την διαφορική διάγνωση της επιληψίας και θα πρέπει να 

χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση του τύπου τη επιληπτικής κρίσης [ILAE89].  Για 

παράδειγµα, είναι συχνό το φαινόµενο να παρατηρούνται κλινικά συµπτώµατα γενικευµένης 

επιληπτικής κρίσης, χωρίς την ύπαρξη εστίας, αλλά µετά την εξέταση των ευρηµάτων του 

ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατος να αποδεικνύεται ότι υπάρχει αρχική εστία και τελικά ο τύπος 

της επιληπτικής κρίσης να πρέπει να χαρακτηριστεί ως δευτερευόντως γενικευµένος. Το 

ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα διαρκεί συνήθως πιο λίγο από 30 λεπτά και καταγράφει µέρος της 

βιοηλεκτρικής δραστηριότητας του φλοιού του εγκεφάλου. Τοποθετούνται ηλεκτρόδια στο 

τριχωτό µέρος της κεφαλής και τα σήµατα που προκαλούνται από την δυναµική ενέργεια 

σηµαντικού αριθµού νευρώνων, ενισχύονται και καταγράφονται σε χαρτί, είτε σε οθόνες 

υπολογιστών, οι διαφορές δυναµικού µεταξύ δύο σηµείων του κρανίου (το σύνηθες). 

∆υστυχώς το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα δίνει πληροφορίες για την ηλεκτρική 

δραστηριότητα, µόνο κατά την διάρκεια της καταγραφής και αξιολογείται µόνο αν 
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παρατηρηθούν επιληπτικού τύπου κυµµατοµορφές. Ένα φυσιολογικό 

ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα δεν αποκλείει την ύπαρξη επιληψίας. 

Αυτοί οι δύο παράγοντες (η επιληπτική κρίση και τα ευρήµατα του ΗΕΓ) αποτελούν και τα 

βασικά κριτήρια για τις διεθνείς ταξινοµήσεις της ∆ιεθνούς Ένωσης κατά της Επιληψίας. 

Άλλα εργαστηριακά ευρήµατα που είναι δυνατόν να δώσουν χρήσιµες πληροφορίες κυρίως 

για την αιτία της επιληπτικής κρίσης, είναι αυτά που προέρχονται από διάφορες ψηφιακές 

απεικονίσεις του εγκεφάλου (MRI / CT). Όµως σε πολλές περιπτώσεις αυτά  τα ευρήµατα 

είναι φυσιολογικά και δεν µπορούν να αξιολογηθούν αποτελεσµατικά. Συχνά επίσης γίνονται 

αιµατολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς, 

αλλά και για να αποκλεισθεί κάποια µεταβολική αιτία, η οποία είναι δυνατόν να προκαλέσει 

τις κρίσεις. 

Επιπλέον η συνύπαρξη και άλλων κλινικών παρατηρήσεων (διάρκεια κρίσης, ψυχοκινητική 

ανάπτυξη, νευρολογικά ευρήµατα κλπ) και  δηµογραφικών δεδοµένων (ηλικία, 

κληρονοµικότητα κλπ) βοηθούν σηµαντικά τον ιατρό στην διαγνωστική του διαδικασία και 

συχνά του δίνουν την δυνατότητα να διακρίνει καταστάσεις, οι οποίες θα του επιτρέψουν να 

προσδιορίσει για παράδειγµα αν κάποια περίπτωση επιληψίας είναι συµπτωµατική ή 

ιδιοπαθής ή αν πρόκειται για ειδικό σύνδροµο το οποίο συσχετίζεται µε συγκεκριµένες αιτίες.  

Κατά την διαδικασία της διάγνωσης ο θεράπων ιατρός κάνει µία αρχική εκτίµηση του τύπου 

της επιληψίας από την περιγραφή της επιληπτικής κρίσης (κυρίως από µαρτυρίες συγγενών) 

και τα πρώτα κλινικά και δηµογραφικά στοιχεία που µπορεί να συγκεντρώσει. Στην συνέχεια 

ευρήµατα του ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατος και συστηµατικότερη ανάλυση των κλινικών 

δεδοµένων ενισχύουν την αρχική του εκτίµηση ή τον οδηγούν σε εναλλακτικά 

συµπεράσµατα. Η τελική διάγνωση γίνεται µετά την ολοκλήρωση όλων των εργαστηριακών 

εξετάσεων και την αξιολόγηση του συνόλου των δεδοµένων από το ιατρό. Τα στάδια που 

ακολουθούνται για την διάγνωση της επιληψίας φαίνονται στο Σχήµα 1.1. 

Ιδιαίτερη σηµασία έχει η ορθή διάγνωση της επιληψίας κατά την διάρκεια της παιδικής 

επιληψίας, όπου υπάρχουν αρκετά σύνδροµα, τα οποία δυσκολεύουν τον ιατρό στην τελική 

του απόφαση [Dulac95]. Ένα σύστηµα υποστήριξης της διαγνωστικής διαδικασίας για την 

επιληψία, το οποίο θα βοηθούσε στην ταξινόµηση των περιπτώσεων, θα µπορούσε να 

συµβάλει θετικά και να αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο για τον θεράποντα ιατρό. 
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Σχήµα 1.1. Σχηµατική παράσταση της διάγνωσης της επιληψίας 

1.4. Αντικείµενο της µελέτης 

Η διάγνωση της «παιδικής επιληψίας» αποτελεί ένα δύσκολο έργο µε πολλά ερωτηµατικά και 

προβλήµατα, που πρέπει να αντιµετωπίσει ο θεράπων ιατρός. Αυτό συµβαίνει διότι εκτός από 

τις επιληψίες που παρουσιάζονται και σε ενήλικα άτοµα, διάφορα άλλα ειδικά σύνδροµα που 

χαρακτηρίζουν τις επιληψίες παρατηρούνται µόνο στις παιδικές ηλικίες µε άτυπα 

συµπτώµατα [Hauser94, Dulac95, Eriksson97, Nordli97, Panayiotopulos99]. Εξαιτίας αυτής 

της εµφάνισης των άτυπων συµπτωµάτων, αλλά και λόγω του πολυµορφισµού που 

παρουσιάζουν τα επιληπτικά σύνδροµα στα παιδιά, η διάγνωση και η διαφορική διάγνωση σε 

αυτή την ηλικία θεωρείται πολύπλοκο έργο. 

Για αυτούς τους λόγους, παρουσιάστηκε και η ανάγκη για ταξινόµηση των διαγνωστικών 

κατηγοριών της επιληψίας µε απώτερο σκοπό την πρόγνωση και την κατάλληλη θεραπευτική 

αγωγή. Η πρώτες ταξινοµήσεις έκαναν ουσιαστικά σηµειολογική ανάλυση των επιληπτικών 

κρίσεων αντιστοιχίζοντας τις µε τα επιληπτικά σύνδροµα [Lüders99]. Στα επόµενα χρόνια η 
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εξέταση και ανάλυση των ηλεκτροεγκεφαλογραφηµάτων πρόσθεσε νέα στοιχεία στην 

ταξινόµηση των επιληψιών [ILAE81, ILAE85, ILAE89]. Την τελευταία δεκαετία, οι 

διάφορες εξελίξεις στις ψηφιακές απεικονίσεις του εγκεφάλου (MRI, CT – neuroimaging) 

έχουν προσφέρει σηµαντικά στην διαδικασία της ταξινόµησης των επιληψιών. Επίσης είναι 

βέβαιο ότι ο τοµέας της µοριακής βιολογίας θα διαφωτίσει ακόµα περισσότερο το πεδίο, 

τουλάχιστον όσον αφορά τις αιτιολογίες κληρονοµικών επιληπτικών συνδρόµων. 

Οι συνεχείς εξελίξεις που λαµβάνουν χώρα στην ταξινόµηση των επιληψιών, αλλά κυρίως ο 

πολυµορφισµός που παρατηρείται στην παιδική επιληψία, συχνά καθιστούν το έργο της 

διάγνωσης εξαιρετικά δυσχερές, ιδιαίτερα για τους νέους και ειδικευόµενους 

παιδονευρολόγους, καθώς είναι πολύ σηµαντικό να έχουν έγκαιρη και ορθή διάγνωση. 

Στην παρούσα εργασία αναπτύξαµε ένα σύστηµα υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων (MDSS) 

που στόχο έχει να προσφέρει βοήθεια στην κατάταξη επιληπτικών περιπτώσεων ασθενών 

σύµφωνα µε την διεθνή ταξινόµηση για επιληπτικά σύνδροµα και επιληψίες, όπως αυτή 

προτείνεται από την διεθνή ένωση κατά της επιληψίας και η οποία αναφέρεται στην 

ταξινόµηση τόσο των επιληπτικών κρίσεων [ILAE81], όσο και των επιληψιών [ILAE85, 

ILAE89]. Η δηµιουργία ενός συστήµατος υποστήριξης αποφάσεων για την κατάταξη 

περιπτώσεων επιληψίας και ο έλεγχος λειτουργίας του σε πραγµατικό περιβάλλον εργασίας, 

θα µας βοηθήσει να βγάλουµε συµπεράσµατα σχετικά µε την χρησιµότητα αντίστοιχων 

συστηµάτων σε διαγνωστικές διαδικασίες νευρολόγων για την ασθένεια της επιληψίας. 

Προσπάθειες για την χρήση συστηµάτων που βασίζονται σε γνώση και έχουν ως στόχο να 

βοηθήσουν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ιατρική, έχουν ξεκινήσει εδώ και 

δεκαετίες [Ledley59, DeDombal72, Gorry73b] και η λειτουργία τους αποβλέπει στην 

καλύτερη αξιοποίηση των διαφόρων δεδοµένων (συµπτώµατα, εργαστηριακά ευρήµατα, 

δηµογραφικά στοιχεία κλπ) που αφορούν περιπτώσεις ασθενών, από τους κλινικούς ιατρούς 

και τους εκπαιδευόµενους, τα οποία θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε διάφορες διαγνώσεις. 

Επακόλουθο της χρήσης αυτών των συστηµάτων υποστήριξης αποφάσεων είναι η αρωγή που 

προσφέρουν στην διαφορική διάγνωση, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου πολλά ιατρικά 

ευρήµατα οδηγούν σε µη διακριτές µεταξύ τους διαγνώσεις. Τα πληροφοριακά αυτά 

συστήµατα λαµβάνοντας υπόψη διάφορα στοιχεία µε τα οποία τροφοδοτούνται, προσφέρουν 

σηµαντική βοήθεια στην «µνήµη» του ιατρού, βοηθώντας τον να οδηγηθεί σε χρήσιµα 

διαγνωστικά συµπεράσµατα.  
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Ιδιαίτερη σηµασία µπορούν να έχουν συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων για την διάγνωση 

και την διαφορική διάγνωση των επιληψιών και ακόµα περισσότερο των επιληπτικών 

συνδρόµων κατά την διάρκεια της παιδικής ηλικίας, όπου υπάρχουν πολλά σύνδροµα, τα 

οποία πολλές φορές δυσκολεύουν τον ιατρό στην κατάταξη τους. Σε περιπτώσεις λοιπόν 

παιδικής επιληψίας, αυτά τα συστήµατα µε την ενσωµατωµένη γνώση που διαθέτουν και τον 

τρόπο λειτουργίας τους σε περιβάλλον εργασίας, µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο και να 

καθοδηγήσουν το ιατρό στην κατάλληλη διάγνωση.  

Οι σηµερινές γνώσεις για τις επιληπτικές κρίσεις και τις επιληψίες και οι διάφορες 

ταξινοµήσεις αυτών, οι οποίες έχουν κατά καιρούς επεξεργαστεί από την ILAE, µας δίνουν 

την ευκαιρία να οργανώσουµε τα στοιχεία και τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

διάγνωση µιας επιληψίας, να τα καταχωρήσουµε µε κάποιο τρόπο (για παράδειγµα υπό 

µορφή κανόνων - rule based system) σε υπολογιστικά συστήµατα και να τα 

χρησιµοποιήσουµε κατάλληλα για να βγουν χρήσιµα συµπεράσµατα, τα οποία είναι δυνατόν 

να οδηγήσουν σε διακριτές διαγνώσεις. Αυτός ο λόγος, αλλά και το γεγονός ότι υπήρχε 

έλλειψη ικανοποιητικών στατιστικών δεδοµένων, δεν µας επέτρεψαν να χρησιµοποιήσουµε 

άλλες αρκετά γνωστές µεθοδολογίες µηχανικής µάθησης, όπως αυτή του Bayes 

[Szolovits95], των Τεχνητών Νευρωνικών ∆ικτύων [Wasserman89], ή αυτή της επαγωγής 

από δένδρα αποφάσεων [Morik94]. Τέτοιου είδους τεχνικές απαιτούν ικανό αριθµό 

περιπτώσεων τόσο από πλευράς ποιότητος, δηλαδή να συµπεριλαµβάνουν όλα τα στοιχεία 

που µπορούσαν να οδηγήσουν σε διάγνωση, όσο και από πλευράς ποσότητας. 

Στόχος του συγκεκριµένου διαγνωστικού συστήµατος, είναι να βοηθήσει τον γιατρό να 

κατατάξει ένα περιστατικό επιληψίας σε κάποια διαγνωστική κατηγορία της διεθνούς 

ταξινόµησης και κατά συνέπεια να συµβάλει στην διάγνωση (και έµµεσα στην διαφορική 

διάγνωση) επιληψιών. Το σύστηµα εστιάζει σε περιπτώσεις επιληψιών που παρουσιάζονται 

κατά την διάρκεια της παιδικής ηλικίας, όπου και υπάρχουν τα περισσότερα προβλήµατα 

διάγνωσης και διαφορικής διάγνωσης. Αφού αναπαρασταθεί η βάση γνώσεων σε 

υπολογιστικό σύστηµα, ο χρήστης εισάγοντας στοιχεία, από κλινικά και εργαστηριακά 

δεδοµένα, θα παίρνει στην οθόνη του υπολογιστή κάποια προτεινόµενη από το σύστηµα 

διάγνωση. Η εισαγωγή των στοιχείων γίνεται αρχικά µε την συµπλήρωση συγκεκριµένων 

δεδοµένων σε µορφή καταλόγου και στην συνέχεια κατόπιν προτροπής του συστήµατος, 

κατά την διάρκεια της διαγνωστικής διαδικασίας. Η διάγνωση που προτείνεται, υπολογίζεται 

να είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ορθή και ως εκ τούτου µία σηµαντική βοήθεια για τον 

ιατρό. 
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Στον παρελθόν έχουν αναπτυχθεί σε ερευνητικές εργασίες αντίστοιχα διαγνωστικά 

συστήµατα, τα οποία αφορούν την διάγνωση διαφόρων νόσων του κεντρικού νευρικού 

συστήµατος [Lipsanen93, Saatchi91, Andreassen92, Starita95, Rom90] αλλά και της 

επιληψίας ειδικότερα [Korpinen93, Korpinen94, Brasil01]. 
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2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ερευνητική περιοχή, µέσα στην οποία 

δραστηριοποιήθηκε η παρούσα διατριβή. Αρχικά εντοπίζεται το πεδίο της έρευνας µε 

εξέταση των γνωστικών αντικειµένων της Πληροφορικής και της Ιατρικής Πληροφορικής.  

Στην συνέχεια γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση της Τεχνητής Νοηµοσύνης και των 

µεθοδολογιών που χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη συστηµάτων τα οποία βασίζονται σε 

γνώση. Τέλος αναφερόµαστε στις εφαρµογές της Τεχνητής Νοηµοσύνης στην Ιατρική και 

συγκεκριµένα στα συστήµατα που υποστηρίζουν την ιατρική διάγνωση και την λήψη 

ιατρικών αποφάσεων.  

2.1. H Πληροφορική 

Στόχος της Πληροφορικής είναι να προσφέρει έγκυρη και ταυτόχρονα έγκαιρη πληροφόρηση 

στους χρήστες των εφαρµογών της. Η σηµερινή Πληροφορική έχει στην διάθεση της όλη την 

σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, την οποία και χρησιµοποιεί για επιτύχει τους στόχους της. Οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι περιφερειακές συσκευές που τους πλαισιώνουν, µαζί µε την 

τεχνολογία που προσφέρεται από τοµέα της µετάδοσης ψηφιακών δεδοµένων (data 

communications), αποτελούν τα κύρια εργαλεία της σύγχρονης Πληροφορικής. Αυτά τα 

εργαλεία διαθέτουν ορισµένες µοναδικές δυνατότητες, οι οποίες ευνοούν στην ανάπτυξη 

εφαρµογών Πληροφορικής σε διάφορους τοµείς της καθηµερινής µας ζωής και κατά 

συνέπεια και στον χώρο της Υγείας. Τα βασικά χαρακτηριστικά των υπολογιστικών 

συστηµάτων είναι η ικανότητά τους να αποθηκεύουν µεγάλες ποσότητες δεδοµένων, η 

ευκολία µε την οποία επεξεργάζονται αυτά τα δεδοµένα και στην συνέχεια να παρουσιάζουν 

σχετικά αποτελέσµατα και τέλος η πραγµατικά υψηλή ταχύτητα µε την οποία εκτελούν 

πολύπλοκες λογικές και µαθηµατικές λειτουργίες. Η µετάδοση ψηφιακών δεδοµένων από την 

άλλη µεριά και οι σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υποδοµές που έχουν αναπτυχθεί σε 

παγκόσµια κλίµακα, µας επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη µεταφορά πληροφοριών σε όλα 

τα σηµεία του πλανήτη µας.  

Τα Συστήµατα Πληροφορικής ή Πληροφοριακά Συστήµατα κατά άλλους (ανάλογα µε την 

απόδοση του όρου «Information Systems» στα ελληνικά) ονοµάζονται τα τελικά προϊόντα 

που προσφέρει η Πληροφορική στους χρήστες της. Τα πρώτα συστήµατα πληροφορικής 

είχαν βασικά εφαρµογές σε µονότονες και επαναληπτικές διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα 
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στην καθηµερινή µας ζωή. Εφαρµογές οι οποίες κατά κανόνα έχουν να κάνουν µε απλές 

αντιπαραθέσεις (συγκρίσεις, ανευρέσεις) και µε την υπολογιστική επεξεργασία των 

αποθηκευµένων δεδοµένων για να εξάγουν χρήσιµες πληροφορίες. Σήµερα, µετά από 

δεκαετίες εξέλιξης, η ενηλικίωση των εφαρµογών της Πληροφορικής θεωρείται πλέον 

δεδοµένη και είναι ευρεία η διάδοση αντίστοιχων συστηµάτων σε διάφορους τοµείς της 

καθηµερινής µας ζωής, µε αποτελέσµατα τα οποία έχουν επηρεάσει και διαφοροποιήσει σε 

µεγάλο βαθµό τον σηµερινό τρόπο εργασίας αλλά και διαβίωσης. Φυσικά  και ο τοµέας της 

Υγείας δεν µπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. 

2.2. H Ιατρική Πληροφορική 

Ο όρος «Ιατρική Πληροφορική» προέρχεται ουσιαστικά από την σύζευξη των δύο τοµέων 

της Ιατρικής και της Πληροφορικής, οι οποίοι από µόνοι τους υποδηλώνουν δύο αρκετά 

µεγάλα γνωστικά αντικείµενα. Η ποσότητα της πληροφορίας και της γνώσης που βρίσκεται  

πίσω από τον όρο Ιατρική είναι πραγµατικά τεράστια, διαµορφωµένη µέσα από αιώνες 

έρευνας και παρακολούθησης. Από την άλλη µεριά η Πληροφορική ουσιαστικά χρησιµοποιεί 

όλη την σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, η οποία σήµερα αναπτύσσεται µε εκρηκτικούς 

ρυθµούς διευρύνοντας συνεχώς τους ορίζοντες εφαρµογών της. Ο συνδυασµός αυτών των 

δύο γνωστικών αντικειµένων, εκτός του ότι είχε σαν επακόλουθο την εµφάνιση και την 

ανάπτυξη µιας νέας επιστηµονικής γνωστικής περιοχής, αυτής της Ιατρικής Πληροφορικής, 

παρουσιάζει και εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς οι σχετικές ερευνητικές  ανησυχίες του χώρου 

αφορούν άµεσα τον τρόπο άσκησης του ιατρικού λειτουργήµατος και έχουν σοβαρές 

επενέργειες στην αναβάθµιση της ιατρικής περίθαλψης και γενικότερα στην βελτίωση της 

υγείας της ανθρώπινης κοινωνίας. 

Σύµφωνα µε τον Shortliffe, έναν από τους πρωτοπόρους ερευνητές του χώρου στις Ηνωµένες 

Πολιτείες Αµερικής «η Ιατρική Πληροφορική είναι η επιστήµη που χρησιµοποιεί 

συστηµατικά αναλυτικά εργαλεία για να αναπτύξει διαδικασίες, για την διαχείριση, τον 

έλεγχο της επεξεργασίας, την λήψη αποφάσεων και την επιστηµονική ανάλυση της ιατρικής 

γνώσης» [Shortliffe84]. Tην ίδια χρονιά από την Ευρώπη ο Van Bemmel δίνει τον εξής 

ορισµό: «Η Ιατρική Πληροφορική είναι η θεωρητική και πρακτική άποψη της επεξεργασίας 

πληροφοριών και επικοινωνιών ψηφιακών δεδοµένων, ή οποία βασίζεται στην γνώση και την 

εµπειρία που προέρχονται από διαδικασίες οι οποίες λαµβάνουν χώρα στην Ιατρική και την 

φροντίδα της υγείας» [Van Bemmel84]. ∆ηλαδή ουσιαστικά η Ιατρική Πληροφορική είναι 

εκείνος ο κλάδος που µελετά εφαρµογές της πληροφορικής στην ιατρική, µε σκοπό να 
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βοηθήσει στην τυποποίηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών, που έχουν σχέση µε όλο 

σχεδόν το φάσµα της ιατρικής περίθαλψης, όπως την οργάνωση υπηρεσιών υγείας, την 

καταγραφή, αποθήκευση και ανάκληση ιατρικών δεδοµένων, γνώσεων και πρακτικών, την 

ιατρική εκπαίδευση και την λήψη ιατρικών αποφάσεων. Την τελευταία δεκαετία η Ιατρική 

Πληροφορική έχει να επιδείξει σηµαντική πρόοδο, προτείνοντας νέες εφαρµογές και 

αναπτύσσοντας νέες υπηρεσίες οι οποίες συµβάλουν σηµαντικά στην ιατρική έρευνα και 

πράξη [Van Bemmel97, Coiera97]. 

Το 1997 στο περιοδικό της Εταιρίας Ιατρικής Πληροφορικής Αµερικής (JAMIA- Journal of 

American Medical Informatics Association) δηµοσιεύτηκε πρόταση που αφορούσε την 

βελτίωση της ποιότητας, την αύξηση της αποτελεσµατικότητας και την επέκταση της 

πρόσβασης στον σύστηµα υγείας των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής [JAMIA97]. Σύµφωνα  

µε αυτή την πρόταση η εθνική στρατηγική της Πληροφορικής στην περιοχή της Υγείας θα 

πρέπει να εστιάσει στα εξής: 

Οικουµενική πρόσβαση. Να χρηµατοδοτηθούν ενέργειες και έργα, ώστε κάθε κάτοικος να 

µπορεί να έχει πρόσβαση στην πληροφόρηση για την υγεία, δια µέσου των σύγχρονων 

δικτυακών υποδοµών (Internet/Intranet).  

Τηλε-ιατρική και Τηλε-εκπαίδευση. Κρίνεται αναγκαία η από απόσταση φροντίδα και 

µάθηση µε την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την δυναµική βελτίωση της κατάστασης 

ασθενών µε χρόνια προβλήµατα και ηλικιωµένων,  οι οποίοι δεν είναι σε θέση να 

µετακινηθούν µε ευκολία, τόσο στις αστικές περιοχές όσο και στην επαρχία. 

Ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών. Οµοσπονδιακοί και ιδιωτικοί φορείς θα πρέπει να συντονίσουν 

τις προσπάθειες τους στην οργάνωση και στην ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν 

φακέλους ασθενών. Προτείνονται 4 επίπεδα ανάπτυξης ηλεκτρονικών φακέλων  ασθενών: 1) 

στα νοσοκοµεία, 2) στην πρωτοβάθµια περίθαλψη, 3) σε ιδιωτικούς φορείς και 4) σε 

δηµογραφικά / επιδηµιολογικά κέντρα. 

Συστήµατα στήριξης απόφασης. Επιπρόσθετα στην τεράστια ποσότητα πληροφορίας που 

διαχέεται δια µέσου του Internet και προσφέρει σηµαντική βοήθεια στην καθηµερινή ιατρική 

πρακτική, υπάρχει ανάγκη συστηµάτων υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων για την 

αποτελεσµατικότερη περίθαλψη. Η περιοχή θεωρείται πλούσια για ανάπτυξη, εκπαίδευση και 

έρευνα. 
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Τυποποίηση. Η δυναµική των τεχνολογιών της πληροφορικής δεν θα γίνει αντιληπτή στην 

ιατρική περίθαλψη αν δεν καθοριστούν πρότυπα ανάπτυξης, διαθέσιµα µε µικρό κόστος. Για 

την τυποποίηση της ανάπτυξης απαιτείται διεθνής συντονισµός και χρηµατοδότηση. 

Ασφάλεια δεδοµένων. Η ολοκληρωτική αξιοποίηση συστηµάτων πληροφορικής, απαιτεί 

ικανοποιητική ασφάλεια δεδοµένων για την προστασία των στοιχείων που αφορούν τους 

ασθενείς.  

Έρευνα / εκπαίδευση. Να επεκταθούν οι ερευνητικές, αναπτυξιακές και εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, για να παραµείνει  η ιατρική πληροφορική επίκαιρη κατά τον 21ο αιώνα. 

Αυτή η διαδικασία περιλαµβάνει την χρηµατοδότηση της έρευνας στο τοµέα και την 

προώθηση των καινοτοµιών της Πληροφορικής στην διαχείριση και µεταφορά της ιατρικής 

πληροφορίας. 

∆ιεθνής συνεργασία. Για να εξασφαλιστεί ότι η παγκοσµιοποίηση περιλαµβάνει και τον 

τοµέα της υγείας, το κράτος των Ηνωµένων Πολιτειών θα πρέπει ενεργά να συµµετάσχει σε 

διεθνή αναπτυξιακά έργα, για ανταλλαγή καινοτοµιών. 

Η Εταιρία Ιατρικής Πληροφορικής Αµερικής είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός που 

το 1997 απαριθµούσε 3800 µέλη µε κοινό στόχο την διάδοση των τεχνολογιών της 

Πληροφορικής και της Τηλεπληροφορικής, για την βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης. 

Επειδή η Ιατρική Πληροφορική είναι ένας τοµέας που βασίζεται στην τεχνολογία των  

υπολογιστικών συστηµάτων και στις δυνατότητες της µετάδοσης ψηφιακών δεδοµένων, είναι 

φυσικό επακόλουθο τα επιτεύγµατά της να ακολουθούν τις εξελίξεις της Πληροφορικής, 

αλλά και να περιορίζονται από τα τεχνολογικά όρια της ψηφιακής τεχνολογίας. Έτσι λοιπόν 

οι δραµατικές αλλαγές που λαµβάνουν χώρα στον τοµέα της τεχνολογίας, οι οποίες αρχικά 

βρήκαν εφαρµογές στην διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών στον χώρο της υγείας, 

σήµερα έχουν επεκταθεί σε όλους σχεδόν τους τοµείς της ιατρικής περίθαλψης. Από την 

τήρηση φακέλου ασθενούς, τυποποίηση του οποίου αναµένεται να υλοποιηθεί άµεσα στα 

επόµενα χρόνια, έως την υπολογιστικά υποστηριζόµενη διάγνωση ασθενειών, όπου 

ερευνητικά πρότυπα έχουν ήδη αναπτυχθεί και έχουν αρχίσει να εφαρµόζονται κατά 

περίπτωση. 

2.3. Η Τεχνητή Νοηµοσύνη  

Η Τεχνητή Νοηµοσύνη είναι µία από τις πιο αµφισβητούµενες περιοχές έρευνας της 

Πληροφορικής και ο όρος εµφανίστηκε για πρώτη φορά την δεκαετία του ’50. Τότε η 
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Τεχνητή Νοηµοσύνη καθορίστηκε σαν ένα πεδίο έρευνας που είχε σαν στόχο τον σχεδιασµό 

συστηµάτων, τα οποία παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ανθρώπινης ευφυΐας, όπως την 

ερµηνεία λόγου, την µάθηση, την επίλυση προβληµάτων κλπ. Σύµφωνα δε µε τον Horvitz οι 

ρίζες της Τεχνητής Νοηµοσύνης θα πρέπει να αναζητηθούν σε παλαιότερες µελέτες στις 

δεκαετίες του ’30 και του ‘40, οι οποίες είχαν σχέση µε τον τοµέα της Επιχειρησιακής 

Έρευνας [Horvitz93]. Στο τέλος της δεκαετίας του ’50, ο Mc Carthy πρώτος πρότεινε την 

χρήση της λογικής σε προγράµµατα της Τεχνητής Νοηµοσύνης για την αναπαράσταση της 

γνώσης και την εξαγωγή συµπερασµάτων, αντί της διαδικαστικής (procedural) προσέγγισης 

[McCarthy59] που υπήρχε µέχρι τότε. Λίγο νωρίτερα, άλλοι ερευνητές είχαν προσπαθήσει να 

αναπαραστήσουν λογικά αξιώµατα σε υπολογιστή στοχεύοντας να παράγουν νέες λογικές 

σχέσεις, µε την εφαρµογή κανόνων πάνω σε αυτά τα αξιώµατα ή σε άλλες λογικές σχέσεις 

που είχαν ήδη παραχθεί. Πρόκειται για  την γνωστή ευρηµατική (heuristic) µέθοδο του 

«γενικού λύτη προβληµάτων» (General Problem Solver –GPS) [Newell58, Ernst69]. 

Η Τεχνητή Νοηµοσύνη στοχεύει στην ανάπτυξη συστηµάτων πληροφορικής ικανών να 

πραγµατοποιούν έργα τα οποία συνήθως υλοποιούνται από ανθρώπους. Σύµφωνα δε µε την 

Elaine Rich, µία άλλη πρωτοπόρο του χώρου, «Τεχνητή Νοηµοσύνη είναι η µελέτη του πως 

θα δηµιουργήσουµε υπολογιστικά συστήµατα ικανά να κάνουν πράγµατα στα οποία προς το 

παρόν οι άνθρωποι τα καταφέρνουν καλύτερα» [Rich83]. 

Με την ευρεία έννοια η Τεχνητή Νοηµοσύνη ασχολείται µε την αναζήτηση µεθόδων που 

βασίζονται σε τεχνικές της Πληροφορικής, για την εύρεση λύσεων σε προβλήµατα τα οποία 

παραδοσιακά αντιµετωπίζονται από τους ανθρώπους. Τέτοιου είδους προβλήµατα είναι η 

εξαγωγή λογικών συµπερασµάτων, η διάγνωση, η οπτική αναγνώριση, η κατανόηση 

ανθρώπινης γλώσσας, τα παιγνίδια, η επεξήγηση και ο σχεδιασµός. Ουσιαστικά η έρευνα 

στην Τεχνητή Νοηµοσύνη προσδιορίζεται σε προσπάθειες τυποποίησης των εκδηλώσεων της 

λογικής συµπεριφοράς του ανθρώπου και απαρτίζεται  από ένα σύνολο διανοητικών και 

τεχνολογικών προσπαθειών για την επίτευξη διαφόρων επιστηµονικών και πρακτικών 

στόχων που συσχετίζονται µεταξύ τους όπως: 

• Την κατασκευή ευφυών µηχανών, ανεξάρτητα αν αυτές λειτουργούν ή όχι όπως 

ακριβώς οι άνθρωποι.  

• Την τυποποίηση της γνώσης και την µηχανοποίηση ανθρώπινης λογικής 

• Την χρήση υπολογιστικών µοντέλων για την κατανόηση της συµπεριφοράς των 

ανθρώπων. 
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• Την δυνατότητα η επικοινωνία µε τους υπολογιστές να µοιάζει µε αυτή που θα είχαµε 

αν δουλεύαµε µε ειδικούς και εµπειρογνώµονες 

Οι στόχοι αυτοί αντανακλούν την επιθυµία των ανθρώπων που υπάρχει εδώ και αιώνες, να 

δηµιουργήσουν όντα όµοια µε αυτούς. Με την χρήση των υπολογιστών τις τελευταίες 

δεκαετίες η σύγχρονη Τεχνητή Νοηµοσύνη βοήθησε στην ανάπτυξη συστηµάτων που λύνουν 

πνευµατικά προβλήµατα, κάνουν διάγνωση, ελέγχουν ροµποτικούς µηχανισµούς, ερµηνεύουν 

τον ανθρώπινο λόγο και είναι σε θέση να αποκτήσουν γνώση. Κάποιες από αυτές τις 

υλοποιήσεις έχουν αποδειχθεί επιτυχείς, ενώ άλλες θεωρούνται στοιχειώδεις και ατελείς. 

Κάθε ιδέα όµως συµβάλει στην µετέπειτα έρευνα που ακολουθεί. Παρά τις δυσκολίες που 

έχουν εντοπιστεί, ήδη υπάρχουν στη αγορά της Πληροφορικής αρκετές εταιρείες που 

σχεδιάζουν και αναπτύσσουν συστήµατα Τεχνητής Νοηµοσύνης ή προσφέρουν εργαλεία και 

υποδοµές για την ανάπτυξη τέτοιων συστηµάτων. Επίσης πάρα πολλές τέτοιου είδους 

υλοποιήσεις είναι ενσωµατωµένες σε άλλα µεγαλύτερα συστήµατα πληροφορικής, χωρίς να 

γίνεται εµφανής η λειτουργία τους [Liebowitz98, Headberg98]. Ο Jon Doyle σε σχετικό του 

άρθρο το 1996 [Doyle96] προσπαθεί να οριοθετήσει τις στρατηγικές κατευθύνσεις της 

µελλοντικής έρευνας στην περιοχή της Τεχνητής Νοηµοσύνης και θεωρεί ότι αυτή θα πρέπει 

να περιλαµβάνει τις εξής (επικαλυπτόµενες) περιοχές:  

• Την αναπαράσταση και την διάρθρωση της γνώσης (knowledge representation) σε 

υπολογιστικά συστήµατα, µε την αναζήτηση αποτελεσµατικών µεθόδων αποθήκευσης 

κάθε είδους γνώσης µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η εκµετάλλευση της. 

• Την τεχνητή µάθηση και προσαρµογή (machine learning), κυρίως µε την εφαρµογή 

συγκεκριµένων τεχνικών ανάλυσης πάνε σε δεδοµένα που έχουν καταχωρηθεί σε 

υπολογιστές. 

• Την λήψη αποφάσεων (decision making), δηµιουργώντας µηχανισµούς και σχεδιασµούς 

εξαγωγής συµπερασµάτων για διάγνωση, ερµηνεία φαινοµένων και γενικότερα για την 

επίτευξη συγκεκριµένων στόχων. 

• Την επεξεργασία του ανθρώπινου λόγου (speech & language processing), 

κατασκευάζοντας συστήµατα τα οποία είναι σε θέση να επικοινωνούν µε ανθρώπους σε 

φυσική γλώσσα (γραπτή και προφορική) και να µεταφράζουν αυτόµατα προτάσεις σε 

διάφορες γλώσσες. 
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• Την αναγνώριση εικόνων (image understanding), αναπτύσσοντας αλγορίθµους για την 

ανάλυση φωτογραφιών, διαγραµµάτων, video και τη προσαρµοσµένη παρουσίαση 

ποσοτικών και δοµηµένων πληροφοριών. 

• Την πιστή αντιγραφή (αλλά και την υπέρβαση σε ορισµένες περιπτώσεις) της λειτουργίας 

ανθρωπίνων (τεχνητοί βραχίονες κλπ) µελών. 

• Την ροµποτική για την δηµιουργία οντοτήτων µε δυνατότητες έξυπνης επικοινωνίας µε το 

περιβάλλον. 

• Τον σχεδιασµό συστηµάτων µε πολλαπλές πηγές πληροφόρησης (multiagent systems). 

• Την τυποποίηση και την αναπαραγωγή της γνωστικής λειτουργίας (cognitive modeling), 

µε στόχο µίµηση της ανθρώπινης σκέψης.  

• Την εφαρµογή θεµελιωδών µαθηµατικών αρχών για την τυποποίηση, ανάλυση και 

αντίληψη όλων σχεδόν των περιοχών που αναφέρθηκαν πιο πάνω. 

Βέβαια, όπως ο ίδιος Doyle επισηµαίνει, αυτός ο κατάλογος δεν είναι ο µοναδικός και 

υπόκειται συνεχώς σε αλλαγές τόσο σε επίπεδο κατηγοριών όσο και σε µέγεθος, καθώς 

κάποια από τα προβλήµατα θα λυθούν στο µέλλον, ενώ πιθανότατα θα εµφανιστούν νέες 

περιοχές έρευνας. 

Οι τεχνικές που εφαρµόζονται στην Τεχνητή Νοηµοσύνη για την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων του τοµέα, συνήθως αφορούν την διαχείριση της γνώσης και εστιάζουν (α) 

στην  κατάλληλη αναπαράσταση της γνώσης σε υπολογιστές και στην αποτελεσµατική 

εκµετάλλευση αυτής και (β) στην αναζήτηση λύσης µέσα από διάφορους µεθόδους (κυρίως 

αλγόριθµους και ευρηµατικούς –heuristic- µηχανισµούς) έρευνας σε χώρους δυνατών 

καταστάσεων του προβλήµατος. 

2.4. Συστήµατα Βασισµένα σε Γνώση  

Η έννοια «γνώση» στην Πληροφορική εισάγει άµεσα την ενασχόληση του τοµέα της 

Τεχνητής Νοηµοσύνης, στον σχεδιασµό και την ανάπτυξη υπολογιστικών διαγνωστικών 

συστηµάτων, τα οποία ειδικότερα αναφέρονται συνήθως σαν «συστήµατα βασισµένα στην 

γνώση» (knowledge based systems). Για αυτόν τον λόγο τα συστήµατα που στηρίζονται σε 

γνώση θεωρούνται σαν µία ιδιαίτερη κατηγορία λογισµικού εφαρµογών, η οποία εντάσσεται 

στην ευρύτερη περιοχή της Τεχνητής Νοηµοσύνης. Αυτά τα συστήµατα περιλαµβάνουν 

προγράµµατα, τα οποία προσπαθούν να µιµηθούν συµπεριφορές ειδηµόνων 
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(εµπειρογνωµόνων) σε συγκεκριµένες γνωστικές περιοχές, όπως για παράδειγµα σε κάποια 

ιατρική θεµατολογία.  

Όµως δεν υπάρχουν γενικευµένες και καθολικά αναγνωρισµένες  µεθοδολογίες, οι οποίες 

όταν εφαρµοστούν να έχουν σαν αποτέλεσµα την ευφυή συµπεριφορά ενός υπολογιστή σε 

κάποιο γνωστικό αντικείµενο. Ακόµα και η απλούστερη εκδήλωση υπολογιστικής ευφυΐας, 

απαιτεί την αποθήκευση στην µνήµη του µηχανήµατος ικανής ποσότητας εξειδικευµένης  

γνώσης και την ύπαρξη προγραµµάτων, τα οποία είναι σε θέση να κάνουν αποτελεσµατική 

επεξεργασία αυτής της ψηφιακής γνώσης.  

Αυτό σηµαίνει ότι τα συγκεκριµένα προγράµµατα θα πρέπει να είναι σε θέση (α) να 

αναλύουν κάποια καταχωρηµένα στην µνήµη του υπολογιστή δεδοµένα και (β) να 

ακολουθούν διαδικασίες σκέψης παρόµοιες µε αυτές των ειδηµόνων, όταν αυτοί καλούνται 

να αντιµετωπίσουν διάφορες καταστάσεις δυσλειτουργίας. Κατά συνέπεια για να µπορέσουµε 

να επιλύσουµε το πρόβληµα µας, θα πρέπει πρώτα να απαντήσουµε σε συγκεκριµένα εύλογα 

ερωτήµατα που αναδύονται: 

 Καθώς ο άνθρωπος είναι σε θέση να αποθηκεύει γνώση (τεχνογνωσία, κλινική εµπειρία 

κ.α.) στο µυαλό του, πως είναι δυνατόν να επιτύχουµε κάτι αντίστοιχο µε υπολογιστικά 

συστήµατα; 

 Η δοµή της γνώσης στο ανθρώπινο µυαλό κατά πόσο διαφέρει από την δοµή της γνώσης 

που αναπαρίσταται στους υπολογιστές; 

 Τα δεδοµένα, τα οποία χρησιµοποιεί το ανθρώπινο µυαλό για να εξάγει συµπεράσµατα, 

είναι τα ίδια που χρησιµοποιούµε στα συστήµατα πληροφορικής για να κάνουµε 

αντίστοιχη εργασία; 

∆υστυχώς το κύριο µας πρόβληµα εδώ είναι ότι δεν γνωρίζουµε επακριβώς µε ποιο τρόπο ο 

άνθρωπος αποθηκεύει και πως χρησιµοποιεί την γνώση του. ∆εν είµαστε σε θέση να 

τυποποιήσουµε (αν είναι δυνατόν να τυποποιηθούν) τις διεργασίες µε τις οποίες το 

ανθρώπινο µυαλό εξάγει συµπεράσµατα, που µε την σειρά τους το οδηγούν σε αποφάσεις. 

Συµπερασµατικά, όταν αναπτύσσουµε συστήµατα που βασίζονται στην γνώση, θα λέγαµε ότι 

έχουµε να κάνουµε µε δύο ειδών γνώσεων: (α) τις γνώσεις που δηµιουργούνται στο 

ανθρώπινο µυαλό (εµπειρικές) και είναι άγνωστος ο τρόπος εκµετάλλευσης αυτών και (β) τις 

γνώσεις που µπορούν να τυποποιηθούν και να αποθηκευτούν σε υπολογιστικά συστήµατα, 

όποτε υπάρχει η δυνατότητα να τις περιγράψουµε και να σχεδιάσουµε υλοποιήσεις για την 

εκµετάλλευση τους. Καθώς ο όγκος των γνώσεων που µπορούµε να καταχωρίσουµε στους 

 28



υπολογιστές είναι πολύ µεγάλος, βασικός στόχος των συστηµάτων πληροφορικής τα οποία 

φιλοδοξούν να προσφέρουν σηµαντική βοήθεια στην διαγνωστική διαδικασία, είναι να 

προσοµοιώσουν τον τρόπο σκέψης του ανθρώπου και ειδικότερα, στην δική µας περίπτωση, 

τον τρόπο σκέψης ενός ιατρού. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα οι ερευνητές του χώρου να στραφούν σε άλλους τρόπους 

ανάπτυξης συστηµάτων πληροφορικής οι οποίοι διαφέρουν από τους παραδοσιακούς. 

Μπορούµε επίσης να πούµε ότι τα συστήµατα που βασίζονται σε γνώση συχνά αποτελούν 

προεκτάσεις διαφόρων παραδοσιακών προγραµµάτων επεξεργασίας δεδοµένων, αλλά η 

αρχιτεκτονική τους και ο τρόπος ανάπτυξης τους διαφέρουν.  

2.4.1. ∆οµή των συστηµάτων που βασίζονται σε γνώση 

Στα συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων (για διάγνωση, θεραπεία κλπ) απαιτείται η γνώση 

στην οποία βασίζεται στο λογισµικό να είναι κατανοήσιµη και στο κατασκευαστή του 

προγράµµατος, αλλά και στον χρήστη του συστήµατος. Αυτό σηµαίνει ότι για την ανάπτυξη 

ενός τέτοιου λογισµικού θα πρέπει ο κατασκευαστής του να είναι πολύ καλός γνώστης και 

των δύο αντικειµένων, (α) της κατασκευής του λογισµικού και (β) του γνωστικού πεδίου που 

πραγµατεύεται το λογισµικό. Κάτι τέτοιο όµως δεν είναι πάντοτε εφικτό και συνήθως 

απαιτείται η στενή συνεργασία τουλάχιστον δύο ειδικών, του κατασκευαστή του λογισµικού 

και του ειδήµονα της γνωστικού αντικειµένου.  

Η δυσκολία  ενσωµάτωσης της απαιτούµενης γνώσης στο λογισµικό, οδήγησε τους  

επιστήµονες της πληροφορικής να προσεγγίσουν µε διαφορετικό τρόπο την ανάπτυξη τέτοιων 

συστηµάτων και να δηµιουργήσουν ανεξάρτητες δοµές για την ενσωµάτωση της γνώσης, 

ξεχωρίζοντας την από το υπόλοιπο διαδικαστικό (συµβατικό συνήθως) λογισµικό. Αυτή η 

ανεξαρτησία πρόσφερε την δυνατότητα στους δύο συνεργαζόµενους να ασχοληθούν ο 

καθένας µε τον αντικείµενο τους. Ο προγραµµατιστής µε την κατασκευή του λογισµικού 

χρησιµοποιώντας κάποιο προγραµµατιστικό εργαλείο και ο εµπειρογνώµονας µε την 

ανάπτυξη της βάσης γνώσεων, έχοντας σαν γνώµονα κάποια δοµηµένη τεχνική 

αναπαράστασης της γνώσης, την οποία δυναµικά θα µπορούσε να την εκµεταλλευτεί ένα 

πρόγραµµα. Στην περίπτωση της ιατρικής διάγνωσης, οι εµπειρογνώµονες είναι οι ιατροί 

συγκεκριµένων ειδικοτήτων. Οι κατασκευαστές λογισµικού θα πρέπει να αποφασίσουν µε 

ποιόν τρόπο θα υλοποιείται η αναπαράσταση της γνώσης και να σχεδιάσουν  κάποιο 

µηχανισµό, οποίος θα αξιοποιήσει αυτήν την αποθηκευµένη γνώση.  
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Από την στιγµή που έχει καταγραφεί και αποθηκευτεί η γνώση του εµπειρογνώµονα στον 

υπολογιστή και έχει αναπτυχθεί ο µηχανισµός εκµετάλλευσης αυτής, ένας άπειρος χρήστης 

(ιατρός στην περίπτωση µας) µέσα από µία διαδικασία αλληλεπίδρασης µε το σύστηµα 

(εισαγωγή στοιχείων, απαντήσεις σε ερωτήµατα κλπ), είναι δυνατόν να λαµβάνει 

πληροφορίες  που τον βοηθούν στην γρήγορη λήψη σωστών αποφάσεων, όπως ακριβώς θα 

συνέβαινε αν συµβουλευόταν έναν ειδήµονα. ∆ηλαδή σε γενικές γραµµές τα συστήµατα που 

βασίζονται σε γνώση προσπαθούν να προτείνουν λύση σε κάποιο πρόβληµα, φτάνοντας στο 

τελικό συµπέρασµα εξοµοιώνοντας τον τρόπο που θα σκεπτόταν κάποιος ειδικός. Αυτό 

σηµαίνει ότι µπορούµε να έχουµε την γνώµη του ειδικού ακόµα και σε περιπτώσεις που δεν 

είναι δυνατόν να παρίσταται αυτός (υποκατάσταση ειδικού). Ιδιότητα που τα καθιστά 

εξαιρετικά χρήσιµα στην διαδικασία κάθε διάγνωσης.  

Η νέα αυτή, βασισµένη σε γνώση αρχιτεκτονική για την  σχεδίαση και ανάπτυξη λογισµικού, 

αποτελεί µία εξελικτική µεταβολή µε πολύ σηµαντικές συνέπειες στην υλοποίηση 

συστηµάτων πληροφορικής και ειδικότερα αυτών που εντάσσονται στην περιοχή της 

Τεχνητής Νοηµοσύνης. Και τούτο διότι, αυτή η νέα αρχιτεκτονική αντικαθιστά την 

παραδοσιακή µορφή ενός προγράµµατος, η οποία  αποτελείται από τα δεδοµένα και τον 

αλγόριθµο µε µια νέα διάρθρωση, η οποία έχει σαν θεµελιώδεις δοµές διάφορες εκφράσεις 

που αντιπροσωπεύουν την γνώση και τον µηχανισµό εκµετάλλευσης της γνώσης. Αν 

αντιστοιχίσουµε (α) τα δεδοµένα µε την γνώση και (β) τον αλγόριθµο µε τον µηχανισµό 

εκµετάλλευσης της γνώσης, οι δύο αυτές αρχιτεκτονικές φαίνεται να παρουσιάζουν αρκετές 

οµοιότητες. ∆ιαφέρουν όµως σηµαντικά στον τρόπο ανάπτυξης και κάθε µία από αυτές 

χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες δυνατότητες. 

Τεχνικά λοιπόν ένα σύστηµα πληροφορικής που στηρίζεται σε γνώση (knowledge based 

system) η οποία εκφράζει τον ανθρώπινο συλλογισµό, αποτελείται από δυο κυρίως δοµικά 

τµήµατα: 

α) Την ΒΑΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (Knowledge Base), η οποία ουσιαστικά είναι η συσσωρευµένη 

γνώση και εµπειρία του ειδήµονα καταχωρηµένη στην µνήµη του υπολογιστικού 

συστήµατος µε διάφορες δοµηµένες µορφές, ανάλογα µε την µεθοδολογία αναπαράστασης 

που χρησιµοποιείται.  

β) Από ένα ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ (Inference Engine) που είναι 

ουσιαστικά ένα διαδικαστικό πρόγραµµα, το οποίο λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα που 

του δίνει ο χρήστης και αφορούν την περιγραφή µίας συγκεκριµένη κατάστασης, 
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προσπαθεί να βγάλει συµπεράσµατα (στην δική µας περίπτωση να κάνει διάγνωση) 

εξετάζοντας την αποθηκευµένη βάση γνώσεων. 

Κατά συνέπεια, τρία (3) είναι τα βασικά προβλήµατα που αναδύονται µε αυτήν την 

προσέγγιση ανάπτυξης συστηµάτων λογισµικού και που πρέπει να αντιµετωπιστούν:  

1. η απόκτηση γνώσης (Knowledge Acquisition) από τον κατασκευαστή του λογισµικού 

2.  ο προσδιορισµός του τρόπου αναπαράστασης της γνώσης (Knowledge 

Representation) για τον σχηµατισµό της βάσης γνώσεων και  

3. ο σχεδιασµός του µηχανισµού εξαγωγής συµπερασµάτων, οποίος θα αξιοποιήσει την 

βάση γνώσεων και θα καταλήξει σε διακριτά αποτελέσµατα, που θα προτείνει το 

σύστηµα υποστήριξης αποφάσεων. 

Αυτά τα τρία προβλήµατα συνιστούν και τις αντίστοιχες φάσεις ανάπτυξης ενός τέτοιου 

λογισµικού, οι οποίες όµως συνδέονται άµεσα µεταξύ τους και επικαλύπτονται χρονικά, 

χωρίς πολλές φορές να είναι διακριτά τα όρια τους. Για παράδειγµα είναι συχνό το φαινόµενο 

οι στρατηγικές που χρησιµοποιούνται για τον σχεδιασµό του µηχανισµού εξαγωγής 

συµπερασµάτων να περιέχουν τµήµατα γνώσης, το µέγεθος και η σπουδαιότητα των οποίων 

εξαρτάται από τις ιδιοµορφίες του προβλήµατος. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε την 

αρχιτεκτονική που αναφέρθηκε προηγουµένως, όµως συνήθως τα γνωστικά πεδία, ακόµα και 

για εύκολα προβλήµατα, έχουν µεγάλη έκταση και περιέχουν  αρκετή πολυπλοκότητα µε 

αποτέλεσµα να υπάρχουν εξαιρετικές δυσκολίες στην εφαρµογή ανεξάρτητων διαδικασιών 

στην οργάνωση και εκµετάλλευση της γνώσης.  Και φυσικά όπως είναι αναµενόµενο τα 

συστήµατα βασισµένα σε γνώση έχουν καλύτερη απόδοση  σε προβλήµατα µε περιορισµένο 

γνωστικό αντικείµενο. 

2.4.2. Η απόκτηση γνώσης 

Για την υλοποίηση ενός συστήµατος υποστήριξης αποφάσεων, η διαδικασία απόκτησης 

γνώσης προηγείται της ανάπτυξης της βάσης γνώσης και του µηχανισµού εξαγωγής 

συµπερασµάτων και θεωρείται πολύ δύσκολο έργο για τον κατασκευαστή του λογισµικού, 

καθώς αυτός συνήθως δεν είναι σε θέση µόνος του να αποκτήσει την απαιτούµενη εµπειρία 

και τεχνογνωσία. Αυτός είναι ο λόγος που οι κατασκευαστές λογισµικού για την υποστήριξη 

αποφάσεων ονοµάζονται «Μηχανικοί Γνώσης» (Knowledge Engineers) [Parsaye88, 

Βλαχάβας02]. 
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Συγκεκριµένα, η ιατρική διάγνωση χρησιµοποιεί κάποια δεδοµένα, τα οποία προέρχονται από 

διάφορες πηγές, όπως συµπεράσµατα κλινικών εξετάσεων, οι περιγραφές συµπτωµάτων που 

παρατηρούνται, τα εργαστηριακά αποτελέσµατα και τα ιστορικά στοιχεία ασθενούς. Σε 

ορισµένα από αυτά τα δεδοµένα στηρίζεται ο θεράπων ιατρός για να καταλήξει σε 

συµπεράσµατα, τα οποία µε την σειρά τους θα τον βοηθήσουν να κατατάξει σε κάποια 

διαγνωστική κατηγορία ασθένειας, ένα συγκεκριµένο περιστατικό ασθενούς. Η επιλογή 

αυτών των σηµαντικών δεδοµένων είναι µία βασική διαδικασία, που θα πρέπει απαραίτητα 

να γίνει κατανοητή στον µηχανικό γνώσης, ο οποίος οφείλει να φροντίσει για τον τρόπο 

ενσωµάτωσης αυτών των δεδοµένων στα προγράµµατα και να προσδιορίσει επαρκώς την 

τεχνική εκµετάλλευσης αυτών. Και τούτο διότι µε τον τρόπο που ο άνθρωπος εκµεταλλεύεται 

σήµερα τα υπολογιστικά συστήµατα, για να προσφέρουν αυτά ουσιαστική βοήθεια, θα πρέπει 

να είναι πολύ καλά ορισµένα και καταχωρηµένα κάποια συγκεκριµένα σηµαντικά δεδοµένα 

στην µνήµη του µηχανήµατος.  

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αποκτήσουν οι µηχανικοί γνώσεων την απαιτούµενη 

πληροφόρηση και ειδηµοσύνη για την υλοποίηση ενός διαγνωστικού συστήµατος 

υποστήριξης αποφάσεων. Ουσιαστικά αυτοί θα πρέπει να εφεύρουν κάποιους τρόπους για  να 

εκµαιεύσουν στοιχεία για το γνωστικό αντικείµενο (knowledge elicitation), να εντοπίσουν τα 

δεδοµένα που επηρεάζουν την λήψη αποφάσεων και τα αξιολογήσουν κατάλληλα. Η επιλογή 

αυτών σηµαντικών στοιχείων γίνεται µε διάφορους τρόπους, τους οποίους µπορούµε να τους 

κατατάξουµε σε δύο βασικές κατηγορίες  που στηρίζονται: 

(α) σε ποιοτικά στοιχεία και  

β) σε ποσοτικά στοιχεία. 

τις οποίες και εξετάζουµε στην συνέχεια.  

Παράλληλα έχουν αναπτυχθεί αντίστοιχες τεχνικές και µέθοδοι για την αναπαράσταση της 

γνώσης και την κατάλληλη αξιοποίηση αυτής.  

2.4.2.1. Απόκτηση γνώσης βασισµένη σε ποιοτικά στοιχεία 

Αυτή η κατηγορία αναφέρεται σε σηµαντικά δεδοµένα, τα οποία είναι δυνατόν να προκύψουν 

από συνεντεύξεις µε εµπειρογνώµονες (επιστηµονική και εµπειρική γνώση) και γενικότερα 

στηρίζονται σε γνώση, η οποία περικλείεται σε σχετική βιβλιογραφία και προκύπτει από την 

καθηµερινή πρακτική. Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται εδώ αναπτύσσουν κάποιες 

µεθοδολογίες εξαγωγής συµπερασµάτων, οι οποίες βασίζονται σε λογικές αιτιολογήσεις που 

προέρχονται από την αντίστοιχη βιβλιογραφία και από συνεντεύξεις µε εµπειρογνώµονες 
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[Sim01]. Τα συστήµατα που κατασκευάζονται, όταν η γνώση αποκτάται µε ποιοτικά 

κριτήρια, χρησιµοποιούν για την αναπαράσταση της γνώσης τεχνικές που βασίζονται κυρίως 

σε πίνακες αληθείας (truth tables), σε γράφους που συνήθως µετασχηµατίζονται σε δένδρα 

αποφάσεων (decision trees) και σε κανόνες παραγωγής (production rules).  

Σχήµα 2.1- Συστήµατα γνώσης βασισµένα σε ποιοτικά δεδοµένα (διαδικασία) 

 

Συχνά, κυρίως επειδή η διαδικασία απόκτησης γνώσης µε συνεντεύξεις από τους ειδικούς και 

την αναζήτηση της σχετικής, είναι εξαιρετικά χρονοβόρος και επειδή ο έλεγχος της 

ορθότητας της αποκτηθείσης γνώσης είναι πολύ δύσκολος έχουν κατά καιρούς προταθεί 

αυτοµατοποιηµένα συστήµατα εκµαίευσης της γνώσης από τους εµπειρογνώµονες, χωρίς την 

παρέµβαση του µηχανικού γνώσεων [Tu95, Achour01].  

Μεθοδολογία KADS 

Στα µέσα του ’80 ερευνητές στα πλαίσια προγράµµατος που χρηµατοδοτήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα πρότειναν µία νέα µεθοδολογία για την απόκτηση γνώσης και την 

δοµική τυποποίηση αυτής [Breuker87]. Η βασική ιδέα στην οποία στηρίχθηκε αυτή η 

µεθοδολογία είναι ότι τα συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων, όσο περίπλοκη και αν είναι η 

γνώση που θα πρέπει να ενσωµατώσουν, δεν παύουν να είναι κοµµάτια λογισµικού και στην 

ανάπτυξη αυτών των συστηµάτων θα πρέπει να εφαρµόζονται τεχνικές της Μηχανικής 

Λογισµικού. Η Μηχανική Λογισµικού (Software Engineering) είναι ένας πολύ γνωστός 
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τοµέας της Πληροφορικής [Sommerville95] που ασχολείται µε την τυποποίηση στην 

ανάπτυξη του λογισµικού (στην χώρα µας είναι επίσης γνωστός µε τον όρο Τεχνολογία 

Λογισµικού). Η προτεινόµενη µεθοδολογία είναι γνωστή σαν KADS (Knowledge Acquisition 

and Design Structuring) και θεωρείται από πολλούς σαν de facto προδιαγραφή για την 

κατασκευή συστηµάτων στήριξης απόφασης [Heathfield93, Musen97] όχι µόνο για την 

Ιατρική. Ακολουθώντας την προσέγγιση της µεθοδολογίας KADS, διακρίνουµε δύο βασικές 

συνεχόµενες διαδικασίες, οι οποίες παρεµβάλλονται µεταξύ του σταδίου του εντοπισµού των 

σηµαντικών δεδοµένων, που πρόκειται να απαρτίσουν την βάση γνώσεων και του σταδίου 

της κατασκευής του λογισµικού. Πρόκειται τις διαδικασίες της εννοιολογικής τυποποίησης 

(conceptual modeling) της γνώσης, η οποία εντάσσεται στην φάση της ανάλυσης και του 

δοµηµένου σχεδιασµού µε τον οποίον δίδονται οι κατευθύνσεις για την υλοποίηση του 

συστήµατος (φάση σχεδιασµού).  Οι δύο αυτές διαδικασίες εκτελούνται σε ψηλότερο επίπεδο 

αφαίρεσης και είναι ανεξάρτητες, τόσο από την φύση των δεδοµένων όσο και από το 

εργαλείο ανάπτυξης, εισάγοντας µία δοµηµένη ακολουθία µοντελοποίησης της γνώσης. Η 

ανάπτυξη ενός συστήµατος προσεγγίζοντας την µεθοδολογία KADS, είναι σύµφωνη µε τους 

κανόνες τυποποιηµένων τεχνικών της Μηχανικής Λογισµικού, καθώς εντάσσεται στις φάσεις 

ανάλυσης και σχεδιασµού πριν την υλοποίηση, µε προφανείς στόχους την επιτυχή 

ολοκλήρωση της κατασκευής και την µείωση των κινδύνων αποτυχίας του έργου. 

2.4.2.2. Απόκτηση γνώσης βασισµένη σε ποσοτικά στοιχεία 

Εδώ τα σηµαντικά δεδοµένα επιλέγονται χρησιµοποιώντας κυρίως διάφορες στατιστικές 

µεθόδους που εξετάζουν και αξιολογούν µε συγκεκριµένους τρόπους µεγάλο συνήθως αριθµό 

περιπτώσεων ασθενών, για τις οποίες είναι ήδη γνωστά τα διαγνωστικά αποτελέσµατα. 

∆ηµοφιλείς τέτοιες µεθοδολογίες είναι τα «Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα» (Artificial Neural 

Networks) και οι διάφοροι αλγόριθµοι της Τεχνητής Μάθησης (Machine Learning). Επίσης 

προϋπολογισµένες (στατιστικά ή από εκτιµήσεις ειδικών) πιθανότητες εµφάνισης κάποιας 

ασθένειας υπό κάποιες συνθήκες, υιοθετούνται από διάφορα στατιστικά µοντέλα, όπως αυτά 

που εφαρµόζουν το γνωστό θεώρηµα του Bayes. Το τελευταίο αποτελεί και την πιο συχνά 

χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία για την δηµιουργία συστηµάτων στήριξης ιατρικών 

αποφάσεων [Horvitz93, Miller94, Szolovits95, Long01]. 
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Σχήµα 2.2- Συστήµατα γνώσης βασισµένα σε ποσοτικά δεδοµένα (διαδικασία) 

Το θεώρηµα Bayes 

Ο κανόνας του Bayes είναι µία τυποποιηµένη µέθοδος για να βρούµε την πιθανότητα 

ύπαρξης µίας κατάστασης Κ, όταν είναι δεδοµένη η παρουσία  κάποιου γεγονότος Γ. Αυτό 

είναι εφικτό σύµφωνα µε τον κανόνα του Bayes όταν είναι γνωστές (α) η πιθανότητα 

εµφάνισης της κατάστασης, που συµβολίζεται σαν P(K), σε όλο τον πληθυσµό και (β) η 

πιθανότητα εµφάνισης του ίδιου γεγονότος, όταν έχουµε παρουσία της συγκεκριµένης 

κατάστασης. Η τελευταία πιθανότητα συµβολίζεται σαν P(Γ|Κ) και ονοµάζεται δεσµευµένη 

πιθανότητα (ή υπό συνθήκη πιθανότητα). 

Στην περίπτωση της ιατρικής διάγνωσης η κατάσταση Κ είναι η ασθένεια και το γεγονός Γ 

είναι κάποιο σύµπτωµα, ιστορικό στοιχείο ή εργαστηριακό εύρηµα. Πιο συγκεκριµένα ο 

κανόνας του Bayes έχει ως εξής [Παπαϊωάννου99]: 

Έστω Η µία υπόθεση δια την διάγνωση µιας ασθένειας και Ε κάποιο σύµπτωµα  που 

παρατηρείται. Τότε ο τύπος υπολογισµού της πιθανότητας η υπόθεση µας Η να ισχύει, 

όταν παρατηρείται το συγκεκριµένο σύµπτωµα Ε, εκφράζεται µε τον τύπο: 

 

P(H|E)  = 
P(E|Η)P(H) 

P(E|H)P(H)+ P(E|H)P(H)  

Όπου: 
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 το P(H) είναι η  εκ των προτέρων (prior) πιθανότητα να ισχύει η υπόθεση Η   

 το P(H̄   ) είναι ίση µε 1-P(Η), δηλαδή εκφράζει την  πιθανότητα να µην ισχύει η 

υπόθεση Η  

 το P(E|H) είναι η δεσµευµένη (ή υπό συνθήκη) πιθανότητα της εµφάνισης του 

συµπτώµατος Ε, όταν ισχύει η υπόθεση Η  και  

 το P(Ε| H̄   ) είναι η δεσµευµένη πιθανότητα της εµφάνισης του συµπτώµατος Ε, 

όταν δεν ισχύει η υπόθεση Η.  

Το αποτέλεσµα ονοµάζεται «εκ των υστέρων (posterior) πιθανότητα», συµβολίζεται σαν 

P(H|E) και όπως αναφέραµε πιο πάνω είναι η δεσµευµένη πιθανότητα να ισχύει η υπόθεση 

µας Η για την διάγνωση µίας ασθένειας, όταν παρατηρείται το σύµπτωµα Ε. Φυσικά ο 

κανόνας εφαρµόζεται και όταν έχουµε πολλά συµπτώµατα. Συνήθως θεωρούµε αυτά τα 

συµπτώµατα είναι  υπό συνθήκη ανεξάρτητα µεταξύ τους. Αυτό σηµαίνει, ότι η εµφάνιση 

ενός συµπτώµατος, δεν επηρεάζει την πιθανότητα εµφάνισης ενός άλλου συµπτώµατος.  

Ο κανόνας του Bayes είναι δυνατόν να επεκταθεί για την διάγνωση πολλών ασθενειών 

ταυτόχρονα και να συµβάλει στην διαφορική διάγνωση, αλλά σε αυτή την περίπτωση 

απαιτείται πολύ περισσότερη προσπάθεια στον υπολογισµό των πιθανοτήτων και για τον 

εντοπισµό των συνδυασµών των συχνοτήτων που παρουσιάζονται οι ασθένειες και τα 

συµπτώµατα. Στην πράξη βέβαια µπορούµε να µειώσουµε την πολυπλοκότητα του 

προβλήµατος, αν απλά υποθέσουµε:  

 ότι η εµφάνιση κάποιας ασθένειας προϋποθέτει την µη εµφάνιση κάποιας άλλης, δηλαδή 

δύο ασθένειες δεν µπορούν να υπάρξουν ταυτόχρονα (ασυµβίβαστα ενδεχόµενα) και  

 ότι έχουµε λάβει υπόψη µας όλες τις πιθανές διαγνώσεις. 

Οι προϋπολογισµένες πιθανότητες που απαιτούνται για την εφαρµογή του κανόνα του Βayes 

είναι δυνατόν να προκύψουν από στατιστικά στοιχεία ή από εκτιµήσεις ειδικών. Όµως πολύ 

νωρίς έχει δειχθεί ότι έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα, όταν οι πιθανότητες προκύπτουν από 

στατιστικά δεδοµένα [Leaper72].  

Τα Τεχνητά Νευρωνικά δίκτυα 

Μια άλλη γνωστή µέθοδος που αν και έχει παρουσιαστεί για πρώτη φορά την δεκαετία του 

’40, εφαρµόζεται συχνά στα τελευταία χρόνια είναι τα Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα (Artificial 

Neural Networks). Τα Νευρωνικά ∆ίκτυα αποτελούνται από ένα πλήθος δοµικών 
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επεξεργαστικών στοιχείων (κόµβοι του δικτύου) τα οποία συνδέονται µεταξύ τους και 

λειτουργούν µε τρόπο παρόµοιο µε εκείνον που πιστεύεται ότι λειτουργεί ο ανθρώπινος 

εγκέφαλος. Μεταξύ αυτών των στοιχείων δηµιουργείται µια σειρά αλληλεπιδράσεων, όπου 

κάθε κόµβος του Νευρωνικού ∆ικτύου λαµβάνει και στέλνει διεγερτικά και αποδιεγερτικά 

σήµατα σε άλλους κόµβους. Αυτό επιτυγχάνεται µετασχηµατίζοντας κάθε σήµα εισόδου µε 

µία τιµή βάρους, ο ρόλος της οποίας θεωρείται ότι είναι αντίστοιχος της σύναψης του 

βιολογικού εγκεφάλου. Κάθε στοιχείο του δικτύου περιλαµβάνει µία συνάρτηση 

ενεργοποίησης, η οποία είναι ένα µη γραµµικό φίλτρο που διαµορφώνει την τιµή των 

σηµάτων εξόδου. Αρχιτεκτονικά, η δοµή των νευρωνικών δικτύων συνήθως είναι 

οργανωµένη σε τρία βασικά επίπεδα (layers), (α) το επίπεδο εισόδου, στο οποίο δίδονται τα 

δεδοµένα, (β) το ενδιάµεσο (κρυφό) επίπεδο επεξεργασίας, το οποίο είναι δυνατόν να 

αποτελείται από περισσότερα του ενός επίπεδα και (γ) το επίπεδο εξόδου, από όπου 

εξάγονται τα αποτελέσµατα [Wasserman89, Βλαχάβας02].  

Τα Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα τροφοδοτούνται µε δείγµατα αντιπροσωπευτικών 

περιπτώσεων (σύνολα δεδοµένων µε ή χωρίς αποτελέσµατα) για να προσδιοριστούν οι τιµές 

των βαρών στους συνδέσµους µεταξύ των δοµικών στοιχείων. Αυτή η διαδικασία ονοµάζεται 

«εκπαίδευση» του νευρωνικού δικτύου και ουσιαστικά πρόκειται για έναν αυτοµατοποιηµένο 

τρόπο απόκτησης γνώσης. Όταν σταθεροποιηθούν οι τιµές των βαρών και εισάγεται ένα νέο 

σύνολο δεδοµένων στον εκπαιδευµένο νευρωνικό δίκτυο, τότε αυτό παράγει ένα διάνυσµα 

εξόδου από τα στοιχεία του αντίστοιχου επιπέδου, το οποίο και συνιστά το τελικό 

αποτελέσµατα. ∆ηλαδή, από την στιγµή που θα εκπαιδευτεί ένα δίκτυο στην αναγνώριση 

κάποιων καταστάσεων, απαιτείται ένας µόνο κύκλος λειτουργίας για να εξαχθούν 

αποτελέσµατα αναγνώρισης. Τα Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα εύκολα αποκτούν την 

δυνατότητα αναγνώρισης προτύπων (pattern recognition) και είναι δυνατόν να 

χρησιµοποιηθούν σε πλήθος εφαρµογές αυτόµατης διάγνωσης και αναπαράγουν την 

συµπεριφορά των ειδικών, χωρίς όµως πάντα να δίδουν αιτιολόγηση των συµπερασµάτων 

τους. Ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η µεταβολή των βαρών κατά την διάρκεια 

της εκπαίδευσης του δικτύου, διακρίνονται δύο βασικοί τρόποι µάθησης, (α) µε επίβλεψη και 

(β) χωρίς επίβλεψη. Η µάθηση µε επίβλεψη απαιτεί στο δείγµα των περιπτώσεων να 

περιλαµβάνονται και οι έξοδοι (αποτελέσµατα) που αντιστοιχούν στα δεδοµένα εισόδου. 

Στην µάθηση χωρίς εκπαίδευση δεν απαιτούνται τα αποτελέσµατα των δεδοµένων της 

εισόδου και ο αλγόριθµος εκπαίδευσης τροποποιεί τα βάρη, ώστε να παράγει παρόµοια 

αποτελέσµατα, όταν έχει το ίδιο σύνολο δεδοµένων εισόδου. 
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 Τα Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα χαρακτηρίζονται από τις ισχυρές τους υπολογιστικές 

δυνατότητες, την ικανότητα τους να µαθαίνουν από παραδείγµατα και  την ανοχή τους στα 

σφάλµατα. Καθώς η πληροφορία που κωδικοποιούν είναι κατανεµηµένη σε όλα τα βάρη των 

συνδέσµων τους, θεωρούνται συστήµατα κατανεµηµένης µνήµης και αναφέρονται σαν 

µοντέλα παράλληλης κατανεµηµένης επεξεργασίας . Τα τελευταία χρόνια τα Τεχνητά 

Νευρωνικά ∆ίκτυα βρίσκουν ολοένα και περισσότερες εφαρµογές στην ιατρική διάγνωση. Η 

χρήση Τεχνητών Νευρωνικών στη ανάλυση των αποτελεσµάτων θα µπορούσε να προσφέρει 

µεγάλη βοήθεια, αποτελώντας ένα χρήσιµο εργαλείο στην υπηρεσία της Ιατρικής και υπάρχει 

αρκετή έρευνα προς αυτή την περιοχή [Baxt90, Papadourakis92, Schizas94]. 

2.4.3. Η αναπαράσταση γνώσης  

Η παραδοσιακή επεξεργασία δεδοµένων γίνεται δυνατή (α) µε τον προσδιορισµό 

καταλλήλων δοµών για τα δεδοµένα που θέλουµε να επεξεργασθούµε και (β) µε τον 

σχεδιασµό της ακολουθίας των διαδικασιών επεξεργασίας που θέλουµε να εκπονήσουµε. Στα 

συστήµατα που βασίζονται στην γνώση, η εκλογή της αναπαράστασης γνώσης στον 

υπολογιστή είναι αποφασιστικής σηµασίας για το τελικό προϊόν, διότι σε τελική ανάλυση 

είναι αυτή που µας προδιαγράφει ποιες µορφές επεξεργασίας είναι δυνατόν να 

αυτοµατοποιηθούν µε την βοήθεια του υπολογιστή.  

Όµως καθώς ο τοµέας της επεξεργασίας δεδοµένων αναπτυσσόταν, γίνονταν εµφανείς οι 

ανεπάρκειες των διαφόρων σχηµάτων παράστασης δεδοµένων οι οποίες αφορούσαν την 

γνώση. Αυτό συµβαίνει διότι οι κλασσικές τεχνικές επεξεργασίας δεδοµένων είναι 

παγιδευµένες στην αριθµητική προσέγγιση του πραγµατικού κόσµου, σαν φυσική συνέπεια 

της ψηφιακής υπόστασης των µηχανηµάτων, η οποία διέπεται από τους περιορισµούς των 

υπολογιστών και οδηγεί σε συγκεκριµένες µορφές αναπαράστασης. Για παράδειγµα οι βάσεις 

δεδοµένων περιέχουν µεγάλη µάζα στοιχείων, τα όµως οποία αυτόνοµα δεν περικλείουν 

καµία έννοια. Το λογισµικό εκµετάλλευσης των βάσεων δεδοµένων (DBMS-Data Base 

Management System, SQL –Structured Query Language, συµβατικά προγράµµατα κλπ) είναι 

αυτό που αποδίδει έννοιες στο περιεχόµενο τους. Αντίθετα µία βάση γνώσεων συνίσταται 

από εκφραστικές δοµές στοιχείων, οι οποίες αποδίδουν µε κατανοητό τρόπο διάφορες 

έννοιες. Αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί και µε τον συµβατικό προγραµµατισµό, απαιτείται 

όµως η χρήση σύνθετων και πολύπλοκων τεχνικών. Η αναπαράσταση της γνώσης παίζει 

κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη συστηµάτων που βασίζονται στην γνώση και αποτελεί µία 

πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή έρευνας για την Τεχνητή Νοηµοσύνη. Οι µέθοδοι που 

αναπτύχθηκαν από την Τεχνητή Νοηµοσύνη πρόσφεραν εναλλακτικούς τρόπους 
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αποθήκευσης των δοµικών στοιχείων που απαρτίζουν κάποιο γνωστικό πεδίο, 

υποδεικνύοντας ταυτόχρονα συγκεκριµένες τεχνικές εκµετάλλευσης. 

Ο σχηµατισµός της βάσης γνώσεων των συστηµάτων στήριξης απόφασης, εξαρτάται κατά 

πολύ από την µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για την απόκτηση γνώσης. Η βάση 

γνώσεων περιλαµβάνει γεγονότα και δεδοµένα, τα οποία είναι δυνατόν να εκφραστούν µε 

διάφορους τρόπους, όπως µε λογικές προτάσεις, συσχετίσεις, πιθανότητες, αριθµητικές 

εκφράσεις, συµβολικές περιγραφές, πίνακες, διαγράµµατα , γράφους κλπ.  

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναζητηθεί η πλέον κατάλληλη, για το προς επίλυση 

πρόβληµα, δοµηµένη µορφή της γνώσης και να περιγραφεί µε σαφή τρόπο η καταγραφή της 

στην µνήµη του υπολογιστή. Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι εφικτή η αποτελεσµατική 

εκµετάλλευση της αργότερα από τον µηχανισµό εξαγωγής συµπερασµάτων. 

Η λογική είναι ο απλούστερος τρόπος αναπαράστασης γνώσης  µε πολλές εκφραστικές 

δυνατότητες, οι οποίες πηγάζουν κυρίως από τον προτασιακό (prοpositional) και 

κατηγορηµατικό (predicate) λογισµό, αλλά και από την διαζευκτική µορφή της λογικής. Τα 

σηµασιολογικά δίκτυα (semantic networks), τα πλαίσια (frames) και τα σενάρια (στερεότυπες 

καταστάσεις) συνιστούν δοµηµένες µορφές αναπαράστασης γνώσης. Οι δοµηµένες µορφές 

εστιάζουν σε περιγραφές οντοτήτων, στις οποίες προσάπτουν χαρακτηριστικές ιδιότητες, για 

να καθίσταται δυνατή η ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ τους [Parsaye88, Βλαχάβας02]. 

Η ανάλυση αποφάσεων (decision analysis) έχει καθιερωθεί σαν µια ενδιαφέρουσα γενική 

µέθοδος για την λύση διαφόρων προβληµάτων [Hillier74]. Χαρακτηρίζεται από το γεγονός 

ότι ο αναλυτής θα πρέπει να απαριθµήσει όλες τις δυνατές λύσεις που έχει για κάποιο 

πρόβληµα και να καταγράψει τον τρόπο µε τον οποίο φτάνει σε συµπεράσµατα. Μία γνωστή 

τεχνική για µία τέτοια αναπαράσταση είναι τα δένδρα αποφάσεων. Τα δένδρα αποφάσεων 

συνήθως χρησιµοποιούνται σε αρκετές εφαρµογές στην διοίκηση των επιχειρήσεων (MIS - 

Management Information Systems) [Raiffa70, Hillier74] και στο παρελθόν έχουν 

χρησιµοποιηθεί δενδρικές δοµές για την αναπαράσταση της διαγνωστικής διαδικασίας στην 

ιατρική [Pauker87]. Γενικότερα στην ανάλυση αποφάσεων, η λήψη µίας απόφασης  

αντιµετωπίζεται σαν µια διαδικασία αναζήτησης µέσα σε ένα πεδίου δυνατών καταστάσεων 

(πεδίο έρευνας). Το πεδίο αυτό µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα δίκτυο από κόµβους, στο καθένα 

από τους οποίους αντιστοιχεί µία πιθανή κατάσταση. Η έρευνα για τον εντοπισµό µια λύσης 

περιλαµβάνει την διαδοχική δηµιουργία ορισµένων κόµβων. Με αυτόν τον τρόπο, για να γίνει 

αναπαράσταση της εξέλιξης της έρευνας σχηµατίζεται ένα γράφηµα, το οποίο, καθώς υπάρχει 
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ένα σηµείο εκκίνησης και αναπτύσσεται ιεραρχικά, συνήθως έχει την µορφή δέντρου. Τα 

δένδρα αποφάσεων προσφέρουν µια δοµή σχηµατικής αναπαράσταση της γνώσης και 

εκφράζουν µε δυναµικό τρόπο την εξέλιξη της διαγνωστικής διαδικασίας. 

Αναπαράσταση γνώσης µε κανόνες 

Ενδιαφέρον όµως παρουσιάζουν οι µεθοδολογίες που χρησιµοποιούν κανόνες για την 

αναπαράσταση της γνώσης (rule based systems), καθώς η  εµφάνιση τους σηµατοδότησε την 

εξέλιξη της Τεχνητής Νοηµοσύνης και συνέβαλε ουσιαστικά στην διαµόρφωση των 

σηµερινών συστηµάτων στήριξης αποφάσεων που βασίζονται στην γνώση. Η γνώση 

αναπαρίσταται µε ακολουθίες κανόνων, οι οποίοι βάσει ορισµένων στοιχείων, οδηγούν σε  

ενέργειες (διαδικαστική γνώση) ή / και σε συµπεράσµατα (δηλωτική γνώση). Στην 

απλούστερη του µορφή ένας κανόνας αποτελείται από δύο τµήµατα: 

• το αριστερό τµήµα του «αν» (if clause) και  

• το δεξιό τµήµα του «τότε» (then clause).  

Το τµήµα του «αν» στον κανόνα εκφράζει συνήθως µια σειρά από σχέσεις, οι οποίες 

αναφέρονται σε γεγονότα και δεδοµένα (για παράδειγµα λογικές προτάσεις που 

σχηµατίζονται µε τους τελεστές AND και / ή OR). Ανάλογα µε το αποτέλεσµα (αληθές ή 

ψευδές) του αριστερού τµήµατος του κανόνα (αν) το δεξιό τµήµα του (τότε) γίνεται 

εφαρµόσιµο. Ουσιαστικά το τµήµα του «αν» περιγράφει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες ισχύουν τα συµπεράσµατα ή ενέργειες που αναφέρονται στον τµήµα του 

«τότε». Γενικά οι κανόνες προσπαθούν να αναπαραστήσουν την κοινή ανθρώπινη λογική, η 

οποία ανάλογα µε την γνώση που χειρίζεται εκφράζεται µε τους  εξής δύο τρόπους: 

• «Αν» ισχύει µία Α προϋπόθεση «τότε» έχουµε ένα Β συµπέρασµα (δηλωτική γνώση) 

ή 

• «Αν» ισχύει µία Α προϋπόθεση «τότε» κάνουµε µία Β ενέργεια (διαδικαστική γνώση) 

Η σύνταξη των κανόνων παραπέµπει αυτόµατα στις αντίστοιχες εντολές ελέγχου 

(IF…THEN, IF…THEN…ELSE, CASE), οι οποίες περιλαµβάνονται σε όλες σχεδόν τις 

συµβατικές γλώσσες προγραµµατισµού της Πληροφορικής. Όµως υπάρχουν κάποιες 

σηµαντικές «επιθυµητές» διαφορές. Κάθε κανόνας αποτελεί ένα ξεχωριστό τµήµα γνώσης, 

ανεξάρτητα από την θέση του στην βάση γνώσεων. Αυτό σηµαίνει ότι δεν είναι 

προκαθορισµένη η σειρά αξιολόγησης των κανόνων και µε αυτό τον τρόπο είναι εφικτή 

κάποια µεταβολή στην βάση γνώσεων (αλλαγές, προσθέσεις, αφαιρέσεις κανόνων). Επίσης 
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στον σχηµατισµό της βάσης γνώσεων δεν επιτρέπεται µέσα σε κανόνες να περικλείονται 

άλλοι κανόνες, όπως συνήθως συµβαίνει στον συµβατικό προγραµµατισµό (nested if’s). Η 

λέξη «επιθυµητές» που σκόπιµα αναφέρθηκε προηγουµένως, σηµαίνει ότι στην πράξη 

δύσκολα υλοποιούνται οι προαναφερθείσες ιδιότητες των κανόνων της βάσης γνώσεων. Για 

παράδειγµα µεταβολές στους κανόνες της βάσης γνώσεων µπορούν να επιφέρουν 

ανεξέλεγκτα αποτελέσµατα όπως έχει επισηµανθεί παρελθόν [Clancey85, Musen97] και δεν 

θεωρείται κάποια απλή διαδικασία. 

Ο σχηµατισµός της βάσης γνώσεων µε κανόνες, προσεγγίζει σε αρκετά µεγάλο βαθµό τον 

τρόπο µε τον οποίο οργανώνει ένας άνθρωπος την γνώση του, είναι πρακτικός τρόπος 

αναπαράστασης και χαρακτηρίζεται από την επάρκεια που προσφέρει στην εξαγωγή 

συµπερασµάτων. Οι κανόνες µπορούν να  εκφράσουν τυπική γνώση, όµως µπορούν να 

παραστήσουν και ευρηµατικές (heuristic) διαδικασίες, οι οποίες αναφέρονται στην εµπειρική 

γνώση. Για το λόγο αυτό τα συστήµατα που χρησιµοποιούν κανόνες, συχνά ταυτίζονται µε 

τον όρο  «Έµπειρα Συστήµατα» (Expert Systems). Η αναπαράσταση της γνώσης, µε κανόνες 

είναι µία από τις περισσότερο γνωστές τεχνικές για την ανάπτυξη συστηµάτων στήριξης 

αποφάσεων και πολλοί όταν αναφέρονται σε συστήµατα που βασίζονται στην γνώση, 

θεωρούν τα συστήµατα που χρησιµοποιούν κανόνες. 

2.4.4. Η εκµετάλλευση της αποθηκευµένης στον υπολογιστή γνώσης. 

Η εκµετάλλευση της βάσης γνώσεων γίνεται από τον µηχανισµό εξαγωγής συµπερασµάτων, 

o οποίος είναι λογισµικό που συνήθως αναπτύσσεται µε κάποιο κλασσικό αλγοριθµικό τρόπο 

(συµβατικός προγραµµατισµός). Κατά συνέπεια, στην ανάπτυξη ενός συστήµατος στήριξης 

αποφάσεων, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του µηχανισµού εξαγωγής συµπερασµάτων 

ακολουθούν συνήθως τον συµβατικό τρόπο κατασκευής λογισµικού, ο οποίος όµως 

αναγκαστικά περιορίζεται από την φιλοσοφία που χρησιµοποιήθηκε για τον σχηµατισµό της 

βάσης γνώσεων. ∆ηλαδή, τα δοµικά στοιχεία της µηχανής αναζήτησης συµπερασµάτων 

εξαρτώνται από τις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν για να αποτυπωθεί το γνωστικό 

αντικείµενο στο υπολογιστικό σύστηµα και κατά ακολουθία, η κατασκευή του µηχανισµού 

εκµετάλλευσης των βάσης γνώσης, συνδέεται άρρηκτα µε τις τεχνικές απόκτησης και 

δοµικής αναπαράστασης της γνώσης, αλλά επίσης και από τις ιδιοµορφίες, οι οποίες 

χαρακτηρίζουν το προς επίλυση πρόβληµα. 

Η ικανότητα του µηχανισµού εξαγωγής συµπερασµάτων στον χειρισµό των στοιχείων της 

βάσης γνώσεων και στον εντοπισµό της κατάλληλης λύσης, έχει άµεση επίδραση στην  
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αποτελεσµατικότητα του. Οι στρατηγικές που χρησιµοποιούνται, εκτιµούν τιµές δεδοµένων, 

ακολουθούν ακµές γράφων, αναλύουν πίνακες, εξετάζουν σχέσεις και αξιολογούν κανόνες ή 

πιθανότητες. Η υλοποίηση αυτών των στρατηγικών γίνεται µε προσεγγίσεις που βασίζονται 

σε διάφορες µορφές λογικής, σε διαδικαστικούς αλγορίθµους, σε στατιστικές µεθόδους και 

στην αναγνώριση προτύπων (pattern recognition). Βασικές επιδιώξεις των µεθοδολογιών για 

την ανάπτυξη ενός µηχανισµού εξαγωγής συµπερασµάτων είναι να φροντίζουν για την 

προτεραιότητα αξιολόγησης των στοιχείων της βάσης γνώσης, να µπορούν να αποφασίζουν 

για  εναλλακτικές διαδροµές έρευνας και να συντονίζουν την ενεργοποίηση και τον 

προγραµµατισµό των διαδικασιών λήψης απόφασης.  

Είδη συλλογιστικής 

Για την αξιοποίηση της αποθηκευµένης στον υπολογιστή γνώσης έχουν προταθεί  διάφορες 

τεχνικές κυρίως από τον τοµέα της Τεχνητής Νοηµοσύνης για την δηµιουργία µηχανισµών 

εξαγωγής συµπερασµάτων. Αυτές συνήθως στηρίζονται σε συµπερασµατικούς 

(παραγωγικούς - deductive) επαγωγικούς (inductive) και απαγωγικούς (abductive) 

συλλογισµούς [Blum90, Βλαχάβας02]: 

α) Συµπερασµατικός συλλογισµός 

Ο συµπερασµατικός συλλογισµός ακολουθεί προκαθορισµένες αποδεκτές παραδοχές για 

να φτάσει σε συµπεράσµατα και στηρίζεται στο γεγονός ότι αυτές παραδοχές είναι 

σωστές, δηλαδή συνεπείς και ολοκληρωµένες, για να εξάγει συµπεράσµατα. ∆ηλαδή στην 

συγκεκριµένη συλλογιστική δεν υπάρχει αµφιβολία για την ορθότητα του αποτελέσµατος. 

Εκφράζεται ως εξής: «αν το Α συνάγει το Β και το Α είναι αληθές, τότε και το Β είναι 

αληθές». Κλασσικοί µηχανισµοί που στηρίζονται στην λογική, όπως η ανάπτυξη 

αλγορίθµων και πινάκων αληθείας, στηρίζονται σε αυτόν τον συλλογισµό. 

β) Επαγωγικός συλλογισµός 

Η µέθοδος αυτή αναλύει δείγµατα περιστατικών (σύνολο παραδειγµάτων) για να φτάσει 

σε υποθέσεις. Προϋποθέτει ότι τα εξεταζόµενα δείγµατα περιορίζονται από κάποιες 

παραδοχές και προσπαθεί µε διάφορες τεχνικές να ανακαλύψει αυτές τις παραδοχές. 

∆ηλαδή, ο επαγωγικός συλλογισµός καταλήγει σε συµπεράσµατα στηριζόµενος σε 

συγκεκριµένες παρατηρήσεις. Εκφράζεται ως εξής: «αν όλα τα Α συνάγουν το Β, τότε 

υποθέτουµε ότι αν Α αληθές τότε και το Β είναι αληθές». Τεχνικές της µηχανικής µάθησης 

(ανακάλυψη γνώσης από σύνολο παραδειγµάτων) και στατιστικές µεθοδολογίες, 

ακολουθούν αυτόν τον συλλογισµό. 
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γ) Απαγωγικός συλλογισµός 

Με την µέθοδο αυτή προσπαθούµε απλά να εξηγήσουµε κάποια φαινόµενα που µας 

οδηγούν σε κοινές παραδοχές. Αν υπάρχει έλλειψη τυποποιηµένων αξιωµάτων, οπότε δεν 

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον συµπερασµατικό συλλογισµό και έλλειψη 

ελεγχόµενων δειγµάτων για την εφαρµογή του επαγωγικού συλλογισµού, τότε 

εφαρµόζουµε τον απαγωγικό συλλογισµό. Η απαγωγική συλλογιστική στηρίζεται σε 

εµπειρική γνώση και συνδυάζει το αποτέλεσµα µε το αίτιο. ∆ηλαδή, ξεκινά µε µία 

υπόθεση (συµπέρασµα) και προσπαθεί να την υποστηρίξει. Εκφράζεται ως εξής: «αν η 

ύπαρξη του Β συνοδεύεται µε την ύπαρξη το Α, τότε το Α υπαινίσσεται το Β». ∆ιάφορες 

εφαρµογές του απαγωγικού συλλογισµού όπως τα έµπειρα συστήµατα  προτείνονται 

κυρίως από τον τοµέα της Τεχνητής Νοηµοσύνης [Peng90]. 

Οι δύο πρώτοι συλλογισµοί θεωρούνται τυποποιηµένοι και ουσιαστικά η τεκµηρίωση της 

επιστηµονικής γνώσης στηρίζεται σε αυτούς. Υπάρχουν όµως επιστηµονικά πεδία που δεν 

είναι δυνατόν να εφαρµόσουν τους δύο πρώτους συλλογισµούς µόνο. Η ιατρική γνώση είναι 

ένα από αυτά (για παράδειγµα ένας ασθενής µπορεί να εµφανίσει πολλαπλές δυσλειτουργίες). 

Η τεκµηρίωση της ιατρικής γνώσης συνήθως βασίζεται στον απαγωγικό συλλογισµό και όταν 

είναι εφικτό, επιβεβαιώνεται µε τον επαγωγικό συλλογισµό. 

Στρατηγικές εκµετάλλευσης γνώσης στα συστήµατα που στηρίζονται σε κανόνες 

Στην εκµετάλλευση της βάσης γνώσεων, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι στρατηγικές που 

εφαρµόζονται στα συστήµατα τα οποία στηρίζονται σε κανόνες, η ακολουθία (chaining) 

αξιολόγησης των οποίων γίνεται κυρίως µε δύο τρόπους: 

1. Με την προωθητική ακολουθία (forward chaining) 

Η στρατηγική αυτή ξεκινά από ένα σύνολο δεδοµένων γνωστών εκ των προτέρων (τιµές, 

γεγονότα σχέσεις κλπ) και εξετάζει µόνο τους κανόνες της βάσης γνώσης που 

χρησιµοποιούν αυτά τα δεδοµένα για να παράγουν συµπεράσµατα. Με την αξιολόγηση 

των κανόνων προκύπτουν νέα δεδοµένα (συµπεράσµατα κανόνων) και ξεκινά νέος 

κύκλος εξέτασης πάλι µόνο αυτών των κανόνων της βάσης που χρησιµοποιούν τα 

δεδοµένα που προέκυψαν από το προηγούµενο σύνολο κανόνων, για να εξάγουν νέα  

δεδοµένα / συµπεράσµατα. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται συνεχώς έως ότου είτε 

επιτευχθεί ο στόχος, δηλαδή όταν κάποια από τα νέα δεδοµένα συνιστούν το επιθυµητό 

αποτέλεσµα (επιτυχία), είτε δεν υπάρχουν άλλοι κανόνες προς αξιολόγηση (δηλαδή δεν 

έχουµε παραγωγή νέων δεδοµένων). Η στρατηγική καθοδηγείται από τα δεδοµένα, καθώς 
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ξεκινά από αυτά για να καταλήξει στο αποδεικτέο (data-driven). Πλεονέκτηµα της 

µεθόδου είναι η ευκολία εφαρµογής και χρησιµοποιείται όταν το σύστηµα πρέπει να µας 

προτείνει όλες τις εναλλακτικές λύσεις. Κύριο µειονέκτηµα της είναι ότι θα πρέπει να 

αξιολογηθούν και κανόνες, οι οποίοι δεν συµβάλλουν στην ζητούµενη λύση και είναι 

συχνό το φαινόµενο να αποπροσανατολίζεται ο µηχανισµός στην έρευνα του προς 

αναζήτηση λύσεων. 

2. Με την ανάστροφη ακολουθία (backwards chaining) 

Η ανάστροφη συλλογιστική, αντίθετα µε την  προωθητική, ξεκινά από αυτό που θέλουµε 

να αποδείξουµε και προσπαθεί να καταλήξει στα γνωστά γεγονότα (goal-driven). ∆ηλαδή 

ο µηχανισµός επιλέγει και αξιολογεί διαδοχικά µόνο τους κανόνες της βάσης γνώσεων 

που οδηγούν στο πιθανό συµπέρασµα-στόχο (δεξιό τµήµα του κανόνα -τότε), 

προσπαθώντας να ικανοποιήσει όλες τις προϋποθέσεις (αριστερό τµήµα του κανόνα –αν) 

κάθε κανόνα. Η ικανοποίηση των προϋποθέσεων ενός κανόνα, πιθανότατα πυροδοτεί την 

αξιολόγηση άλλων κανόνων της βάσης, διαδικασία η οποία  συνεχίζεται όσο 

επαληθεύονται οι προϋποθέσεις του κανόνα. Αν επαληθευτούν όλες οι προϋποθέσεις του 

κανόνα, τότε το σύστηµα φτάνει σε συµπέρασµα. ∆ιαφορετικά συνεχίζεται η αξιολόγηση 

των κανόνων επιλέγοντας τους κανόνες που οδηγούν στο συµπέρασµα, µέχρι να 

εξαντληθούν όλοι αυτοί οι κανόνες. Πλεονέκτηµα αυτής της στρατηγικής είναι ότι το 

σύστηµα εξετάζει µόνο τα δεδοµένα που χρειάζονται για την λήψη απόφασης και δεν 

απαιτεί από τον χρήστη την εισαγωγή όλων των δεδοµένων.  

Και στις δύο περιπτώσεις ο µηχανισµός συµπερασµάτων αξιολογεί τους κανόνες στην βάση 

γνώσεων, προσπαθώντας να ταιριάσει τα δεδοµένα που διαθέτει για κάποια περίπτωση µε τις 

προϋποθέσεις που περιγράφουν οι κανόνες . 

Η προωθητική συλλογιστική χρησιµοποιείται σε προβλήµατα όπου το σύνολο των δεδοµένων 

που εξετάζονται, είναι µικρότερο αριθµητικά από το σύνολο των συµπερασµάτων. Αυτό διότι 

είναι λιγότερες οι δυνατές επιλογές σε κάθε επανάληψη της διαδικασίας. Αντίθετα όταν ο 

αριθµός των δεδοµένων που επηρεάζουν µία απόφαση είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των 

δυνατών συµπερασµάτων, προτιµάται η ανάστροφη συλλογιστική, καθώς τότε θα έχουµε 

λιγότερες δυνατές επιλογές. 

2.4.5. Συγκριτική παρουσίαση των µεθοδολογιών 

Οι µεθοδολογίες και οι τεχνικές οι οποίες παρουσιάστηκαν σε αυτή την ενότητα δεν είναι οι 

µόνες και αρκετές, επίσης ενδιαφέρουσες, δεν έχουν µνηµονευτεί. ∆όθηκε περισσότερη 
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έµφαση στην γενικότερη δοµή των συστηµάτων που στηρίζονται στην γνώση, 

παρουσιάζοντας ενδεικτικά τις µεθοδολογίες που χρησιµοποιούνται περισσότερο και είναι 

πιο γνωστές. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκριτικά οι µεθοδολογίες που 

αναφέρθηκαν προηγουµένως.  

Πίνακας 2.1. Οι κυριότερες µεθοδολογίες συστηµάτων που βασίζονται στην γνώση 

Μεθοδολογία Απόκτηση γνώσης Αναπαράσταση 
γνώσης 

Εκµετάλλευση 
γνώσης 

Έρευνα Συνεντεύξεις, 
βιβλιογραφία, 

ανάλυση δεδοµένων 

Γράφοι, δένδρα Αλγόριθµοι αναζήτησης 

 

Λογική Συνεντεύξεις, 
βιβλιογραφία 

Πίνακες, απόδειξη Αναζήτηση αληθών 
προτάσεων σε πίνακες. 

∆οµηµένη 
αναπαράσταση 

Συνεντεύξεις, 
βιβλιογραφία 

Κλάσεις / 
αντικείµενα, 

σηµασιολογικά 
δίκτυα 

Αντικειµενοστραφής 
προγραµµατισµός 

Κανόνες Συνεντεύξεις, 
βιβλιογραφία, 

µηχανική µάθηση 

Ανάπτυξη κανόνων Αλγόριθµοι 
αξιολόγησης 

κανόνων(Forward &, 
Backwards Chaining) 

Bayes Ικανό δείγµα 
περιπτώσεων, 

εκτιµήσεις ειδικών 

Προϋπολογισµένες 
πιθανότητες 

Αλγόριθµοι (εφαρµογή 
τύπων) 

Neural Networks Ικανό δείγµα 
περιπτώσεων 

(εκπαίδευση δικτύου) 

Προϋπολογισµένα 
βάρη στις ακµές του 

δικτύου 

Αλγόριθµοι 
(συναρτήσεις δικτύου) 

2.5. Η ιατρική διάγνωση 

Γενικά, σαν διάγνωση θα µπορούσαµε να ορίσουµε την διαδικασία που ακολουθούµε για την 

εύρεση των αιτιών, οι οποίες προκαλούν κάποια δυσλειτουργία σ’ ένα σύστηµα (φυσικό ή 

τεχνητό). Για τον εντοπισµό αυτών των αιτιών θα πρέπει πρώτα να αναλύσουµε και να 

εξετάσουµε ένα σύνολο των παρατηρήσεων, οι οποίες προκύπτουν από αυτήν την 

δυσλειτουργία του συστήµατος. Ο προσδιορισµός των αιτίων θα µας επιτρέψει να προβούµε 

σε ενέργειες, οι οποίες θα διορθώσουν την δυσλειτουργία που παρουσιάστηκε. Σε µία τυπική 

διαδικασία θα πρέπει να εφαρµόσουµε διάφορους συλλογισµούς επάνω σε τρεις χώρους 

αναζήτησης [Βλαχάβας02]: 

• Χώρος δεδοµένων (παρατηρήσεων) 

• Χώρος υποθέσεων (αιτιών) 
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• Χώρος αντιµετώπισης (επιδιόρθωση) 

Στην ιατρική διάγνωση, το σύστηµα που αναφερόµαστε είναι το ανθρώπινο σώµα (ασθενής), 

οι αιτίες είναι οι παθήσεις, οι παρατηρήσεις προκύπτουν από τα ιστορικά, τα κλινικά και τα 

εργαστηριακά δεδοµένα (συµπτώµατα) που καταγράφονται όταν έχουµε εκδηλώσεις 

ασθενειών και τέλος η επιδιόρθωση της δυσλειτουργίας είναι η θεραπευτική αγωγή που 

προτείνεται για την αντιµετώπιση της ασθένειας. 

Η ιατρική διάγνωση είναι ένα δύσκολο και πολύπλοκο έργο, ως επί το πλείστον εµπειρικό και 

ελάχιστα κατανοητό. Θα µπορούσαµε να περιγράψουµε την ιατρική διάγνωση σαν την 

διαδικασία εκείνη µε την οποία o ιατρός αποφασίζει για την φύση κάποιας ασθένειας, αφού 

πρώτα αναλύσει και επεξεργαστεί τα συµπτώµατα του ασθενούς και τα αποτελέσµατα των 

κλινικών και των εργαστηριακών εξετάσεων. Το βασικό λοιπόν µέληµα της ιατρικής 

διάγνωσης είναι η προσεκτική ανάλυση όλων των ενδείξεων που προκύπτουν από τις 

εξετάσεις, για να είναι εφικτός στην συνέχεια ο προσδιορισµός των αιτίων που προκάλεσαν 

το πρόβληµα. Η διαδικασία της ιατρικής διάγνωσης περιγράφεται στον πιο κάτω σχήµα 

(Σχήµα 2.3) 

Σχήµα 2.3 – Η διαδικασία της ιατρικής διάγνωσης 

Επειδή το ανθρώπινο σώµα είναι ένας εξαιρετικά πολύπλοκος οργανισµός, οι λειτουργίες του 

οποίου δεν έχουν πλήρως αποκρυπτογραφηθεί, πολλές φορές οι ιατρικές διαγνωστικές 

διαδικασίες απαιτούν  (α) ικανή τεχνογνωσία,  η οποία µπορεί να έχει αποκτηθεί µέσα από 

την εκπαίδευση και την εµπειρία και (β) µεγάλη προσπάθεια στην αναζήτηση της αιτίας που 

προκάλεσε τις ενδείξεις που παρατηρούνται. Στην πραγµατικότητα το πρόβληµα της ιατρικής 
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διάγνωσης ανάγεται σε ένα πρόβληµα αναζήτησης της κατάλληλης αιτίας µέσα από έναν 

δυνητικό κατάλογο αιτιών, οι οποίες συνήθως συνοδεύονται µε κάποιο βαθµό αβεβαιότητας 

[Long01]. 

Στα ιατρικά βιβλία και εγχειρίδια περιγράφονται διαγνωστικές διαδικασίες για µεµονωµένες 

ασθένειες, αλλά παρά την µακρά ιστορία της ιατρικής δεν έχει αναπτυχθεί σε γενικό βαθµό 

µία ενιαία καθολικά αποδεκτή µεθοδολογία διάγνωσης, η οποία να διδάσκεται στους 

φοιτητές της Ιατρικής. Στην πράξη, κάθε ιατρός ατοµικά αναπτύσσει ένα δικό του µοντέλο 

αιτιολόγησης των συµπτωµάτων που παρατηρεί για να φτάσει στην διάγνωση, χωρίς πολλές 

φορές να µπορεί να εξηγήσει αυτόν τον µηχανισµό. Αυτό είναι και ένας από τους λόγους που 

το ποσοστό των λανθασµένων διαγνώσεων ανέρχεται στο 38% [Sadegh00], γεγονός που έχει 

άµεση συνέπεια στο κόστος της θεραπείας. Μία τυποποίηση της ιατρικής διαγνωστικής 

διαδικασίας εκφρασµένη µε διαδοχικά βήµατα θα µπορούσε να είναι η εξής [Eddy82]: 

 Συλλογή των ευρηµάτων. Ο θεράπων ιατρός είναι δυνατόν να δουλέψει πάνω σε ένα 

περιορισµένο σύνολο δεδοµένων. Για αυτό τον λόγο οι διάφορες ενδείξεις και τα 

συµπτώµατα συναθροίζονται ώστε να αποτελέσουν οµάδες προβληµάτων. Όταν ζητείται 

από τον ιατρό να συνοψίζει την περίπτωση που εξετάζει µετά τις αρχικές εξετάσεις, αυτός 

καταλήγει σε ένα κατάλογο προβληµάτων, η ύπαρξη των οποίων διέπεται από 

αβεβαιότητα. 

 Επιλογή σηµαντικών δεδοµένων. Στην συνέχεια επιλέγονται κάποια ευρήµατα (ένα ή 

δύο) τα οποία θεωρούνται πιο σηµαντικά από τα άλλα (στοιχεία-κλειδιά) και 

αντικειµενικός στόχος είναι εξηγηθεί η εµφάνιση αυτών. 

 Κατάλογος αιτιών. ∆ηµιουργείται  ένας κατάλογος ασθενειών, οι οποίες θα µπορούσαν να 

προκαλέσουν αυτά τα επιλεγµένα ευρήµατα-κλειδιά. Αυτή η διαδικασία ανεύρεσης των 

πιθανών αιτιών, θεωρείται σχετικά απλή. 

 Επεξεργασία του καταλόγου των αιτιών. Οι δυνητικές ασθένειες του καταλόγου που 

δηµιουργήθηκε προηγουµένως, εκτιµώνται σε σχέση µε όλα τα ευρήµατα. Με αυτή την 

επεξεργασία, κάποιες από τις πιθανές αιτίες που προκαλούν τα επιλεγµένα ευρήµατα-

κλειδιά διαγράφονται από τον κατάλογο, διότι ορισµένα από τα άλλα ευρήµατα δεν 

δικαιολογούν την εµφάνιση τους. Αν η συχνότητα µιας ασθένειας δεν ικανοποιεί κάποια 

κριτήρια αυτή απορρίπτεται. 

 Επιλογή της διάγνωσης. Συνήθως σε αυτό το σηµείο δροµολογούνται κάποιες επιπλέον 

εξετάσεις µε σκοπό να διαφοροποιήσουν τις υπόλοιπες ασθένειες (αιτίες) που έχουν 
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αποµείνει στον κατάλογο. Οι ασθένειες του καταλόγου µπορούν να συγκρίνονται ανά δύο 

ως προς την δυνατότητα τους να δικαιολογήσουν τα συµπτώµατα. 

 Επιβεβαίωση της διάγνωσης. Τέλος εξετάζουµε αν υπάρχει απάντηση στο ερώτηµα αν η 

επικρατέστερη ασθένεια η οποία προέκυψε µε αυτή την διεργασία, µπορεί να 

δικαιολογήσει όλα τα ευρήµατα. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν τότε η όλη διαδικασία θα 

πρέπει να επαναλαµβάνεται, ώστε τελικά κάποια ασθένεια µπορέσει να δικαιολογήσει 

ικανοποιητικά όλες τις ενδείξεις και τα συµπτώµατα. 

Εν τούτοις στην περίπτωση της ιατρικής, η διαδικασία για την λήψη κάποιας απόφασης δεν 

είναι δυνατόν να στηριχθεί µόνο σε γενικευµένες ενέργειες, καθώς υπάρχουν διαφορές 

µεταξύ των περιπτώσεων για τις οποίες γίνεται η ίδια διάγνωση. Επιπλέον είναι συχνό το 

φαινόµενο κάποιοι ασθενείς να παρουσιάζουν περισσότερες από µία ασθένειες. Η τελική 

διάγνωση που θα κάνει ο ιατρός εξαρτάται από την συχνότητα των επαφών που έχει µε τον 

ασθενή, από το είδος και το πλήθος των δεδοµένων που έχει στην διάθεση του και από την 

κατάσταση του ασθενούς (αν είναι επείγον ή όχι περιστατικό). 

2.6. Υπολογιστικά συστήµατα στήριξης ιατρικής διάγνωσης 

Οι αυξανόµενες ανάγκες για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας αλλά και η µε ταχείς 

ρυθµούς ανανέωση της ιατρικής γνώσης, απαιτούν από τον θεράποντα ιατρό να αφιερώνει 

µεγάλο χρόνο σε κάθε περίπτωση που εξετάζει. Στην πράξη όµως οι περισσότερες ιατρικές 

αποφάσεις πρέπει να ληφθούν µέσα σε περιορισµένο χρονικό διάστηµα και συνήθως είναι 

βασισµένες σε γνώση που υπάρχει εκείνη την στιγµή στο µυαλό του ιατρού. Έτσι στην 

πλειοψηφία τους οι ιατρικές αποφάσεις είναι αποτελέσµατα βιαστικών κρίσεων, καθώς ο 

ιατρός σπανίως έχει την ευκαιρία, λόγω έλλειψης χρόνου κυρίως, να απευθυνθεί σε κάποιο 

εγχειρίδιο / βοήθηµα, να προβεί σε αναζήτηση σχετικής βιβλιογραφίας ή να κάνει 

εκτεταµένες έρευνες για να µελετήσει διεξοδικά κάποιο γνωστικό αντικείµενο το οποίο 

αφορά την περίπτωση του ασθενούς που εξετάζει.  

2.6.1. Η χρησιµότητα 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη ενότητα (2.5), δεν υπάρχει κάποια γενικευµένη 

τυποποίηση της ιατρικής διαγνωστικής διαδικασίας. Υπάρχουν όµως και κάποια στοιχεία που 

µας κάνουν να σκεφτούµε ότι η Πληροφορική και ιδιαίτερα η εφαρµογή µεθοδολογιών από 

τον τοµέα της Τεχνητής Νοηµοσύνης στην διαδικασία της διάγνωσης, σίγουρα θα µπορούσε 

να έχει κάποια θετικά αποτελέσµατα: 
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 Η ιατρική γνώση καθηµερινά ανανεώνεται και επεκτείνεται. Το ανθρώπινο µυαλό θα 

πρέπει συνεχώς να ενηµερώνεται, να παρακολουθεί την εξέλιξη της γνώσης και να 

συνδυάζει κατάλληλα αυτή την γνώση. Με τους σηµερινούς ρυθµούς ανάπτυξης αυτό 

καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο έργο. 

 Υπάρχει πάντα η πιθανότητα λάθους από την µεριά του ιατρού, ακόµα και σε υποθέσεις 

ρουτίνας. 

 Συχνά, τα δεδοµένα που έχουµε για κάποια περίπτωση ασθενούς µπορεί να µην είναι 

πλήρη και υπάρχει πάντα η ανάγκη εξέτασης εναλλακτικών διαγνώσεων. 

 ∆ιάφορες περιπτώσεις ασθενών είναι δυνατόν να παρουσιάζονται για πρώτη φορά σε 

κάποιον ιατρό και είναι απαραίτητη η αναφορά σε βιβλιογραφία ή σε πιο έµπειρο 

εξειδικευµένο ιατρό. 

Για τους προαναφερθέντες λόγους, η χρήση υπολογιστικών συστηµάτων για την υποστήριξη 

της ιατρικής απόφασης είναι δυνατόν να αποδειχθεί πολύ χρήσιµη στην πράξη. Τα 

συστήµατα πληροφορικής διαθέτουν ορισµένα πλεονεκτήµατα όπως την ικανότητα να 

αποθηκεύουν µεγάλες ποσότητες δεδοµένων, την δυνατότητα να επεξεργάζονται και να 

ανακαλούν δεδοµένα, την άνεση να εκτελούν πολύπλοκες λογικές και µαθηµατικές 

λειτουργίες µε πολύ µεγάλη ταχύτητα, τα οποία είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν για την 

επίλυση ιατρικών προβληµάτων. Ποικίλα υπολογιστικά συστήµατα µπορούν να προσφέρουν 

σηµαντική βοήθεια σε διάφορες φάσεις της διαγνωστικής διαδικασίας, ιδιαίτερα σε αυτές 

όπου η απαιτούµενη γνώση είναι δυνατόν να δοµηθεί και χαρακτηρίζεται από τον 

αντικειµενικό της χαρακτήρα. Αναφορικά µε το τελευταίο, οι διάφορες οργανώσεις υγείας 

είναι δυνατόν να παίζουν βασικό ρόλο, προτείνοντας συγκεκριµένες πρακτικές για τις 

κλινικές / εργαστηριακές εξετάσεις, και περιγράφοντας κλινικούς αλγορίθµους, διαγράµµατα  

ή διαδικασίες που οδηγούν σε διακριτές διαγνώσεις. 

Στην ιατρική είναι συχνό το φαινόµενο οι αποφάσεις να λαµβάνονται υπό το πρίσµα της 

αβεβαιότητας. Κατάλληλα συστήµατα πληροφορικής έρχονται να βοηθήσουν τους ιατρούς σε 

αυτήν τους την αβεβαιότητα σε διάφορα σηµεία όπως στο να: 

 επικυρώνουν συµπεράσµατα στα οποία έχουν ήδη καταλήξει, ενισχύοντας την δικιά τους 

διάγνωση, 

 προτείνουν διαφορετικές εκδοχές, που πιθανώς να είναι λανθασµένες ή αποδειχθούν 

τελικά ορθές, αλλά δεν τις έχουν λάβει υπόψη τους, 
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 δροµολογούν και συνεπώς να υπενθυµίζουν διαδικασίες, όπως για παράδειγµα εξετάσεις 

που θα πρέπει (ή που εναλλακτικά θα µπορούσαν) να γίνουν, 

 συνδυάζουν γρήγορα καταστάσεις και δεδοµένα, πράγµα που συνήθως γίνεται σε 

µεταγενέστερη φάση, 

 συµβουλεύουν σε περιπτώσεις µη διακριτών καταστάσεων, 

 προβάλουν ευκρινέστερα τα πιο σηµαντικά στοιχεία τα οποία βοηθούν στην διάγνωση, 

ιδιαίτερα σε αποτελέσµατα  εξετάσεων µε εικονικές ή γραφικές απεικονίσεις 

 παίξουν το ρόλο της ενηµέρωσης, ενσωµατώνοντας ηλεκτρονικά εγχειρίδια, γλωσσάρια, 

θησαυρούς και βάσεις δεδοµένων µε ανάλογες περιπτώσεις ασθενών που έχουν 

καταγραφεί στο παρελθόν. 

Η βασική ιδέα, στην οποία στηρίζεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων µέσω υπολογιστών, 

είναι η χρησιµοποίηση της εµπειρίας και των δεδοµένων που προέρχονται από την 

επεξεργασία και κλινική µελέτη προηγούµενων περιπτώσεων ασθενών. Αυτή η 

πληροφόρηση, η οποία υφίσταται σε διάφορες µορφές (βιβλία, άρθρα, µελέτες, εµπειρία 

ειδήµονα, κλινικούς αλγόριθµους, βάσεις δεδοµένων) πολλές φορές µε κατάλληλη 

επεξεργασία είναι δυνατόν να τυποποιηθεί και να εκφραστεί µε διάφορους τρόπους (για 

παράδειγµα µε αλγόριθµους, κανόνες, πιθανότητες) και στην συνέχεια να αποθηκευτεί στην 

µνήµη των υπολογιστών. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή η εκµετάλλευση της από 

υπολογιστικά συστήµατα, προκειµένου να προβλεφθεί κάποια πιθανή διάγνωση ή να 

εφαρµοστεί µία  εναλλακτική θεραπεία σε ένα νέο ασθενή. Όµως εδώ έρχεται στην επιφάνεια 

το ερώτηµα κατά πόσο προγράµµατα υπολογιστών έχουν την δυνατότητα να πάρουν τις ίδιες 

αποφάσεις και να καταλήξουν σε ορθά συµπεράσµατα, όπως ακριβώς κάνει ένας ειδήµονας 

ιατρός, ο οποίος στηρίζεται σε κάποια δεδοµένα. 

2.6.2. Η Τεχνητή Νοηµοσύνη και η Ιατρική 

Σε µία διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως είναι η ιατρική διάγνωση, για να γίνει η 

κατάλληλη επεξεργασία των δεδοµένων από τον υπολογιστή δεν αρκεί η απλή καταχώρηση, 

οργάνωση, επεξεργασία και αντιπαράθεση των στοιχείων, όπως συνήθως συµβαίνει στις 

άλλες εφαρµογές της Πληροφορικής σε διάφορους τοµείς της καθηµερινής µας ζωής 

(αυτοµατισµός γραφείου, διοίκηση επιχειρήσεων κλπ). Θα µπορούσαµε λοιπόν να 

χαρακτηρίσουµε σαν ιατρική γνώση τον µηχανισµό συλλογισµού του ιατρού και τα δεδοµένα 

που χρησιµοποιεί αυτός για να φτάσει σε συµπεράσµατα. Αυτή η γνώση, η οποία απαιτείται 
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για την υλοποίηση ενός διαγνωστικού συστήµατος εισάγεται στον υπολογιστή, 

αναπαρίσταται στην µνήµη του µε διάφορους τρόπους και αξιοποιείται ανάλογα από το 

λογισµικό. Είναι δυνατόν για παράδειγµα να είναι µία βάση δεδοµένων αντίστοιχων 

περιστατικών, τα οποία συγκρίνει το λογισµικό µε την συγκεκριµένη περίπτωση του 

ασθενούς που εξετάζεται (pattern recognition), είτε ένα διάγραµµα ροής αποφάσεων 

(decision trees) το οποίο καταλήγει σε συµπεράσµατα, είτε κάποιοι κανόνες (rule based 

systems) που αξιολογούνται σχολαστικά από το πρόγραµµα, είτε κάποιο µεθοδολογικό 

λογισµικό, είτε και συνδυασµός των προηγούµενων. Γενικότερα, για την ανάπτυξη 

συστηµάτων υποστήριξης διάγνωσης θα πρέπει αυτά τα συστήµατα να µπορούν να 

αναπαραστήσουν τον τρόπο σκέψης του ειδήµονα, όταν αυτός πρόκειται να λάβει κάποια 

απόφαση στηριζόµενος σε ορισµένα διαθέσιµα δεδοµένα. Στην περίπτωση της ιατρικής 

διάγνωσης για να µιµηθεί το υπολογιστικό σύστηµα τον τρόπο σκέψης ενός ιατρού όταν 

αυτός προσπαθεί να κάνει διάγνωση, απαιτείται και η ενσωµάτωση στο σύστηµα του 

συλλογισµού της διαγνωστικής διαδικασίας, ο µηχανισµός του οποίου θα πρέπει να 

αναπαρασταθεί στο σύστηµα. Στην συνέχεια αναπτύσσεται το αντίστοιχο λογισµικό στον 

υπολογιστή, το οποίο εκµεταλλεύεται αυτή την γνώση και σε συνδυασµό µε τα στοιχεία τα 

οποία χαρακτηρίζουν ένα συγκεκριµένο περιστατικό ασθενούς, είναι σε θέση να προτείνει 

συµπεράσµατα σχετικά µε την διάγνωση και την πορεία των εξετάσεων. Συµπεράσµατα που 

µπορούν να βοηθήσουν σηµαντικά το θεράποντα ιατρό. 

Ο τοµέας της Ιατρικής είναι µία περιοχή όπου µπορεί να βοηθήσει η Τεχνητή Νοηµοσύνη και 

η εξέλιξη της Ιατρικής Πληροφορικής είναι συνυφασµένη µε την πρόοδο των εφαρµογών της 

Τεχνητής Νοηµοσύνης στην Ιατρική (Artificial Intelligence in Medicine – AIM) ειδικότερα 

αυτών που έχουν σχέση µε τη υποστήριξη στην λήψη ιατρικών αποφάσεων [Blum90, Van 

Bemmel97, Coiera97].  

Πριν ακόµα ενηλικιωθούν τα συστήµατα πληροφορικής, ερευνητές είχαν αντιληφθεί ότι οι 

υπολογιστές µπορούσαν να βοηθήσουν τους ιατρούς να οργανώσουν, να αποθηκεύσουν και 

να αναπαράγουν την ιατρική γνώση µε µεθόδους της Τεχνητής Νοηµοσύνης [Ledley59, 

Schwartz70, Gorry73b, Szolovits82]. Οι πρώτες ερευνητικές ανησυχίες στο τοµέα των 

εφαρµογών της Τεχνητής Νοηµοσύνης στην Ιατρική, προήλθαν από τµήµατα επιστήµης 

υπολογιστών διακεκριµένων πανεπιστηµίων (ΜΙΤ, Rutgers, Pittsburgh και Stanford), ενώ 

ταυτόχρονα σχεδόν, ενεργά έλαβαν µέρος ερευνητές ιατροί στα πρώτα µεγάλα έργα που 

παρουσιάστηκαν και είχαν σαν στόχο να προσφέρουν βοήθεια στην ιατρική διαγνωστική 
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διαδικασία, όπως το Present Illness Program [Pauker76], το CASNET [Weiss78], το 

INTERNIST-1 [Miller 82] και το γνωστό MYCIN [Shortliffe76]. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν, παρατηρούµε ότι η πορεία των εφαρµογών της Τεχνητής 

Νοηµοσύνης στην Ιατρική ακολουθεί την ανάπτυξη της Πληροφορικής και την εξέλιξη των 

Ιατρικών Πληροφοριακών Συστηµάτων [Szolovits82, Shortliffe87, Miller94, Reisman96]. 

Στο µεταξύ διάστηµα παρουσιάστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα συστήµατα, εργασίες και 

µελέτες που έκαναν χρήση µεθοδολογιών της Τεχνητής Νοηµοσύνης κυρίως πάνω σε 

εφαρµογές που είχαν σαν στόχο να προσφέρουν βοήθεια σε θέµατα ιατρικής διάγνωσης 

[DeDombal72a, Gorry73b, Barnett87, Baxt90, Lucas91]. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις όταν γίνεται χρήση αυτών των διαγνωστικών υπολογιστικών 

συστηµάτων, αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των απαραίτητων κλινικών 

εξετάσεων, ή λήψη του ιστορικού και να έχουµε τα αποτελέσµατα από τα σχετικά 

εργαστήρια. Παράλληλα δηλαδή αυτά τα συστήµατα µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο 

στην τυποποίηση των ενεργειών που θα πρέπει να κάνει ο θεράπων ιατρός, όταν 

αντιµετωπίζει κάποιο συγκεκριµένο περιστατικό και  αρκετά συστήµατα πληροφορικής έχουν 

αναπτυχθεί µε αυτό µόνο τον σκοπό. 

2.6.3 Αναφορά σε βιβλιογραφία µε ανασκοπήσεις µεθοδολογιών. 

Κατά την διάρκεια των τριάντα τελευταίων χρόνων έχουν πραγµατοποιηθεί αξιόλογες 

ερευνητικές προσπάθειες για την ανάπτυξη µεθόδων ικανών να αντιµετωπίσουν πολύπλοκα 

προβλήµατα, όπως αυτά που σχετίζονται µε την ιατρική διάγνωση. Τα συστήµατα στήριξης 

διάγνωσης που παρουσιάστηκαν χαρακτηρίζονται τόσο από την θεωρητική προσέγγιση της 

διαδικασίας της ιατρικής διάγνωσης, όσο και προς την αρχιτεκτονική τους δόµηση. Στην 

συνέχεια, παραθέτονται τα κύρια σηµεία κάποιων αντιπροσωπευτικών µελετών, που έλαβαν 

χώρα κατά την διάρκεια των δυο τελευταίων δεκαετιών και οι οποίες πραγµατεύονται το 

θέµα  της εφαρµογής τεχνικών της Τεχνητής Νοηµοσύνης στην λήψη των ιατρικών 

αποφάσεων. 

Το πρώτο εµπεριστατωµένο βιβλίο το οποίο αναφερόταν στις τεχνικές ανάπτυξης 

συστηµάτων που υποστηρίζουν την ιατρική διάγνωση, γράφτηκε από τον Peter Szolovits και 

εκδόθηκε το 1982 µε τον τίτλο «Τεχνητή Νοηµοσύνη στην Ιατρική» - Artificial Intelligence 

in Medicine - [Szolovits82]. Η ύλη του βιβλίου στηρίχθηκε κυρίως στα πρακτικά συνεδρίου 

της Αµερικάνικης Ένωσης για Προχωρηµένες Επιστήµες (American Association for the 

Advancement of Science - ΑΑΑS) που έλαβε χώρα το 1979 στο Χιούστον του Τέξας. Αυτή η 
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έκδοση ορόσηµο, έκανε µία εκτενή αναφορά στα πρώτα συστήµατα υποστήριξης διάγνωσης, 

παρουσιάζοντας τις µεθοδολογίες που είχαν αναπτυχθεί µέχρι τότε και απετέλεσε την 

αφετηρία για την έρευνα στον συγκεκριµένο τοµέα στις δεκαετίες που ακολούθησαν. 

Βέβαια κατά κάποιο τρόπο κάθε σύστηµα πληροφορικής το οποίο έχει να κάνει µε διαχείριση 

κάποιων ιατρικών δεδοµένών ή µε την αναπαραγωγή της ιατρικής γνώσης, µπορεί να 

θεωρηθεί ότι συµβάλει στην κλινική διάγνωση. Έτσι ο Edward Shortliffe [Shortliffe87] 

αναφέρει ότι υπάρχουν τρεις βασικές µορφές συστηµάτων πληροφορικής, τα οποία µπορούν 

να προσφέρουν βοήθεια στην διαδικασία της διάγνωσης: 

1. Συστήµατα πληροφορικής που κάνουν απλή διαχείριση δεδοµένων. Τέτοια παραδείγµατα 

είναι τα Νοσοκοµειακά Συστήµατα Πληροφορικής (HIS-Hospital Information Systems) 

τα οποία στηριζόµενα κυρίως σε τεχνολογίες βάσεων δεδοµένων, προσφέρουν διάφορους 

τρόπους προσπέλασης και αναζήτησης στοιχείων ασθενών (φάκελοι ασθενών), 

βιβλιογραφικών αναφορών (σύνδεση µε MEDLINE ή άλλες βιβλιογραφικές τράπεζες) 

και διάφορων ιατρικών πληροφοριών (µέσα από ηλεκτρονικά βιβλία και εγχειρίδια). Η 

υποδοµή αυτών των συστηµάτων πληροφορικής συνήθως στηρίζεται σε ισχυρά 

µηχανήµατα, τα οποία ελέγχονται από σύγχρονα Λειτουργικά Συστήµατα (Operating 

Systems) για εξυπηρετητές (servers), µε αυξηµένες δυνατότητες επικοινωνίας. Tα 

αποθηκευµένα σε αυτούς τους εξυπηρετητές δεδοµένα είναι κατάλληλα οργανωµένα και 

διαχειρίζονται από εξελιγµένα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (DBMS –

Data Base Management Systems). Η πρόσβαση των χρηστών σε αυτά επιτυγχάνεται µέσω 

δικτυακής υποδοµής από απλούς σταθµούς εργασίας. 

2. Συστήµατα που έχουν σαν στόχο να προσελκύσουν την προσοχή του χρήστη σε ορισµένα 

σηµεία κατά την διάρκεια της διάγνωσης. Τέτοια παραδείγµατα είναι υπολογιστικά 

συστήµατα που εντοπίζουν µη φυσιολογικές τιµές εργαστηριακών ή κλινικών 

αποτελεσµάτων και ενίοτε είναι σε θέση να προσφέρουν δυνατές επεξηγήσεις αυτών των 

µη φυσιολογικών καταστάσεων. Συνήθως το λογισµικό αυτών των συστηµάτων είναι 

σχεδιασµένο έτσι ώστε να υπενθυµίζει στους θεράποντες ιατρούς πιθανά διαγνωστικά 

συµπεράσµατα ή πληροφορίες που ίσως έχουν ξεφύγει της προσοχής των. Κατά κανόνα 

χρησιµοποιούν απλή λογική, και πολλά από αυτά είναι σε θέση να παρουσιάζουν 

πληροφορίες σε µορφή κειµένου σαν απάντηση σε συγκεκριµένες ανωµαλίες. 

3. Συµβουλευτικά συστήµατα πληροφορικής τα οποία στηρίζονται σε πληροφορίες που 

αφορούν συγκεκριµένες περιπτώσεις ασθενών (patient-specific). Το λογισµικό σε αυτά τα 
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συστήµατα είναι σε θέση να κάνει εκτιµήσεις και να προσφέρει συµβουλευτικές 

υπηρεσίες, στηριζόµενο σε δεδοµένα που προέρχονται από κάποιο συγκεκριµένο ασθενή. 

Χρησιµοποιούν συνήθως απλή λογική βασισµένη σε αλγοριθµικές διαδικασίες, είτε 

βασίζονται σε διάφορες στατιστικές αναλύσεις, είτε δηµιουργούν συµβολικές ή 

αριθµητικές αναπαραστάσεις των γνώσεων στον υπολογιστή και µε διάφορους 

µηχανισµούς προσπαθούν να εξάγουν συµπεράσµατα.  

Όµως όπως και ο ίδιος ο Shortliffe επισηµαίνει, τα όρια µεταξύ αυτών των τριών κατηγοριών 

είναι ασαφή, καθώς οι µεθοδολογίες που χρησιµοποιούνται σε διάφορα συστήµατα δεν 

κατατάσσονται εύκολα σε κάποιες από αυτές και είναι συχνό το φαινόµενο διαγνωστικών 

συστηµάτων τα οποία χρησιµοποιούν τεχνοτροπίες και από τις τρεις προαναφερθείσες 

κατηγορίες. 

Προφανώς στην εποχή που έγραψε αυτό το άρθρο ο Shortliffe, δεν είχε ξεκαθαρίσει ακόµα το 

τοπίο στο τοµέα της διάγνωσης µε την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπήρχε η 

τάση να θεωρείται σαν διαγνωστικό σύστηµα κάθε τι που προήρχετο από τον υπολογιστή και 

πρόσφερε κάποιου είδους διευκόλυνση στην καταγραφή και την επεξεργασία των ενδείξεων 

και των συµπτωµάτων κάποιου ασθενούς. Όµως το 1990 ο Bruce Blum στην ενότητα τίτλο 

«Ιατρική Πληροφορική» (medical informatics) της εγκυκλοπαίδεια της επιστήµης 

υπολογιστών [Blum90] κάνει πιο συγκεκριµένα τα πράγµατα και αναφέρεται στις 

µεθοδολογίες που χρησιµοποιούνται από την Πληροφορική για την ανάπτυξη διαγνωστικών 

συστηµάτων στην Ιατρική. Ο B. Blum θεωρεί ότι αυτά τα συστήµατα, ως προς τις 

µεθοδολογίες που ακολουθεί ο αυτοµατοποιηµένος µηχανισµός τους για την εξαγωγή 

συµπερασµάτων, εντάσσονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: 

 σε αυτά που χρησιµοποιούν ισχυρά τυποποιηµένες τεχνικές και 

 σε αυτά που χρησιµοποιούν ευρηµατικές (heuristic) µεθόδους 

Στην πρώτη κατηγορία ο Bruce Blum θεωρεί ότι ανήκουν τα συστήµατα που η τεχνική τους 

εκφράζεται βασικά µε δύο τρόπους, ακολουθώντας (α) τον συµπερασµατικό (deductive) ή 

τον επαγωγικό (inductive) συλλογισµό. Στην δεύτερη κατηγορία o Blum εντάσσει τα 

υπολογιστικά συστήµατα που αποδίδουν σε καταστάσεις αβεβαιότητας. Η λογική που 

χρησιµοποιούν για να εξάγουν συµπεράσµατα εκφράζεται µε τον απαγωγικό (abductive) 

συλλογισµό. 

Παρατηρούµε ότι ο B.I. Βlum αγνοεί τις δύο πρώτες κατηγορίες του Shortliffe, καθώς 

µάλλον θεωρεί τετριµµένη την επεξεργασία των στοιχείων που γίνεται σε αυτές και χωρίς 
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ερευνητικό ενδιαφέρον. Επικεντρώνεται στην τρίτη κατηγορία του Shortliffe, την οποία και 

αναλύει περαιτέρω. 

Το 1994 ο Miller [Miller94] παρουσιάζει µία εκτενή µελέτη για την πορεία των συστηµάτων 

που υποστηρίζουν την ιατρική διάγνωση (τα οποία ονοµάζει Medical Diagnostic Decision 

Support –MDDS).  Σε αυτή την έρευνα αναφέρονται όλες σχεδόν οι προσπάθειες των 

ερευνητών µέχρι τότε, καταδεικνύοντας το ενδιαφέρον που παρουσιάζει ο συγκεκριµένος 

τοµέας. Ο Miller υποστηρίζει ότι οι βιβλιογραφικές αναφορές σε αυτές τις εργασίες στον 

διάστηµα 1954-1992 ήταν 1665.  Ο ίδιος ο Miller στην µελέτη του αυτή αναφέρθηκε σε µία 

εκτενή βιβλιογραφία, η οποία αποτελείται από 332 βιβλία και άρθρα  ερευνητών σε διάφορα 

περιοδικά και συνέδρια. Βασιζόµενος σε αυτή την αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία, ο 

συγγραφέας παρουσιάζει την κατάσταση που υπάρχει στο ερευνητικό πεδίο, κάνοντας µία 

εκτενή ιστορική αναδροµή αναφερόµενος επιγραµµατικά στις τεχνολογίες που 

χρησιµοποιήθηκαν στις δεκαετίες του ’50, του ’60, του ’70 και του ΄80 και στις τεχνικές που 

παρουσιάστηκαν στις αρχές του ’90. Στο τέλος του εν λόγω άρθρου ο συγγραφέας καταλήγει 

µε την πρόβλεψη ότι το µέλλον των συστηµάτων υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων (MDDS) 

διαγράφεται µακρό και ότι ο αριθµός των ερευνητών στο συγκεκριµένο πεδίο θα αυξάνεται 

συνεχώς. ∆ιαβλέπει δε σηµαντικό εµπορικό ενδιαφέρον  από εταιρείες του χώρου για αυτού 

του είδους τα συστήµατα και ότι καθώς θα προχωρά η τεχνολογία της Πληροφορικής θα 

γίνεται ολοένα πιο συµφέρουσα διαχείριση των κλινικών δεδοµένων για µία 

αποτελεσµατικότερη περίθαλψη υγείας. 

Περίπου µία δεκαετία µετά την εµφάνιση του άρθρου του Shortliffe, ο Υ. Reisman σε σχετική 

του µελέτη [Reisman96] διακρίνει συγκεκριµένες τεχνικές ανάπτυξης διαγνωστικών 

συστηµάτων πληροφορικής και προσπαθεί να κάνει µία επισκόπηση και ταξινόµηση των 

διάφορων εργαλείων, που προσφέρονται από τον τοµέα της Πληροφορικής µε στόχο να 

βοηθήσουν την κλινική ιατρική διάγνωση. Έτσι αναλύει τις µεθοδολογίες και διακρίνει τις 

ακόλουθες κατηγορίες συστηµάτων που στηρίζονται: 

1. Σε λογισµικό το οποίο κάνει ανάλυση βάσεων πληροφοριών. Αυτές οι βάσεις δεδοµένων 

αποτελούνται βέβαια κυρίως από φακέλους ασθενών και τα προγράµµατα που 

εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία προσπαθούν να κάνουν ανάλυση της πληροφορίας 

που είναι αποθηκευµένη σε αυτές τις βάσεις δεδοµένων. Ο γιατρός-χρήσης µπορεί να 

απευθυνθεί σε ένα τέτοιο σύστηµα, το οποίο θα τον βοηθήσει να εντοπίσει περιπτώσεις 

προηγούµενων ασθενών µε παρόµοιο ιατρικό πρόβληµα µε αυτό που εξετάζει. Με αυτόν 

τον τρόπο, αν και αυτές οι εφαρµογές εξαρτώνται από την βάση δεδοµένων, το είδος της 
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γνώσης που παρέχουν είναι δυνατόν να προσφέρει σηµαντική βοήθεια σε όσους 

ασχολούνται µε την κλινική διάγνωση. Παράλληλα ένας γιατρός-ερευνητής µπορεί να 

χρησιµοποιήσει ενδεχόµενες δυνατότητες του προγράµµατος  στην στατιστική ανάλυση 

των αποθηκευµένων δεδοµένων. 

2. Σε κλινικούς αλγορίθµους. Οι κλινικοί αλγόριθµοι είναι διαγράµµατα στα οποία 

αναφέρεται ο θεραπευτής όταν περιθάλπει ασθενή µε κάποιο συγκεκριµένο πρόγραµµα. 

Σε γενικές γραµµές έχουν σχεδιαστεί αλγόριθµοι από ειδικούς γιατρούς για την ανάπτυξη 

κλινικών θεραπειών ρουτίνας από νέους γιατρούς. Αυτά τα διαγράµµατα οδηγούν στην 

λήψη αποφάσεων, όταν ακολουθήσει κάποιος προσεκτικά τις λογικές διακλαδώσεις των 

διαγραµµάτων. Tα σηµεία απόφασης στους αλγόριθµους είναι συνήθως δυαδικά, δηλαδή 

προτείνουν δύο διαφορετικούς δρόµους, αλλά το δύσκολο έργο της λήψης απόφασης 

αφήνεται στους ειδικούς και για το λόγο αυτό η προσέγγιση αυτή δεν είναι κατάλληλη για 

χρήση σε πιο περίπλοκα έργα λήψης αποφάσεων. Προφανώς οι κλινικοί αλγόριθµοι 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν και χωρίς την χρήση υπολογιστών. Ο ρόλος των 

διαγνωστικών συστηµάτων περιορίζεται στην αυτόµατη δροµολόγηση της διάγνωσης και 

στην ανάλυση ενδείξεων και συµπτωµάτων του ασθενούς. Στο τέλος της ΄70 και στις 

αρχές του ΄80, αυτή η προσέγγιση αποτελούσε µία από τις πιο διαδεδοµένες και καλύτερα 

αποδεκτές, αλλά η απλοποίηση στην λογική της κάνει εµφανές το γεγονός ότι δεν µπορεί 

να εφαρµοσθεί αποτελεσµατικά σε περίπλοκες ιατρικές δοµές. Όµως ο συνδυασµός 

κλινικών και  αλγορίθµων  διαγραµµάτων ασθενειών  µπορεί να οδηγήσει σε µία µείωση 

στον αριθµό των αµφισβητούµενα ταξινοµηµένων ασθενών και δίνει µεγαλύτερη αξία 

στην κλινική διάγνωση για την πλειοψηφία των περιπτώσεων. 

3. Σε διάφορα µαθηµατικά µοντέλα. Σε πολλές περιπτώσεις, η πορεία διαφόρων 

παθοφυσιολογικών καταστάσεων είναι δυνατόν να περιγραφεί σε ικανοποιητικό βαθµό 

από µοντέλα µαθηµατικών τύπων. Το λογισµικό συνήθως παρέχει κλινικές αναλύσεις, 

ίσως συστάσεις για θεραπεία και ενίοτε ενσωµατώνει µοντέλα εξοµοίωσης φυσικών 

διαδικασιών. Οι βασικοί περιορισµοί αυτών των εργαλείων είναι ότι µερικές περιοχές της 

ιατρικής είναι αδύνατον να προσδιορίσουν ποσοτικές περιγραφές. 

4. Στην στατιστική αναγνώριση προτύπων. Oι διάφορες τεχνικές αναγνώρισης προτύπων 

ουσιαστικά προσπαθούν να προσδιορίσουν τις τυχόν µαθηµατικές σχέσεις που υπάρχουν 

µεταξύ διαβαθµισµένων χαρακτηριστικών (ιατρικές ενδείξεις-συµπτώµατα) και κάποιας 

συγκεκριµένης ταξινόµησης συµπερασµάτων. Η παρουσία ή απουσία µερικών ενδείξεων 

ή συµπτωµάτων µπορεί να είναι αποφασιστικής σηµασίας για τον χαρακτηρισµό ενός 
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ασθενή ως µη φυσιολογικό ή για την ένταξη της περίπτωσης του σε µία κατηγορία 

ασθενειών. Για να βρεθεί η συνάρτηση που θα χρησιµοποιηθεί για την διαφοροποίηση 

απαιτείται ένα σύνολο περιπτώσεων, όπου θα έχουν εντοπιστεί οι ορθές ταξινοµήσεις των 

(σύνολο για εκπαίδευση του συστήµατος –training set). Εξετάζοντας αυτό το σύνολο 

(training period) προκύπτει ένα πρότυπο µε το οποίο συγκρίνουµε τις νέες αταξινόµητες 

περιπτώσεις ασθενών. Η συνάρτηση που χρησιµοποιείται υπολογίζεται, ώστε να δώσει 

όσο το δυνατό µικρότερη πιθανή λανθασµένη ταξινόµηση και συχνά εφαρµόζεται η 

στατιστική µέθοδος της γραµµικής παλινδρόµησης. Οι πιο εµφανείς δυσκολίες που 

σχετίζονται µε αυτή την προσέγγιση είναι η επιλογή των χαρακτηριστικών σε πρώτο 

στάδιο, η συλλογή αξιόπιστων µετρήσεων σε ένα µεγάλο δείγµα περιπτώσεων (training 

set) και η επιβεβαίωση των αρχικών ταξινοµήσεων του δείγµατος.  

5. Στον κανόνα του Βayes. O κανόνας του Bayes προσφέρει µία δυναµική σταθερή 

µεθοδολογία για υπολογισµό της πιθανότητας εµφάνισης µίας ασθένειας, που βασίζεται 

σε παρατηρήσεις και δεδοµένα (συµπτώµατα) σχετικά µε την συχνότητα µε την οποία 

αυτά είναι γνωστό ότι συµβαίνουν σε συγκεκριµένες ασθένειες. Αυτή η τεχνική έχει 

αποδείξει ότι είναι αρκετά ακριβής, µπορεί να συνδυαστεί και µε άλλες µεθοδολογίες, 

χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά για την ανάλυση του βαθµού αξιοπιστίας κάτω από 

συνθήκες αβεβαιότητας (Bayesian δίκτυο), αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποιοι 

περιορισµοί. Απαιτείται µεγάλος αριθµός δεδοµένων για τον προσδιορισµό όλων των 

πιθανοτήτων εµφάνισης των συµπτωµάτων, όταν υπάρχει κάποια ασθένεια. Άλλοι 

περιορισµοί είναι ότι είναι τα συµπτώµατα θα πρέπει να είναι στατιστικώς ανεξάρτητα 

και ότι το σύνολο των ασθενειών να πρέπει να θεωρείται πλήρες και χωρίς υπάρχουν 

επικαλύψεις µεταξύ των ασθενειών (δηλαδή δεν µπορεί κάποιος να έχει ταυτόχρονα δύο 

ασθένειες). Προϋποθέσεις  που όµως δύσκολα ικανοποιούνται στην πράξη.  

6. Στην θεωρία λήψης αποφάσεων. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων θεωρείται σαν µια 

σειρά από βήµατα στην οποία o γιατρός επιλέγει µία πορεία διαµέσου ενός δικτύου 

γεγονότων και ενεργειών. Αυτό το δίκτυο ουσιαστικά έχει δενδρική µορφή (decision 

tree). Σε κάποιους κόµβους του δικτύου ο γιατρός καλείται να επιλέξει κάποια ενέργεια ή 

να δώσει κάποια επιπλέον στοιχεία, τα οποία θα εκτιµήσει το σύστηµα για να προχωρήσει 

µόνο του σε κατάλληλες διαδροµές µέσα στο δέντρο. Στο σύστηµα είναι ενσωµατωµένη η 

απαιτούµενη γνώση, για να γίνεται αυτόµατα η επιλογή των διαδροµών στο γράφηµα του 

δέντρου, βάσει των στοιχείων που έχουν δοθεί και για διαπιστωθεί πότε ικανοποιούνται οι 

συνθήκες τερµατισµού, δηλαδή πότε έχουµε φτάσει σε σηµεία όπου µπορούν να 
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εξαχθούν τελικά συµπεράσµατα (τα φύλλα του δέντρου). Στα διακλαδούµενα σηµεία του 

δέντρου (σηµεία λήψης αποφάσεων) η επιλογή της µελλοντικής πορείας λαµβάνεται 

συνήθως µε την βοήθεια υπολογισµένων πιθανοτήτων ή και εφαρµόζοντας κάποιους 

συγκεκριµένους κανόνες, οι οποίοι στηρίζονται σε στοιχεία που έχουν προκύψει από την 

πορεία που έχει ακολουθηθεί µέχρι εκείνα τα σηµεία. Η αναπαράσταση µιας ιατρικής 

δοµής σε κάποιο δέντρο απόφασης, είναι µία συνηθισµένη τεχνική, αλλά και εδώ οι 

περιορισµοί των αριθµητικών τιµών που θα πρέπει να δοθούν σε ιατρικές ενδείξεις, είναι 

το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίσουν αυτού του είδους διαγνωστικά 

συστήµατα. Επίσης αλληλοκαλυπτόµενες ή συµπίπτουσες ασθένειες δεν τυγχάνουν 

αποτελεσµατικής διαχείρισης από αντίστοιχες δοµές δένδρων αποφάσεων. 

7. Σε συµβολικές λογικές προσεγγίσεις. Πρόκειται για τεχνικές που προέρχονται 

αποκλειστικά από µεθοδολογίες της Πληροφορικής και πιο συγκεκριµένα του τοµέα της 

Τεχνητής Νοηµοσύνης. Αυτά τα διαγνωστικά συστήµατα είναι γνωστά σαν Έµπειρα 

Συστήµατα (Expert Systems) ή σαν ∆ιαγνωστικά Συστήµατα που βασίζονται σε Γνώση 

(Knowledge Based Systems). Είναι ειδικά σχεδιασµένα συστήµατα που στόχο έχουν να 

παρουσιάζουν σε µη ειδικούς την τεχνογνωσία των ειδικών που έχουν την ικανότητα, που 

µεταφράζεται σε γνώση και εµπειρία, να αντιµετωπίσουν ένα διαγνωστικό πρόβληµα. Οι 

µηχανισµοί εξαγωγής συµπερασµάτων που χρησιµοποιούνται, θεωρούνται ευρηµατικές 

που στηρίζονται κυρίως στην ποιοτική και όχι στην ποσοτική εκτίµηση και ανάλυση των 

δεδοµένων, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν χρησιµοποιούνται από κοινού µε στατιστικές 

προσεγγίσεις. Ένα βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι συνήθως αποθηκεύουν σε 

διαφορετικό σηµείο την δοµή της γνώσης (βάση γνώσης) που είναι ανεξάρτητη της 

λειτουργίας του συστήµατος και µε αυτόν τον τρόπο η ανανέωση και η µετατροπή των 

δεδοµένων που αφορούν την γνώση γίνεται σχετικά εύκολα. Έχουν την δυνατότητα 

αναλύοντας την βάση γνώσεων να προσφέρουν συνήθως επεξηγήσεις των 

συµπερασµάτων τους και δουλεύονται µέσα από φιλικά προς τον χρήστη περιβάλλοντα 

εργασίας. 

Ο Υ. Reisman κάνει µία αρκετά καλή επισκόπηση των µεθοδολογιών που χρησιµοποιούνται 

και προσπαθεί να τις ταξινοµήσει όσο µπορεί πιο αναλυτικά. Όπως υποστηρίζει, η λήψη 

αποφάσεων µε την στήριξη υπολογιστικών συστηµάτων είναι ακόµη σε αρχικό στάδιο 

ανάπτυξης και πραγµατική εφαρµογή συστηµάτων στήριξης αποφάσεων σε καθηµερινή βάση 

δεν έχει ακόµα επιτευχθεί. 
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Με τον ερχοµό της νέας χιλιετίας, η έρευνα στον τοµέα των εφαρµογών της Τεχνητής 

Νοηµοσύνης στην Ιατρική φαίνεται να έχει ενηλικιωθεί, συµπληρώνοντας περίπου 30 χρόνια 

συνεχούς παρουσίας και έχει να προτείνει µια σειρά από τεχνικές και µεθοδολογίες 

βασισµένες σε παλαιότερες ερευνητικές εµπειρίες και προσπάθειες. 

Πρόσφατα (2001) ο William J. Long σε σχετική του µελέτη αναφέρεται στην εξέλιξη των 

εφαρµογών της Τεχνητής Νοηµοσύνης στην Ιατρική και εξετάζει τις διάφορες µεθοδολογίες 

συλλογισµού (reasoning methods) που χρησιµοποιούνται από τους ερευνητές σήµερα, 

καταγράφοντας τις οργανωτικές δοµές στις οποίες στηρίζονται [Long01]. Ο συγγραφέας 

υποστηρίζει ότι τα στοιχεία τα οποία µπορούν να επηρεάσουν έναν µηχανισµό συλλογισµού 

είναι οι σχέσεις µεταξύ συµπτωµάτων και ασθενειών, οι πιθανότητες που έχουν εκτιµηθεί, οι 

γνωστές αιτίες που προκαλούν µια ασθένεια, οι λειτουργικές (µετρήσεις, εξισώσεις κλπ) και 

προσωρινές (που έχουν σχέση µε την χρόνο) συσχετίσεις που µπορούν να υπάρχουν, οι 

οµοιότητες που δυσκολεύουν την διάκριση, η περιοχή του σώµατος του ασθενούς και η 

κλινική πρακτική. Ο Long πιστεύει ότι τα συστήµατα στήριξης αποφάσεων θα πρέπει να 

βασίζονται περισσότερο σε αυτά τα προαναφερθέντα στοιχεία για να µπορούν να κάνουν 

αποτελεσµατικότερη διάγνωση και όχι τόσο στον τρόπο εκµετάλλευσης της αποθηκευµένης 

γνώσης. ∆ηλαδή, προτείνει να  δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στην µορφή των δεδοµένων που 

θα στηριχθεί η διάγνωση, αλλά και στις ιδιαιτερότητες κάθε ασθένειας και όχι απαραίτητα 

µόνο στην µηχανιστική µεθοδολογία της πληροφορικής που θα χρησιµοποιηθεί. Αυτό διότι 

θεωρείται ότι οι τεχνικές που έχουν παρουσιαστεί (κανόνες παραγωγής, δίκτυα Bayes, 

νευρωνικά δίκτυα κλπ) µέχρι τώρα, έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο τους κύκλο και είναι 

δεδοµένη η ενηλικίωση τους. Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, οι ερευνητικές προσπάθειες 

θα επικεντρωθούν στην περαιτέρω βελτίωση αυτών των τεχνικών. Η έρευνα που έχει γίνει 

έως τώρα στο συγκεκριµένο τοµέα, έχει συµβάλει σηµαντικά στην δηµιουργία κατάλληλης 

υποδοµής και έχει έλθει το πλήρωµα του χρόνου για την εµφάνιση συστηµάτων υποστήριξης 

διάγνωσης σε  πραγµατικό περιβάλλον εργασίας.  

Ο W. Long ξεφεύγει από την άχαρη και µονοµερή καταγραφή κάποιων συγκεκριµένων 

µεθοδολογιών για την αναπαράσταση και την εκµετάλλευση της ιατρικής γνώσης, δίνοντας 

τους µία διαφορετική διάσταση. Ουσιαστικά ανοίγει νέα ερευνητικά πεδία στον χώρο, τα  

οποία έχουν άµεση σχέση µε την ολοκλήρωση των συστηµάτων υποστήριξης της διάγνωσης 

και αυτή είναι η βασική του διαφορά από τους προηγούµενους ερευνητές που ασχολήθηκαν 

στο παρελθόν µε την παρουσίαση των τεχνικών που χρησιµοποιούνται. Το ενδιαφέρον πλέον 
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εστιάζεται στην ωφελιµότητα και στην χρήση αυτών των υποστηρικτικών για την ιατρική 

διάγνωση συστηµάτων. 

Πάντως,  είναι γενική διαπίστωση ότι από τις αρχές τις δεκαετίας του 90, ερευνητές είχαν 

επισηµάνει ότι το µέλλον του πεδίου των εφαρµογών της Τεχνητής Νοηµοσύνης στην 

Ιατρική θα εξαρτηθεί από την ανάπτυξη και λειτουργία ολοκληρωµένων συστηµάτων 

πληροφορικής στον τοµέα της Υγείας [Shortliffe92]. Αυτές οι σύγχρονες υποδοµές, θα 

επιτρέψουν την σύνδεση των χρηστών, την τυποποιηµένη καταχώρηση στοιχείων,  την 

απρόσκοπτη ανταλλαγή ψηφιακών δεδοµένων, την συγχώνευση ή την παράλληλη λειτουργία 

και διαχείριση βάσεων γνώσεων / δεδοµένων, την άµεση πρόσβαση σε πληροφόρηση και 

γενικότερα αναµένεται να βοηθήσουν σηµαντικά στην κατάλληλη εκµετάλλευση των 

αποθηκευµένων πληροφοριών για την πληρέστερη ενηµέρωση των χρηστών ενός 

συστήµατος υγείας [Wolfram95, Gardner99, Slack99, Brost99].  
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3. Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος ανάπτυξης του συστήµατος στήριξης διάγνωσης 

της επιληψίας, που κατασκευάσαµε. Περιλαµβάνονται ενότητες για τα στάδια ανάπτυξης που 

ακολουθήθηκαν, για τον τρόπο αναπαράστασης της γνώσης, για τις µεθόδους που 

χρησιµοποιήθηκαν για τον σχεδιασµό του συστήµατος και τέλος περιγράφεται η υλοποίηση 

του λογισµικού στον υπολογιστή και εξηγείται ο τρόπος αλληλεπίδρασης µε τον χρήση. 

Θίγονται θέµατα σχετικά µε την ανάλυση των δεδοµένων που επηρεάζουν την διάγνωση της 

επιληψίας, την δοµή της βάσης γνώσεων, τις τεχνικές του µηχανισµού αναζήτησης 

συµπερασµάτων για την εκµετάλλευση της γνώσης που αποθηκεύεται στον υπολογιστή και 

γενικότερα τις καινοτοµίες που εφαρµόστηκαν στη συγκεκριµένη κατασκευή του λογισµικού.  

3.1 Τα στάδια υλοποίησης 

Η κατασκευή ενός συστήµατος στήριξης ιατρικών αποφάσεων (Medical Decision Support 

System), µοιραία ακολουθεί κλασικές µεθοδολογίες ανάπτυξης έργων Πληροφορικής και 

συγκεκριµένα θα πρέπει να εναρµονίζεται µε τον κύκλο ζωής (life cycle) λογισµικού, που 

προτείνεται από τον τοµέα της Μηχανικής Λογισµικού (Software Engineering) της 

Πληροφορικής. Βέβαια κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, αρκετοί ερευνητές για 

την υλοποίηση ευφυών συστηµάτων, έχουν προτείνει διάφορες εναλλακτικές µεθοδολογίες 

και τεχνικές υλοποίησης, οι οποίες και χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή αντίστοιχων 

εργαλείων. Οι µελέτες αυτές έδιναν συνήθως ιδιαίτερη έµφαση στην δοµική αναπαράσταση 

αυτών των συστηµάτων [Horrocks72, Szolovits78, Miller82, Barnett87, Lucas91], στα 

συγκεκριµένα στάδια ανάπτυξης αυτών [Szolovits82, , Pauker87, Long92, Tu95], στον τρόπο 

λειτουργίας τους [McNeely95, Theodoropoulos97], στις ιδιαιτερότητες του αντικειµένου που 

πραγµατεύονταν [Auramo93, Rabelo97], στην χρήση και στην αποτελεσµατικότητα τους σε 

καθηµερινή πρακτική [Berner94, Wetter02] ή σε συνδυασµούς των προηγουµένων 

[Buchanan84, Wolfram95]. Όµως καθώς τα συστήµατα αυτά είναι ουσιαστικά λογισµικό 

εφαρµογών υπολογιστών, η ανάλυση των προβληµάτων που έχουν αναλάβει να λύσουν, ο 

προσδιορισµός των προδιαγραφών του λογισµικού, οι σχεδιαστικές λεπτοµέρειες ανάπτυξης, 

η κατασκευή τους, αλλά και η διαφαινόµενη λειτουργία τους σε πραγµατικό περιβάλλον 

εργασίας, θα πρέπει να υλοποιούνται στα πλαίσια που ορίζονται από τις δυνατότητες, τα 

 63



χαρακτηριστικά και τους περιορισµούς των υπολογιστικών συστηµάτων. Πολλοί ερευνητές, 

ιδιαίτερα µετά την δεκαετία του 80, έχουν προτείνει διάφορες γενικές µεθοδολογίες 

ανάπτυξης συστηµάτων στήριξης ιατρικής διάγνωσης, µέσα στα πλαίσια της Μηχανικής 

Λογισµικού [Breuker87, Szolovits91, Fox93, Healthfield93, Musen97]. 

3.1.1 Προτεινόµενα από την Μηχανική Λογισµικού στάδια ανάπτυξης  

Η Μηχανική Λογισµικού είναι ένας τοµέας της επιστήµης ηλεκτρονικών υπολογιστών που 

ασχολείται µε την θεωρία, τις πρακτικές τεχνικές για την ανάπτυξη συστηµάτων 

πληροφορικής και προτείνει συγκεκριµένες µεθοδολογίες, οι οποίες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν όταν πρόκειται να υλοποιηθούν έργα ανάπτυξης και συντήρησης 

λογισµικού [Somerville95]. Ένας βασικός στόχος της είναι η τυποποίηση στην κατασκευή 

του λογισµικού προσφέροντας αντίστοιχες οργανωτικές δοµές, οι οποίες καθορίζουν 

µεθοδολογίες, φάσεις και διαδικασίες ανάπτυξης, µέσα στα πλαίσια που ορίζονται από την 

Πληροφορική. Αυτές τις οργανωτικές δοµές θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν οι αναλυτές, οι 

κατασκευαστές προγραµµάτων και οι συντονιστές έργων για την ανάπτυξη πληροφοριακών 

συστηµάτων. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την Μηχανική Λογισµικού, για την υλοποίηση ενός 

έργου λογισµικού θα πρέπει να εκπονηθούν απαραίτητα τα εξής πέντε βασικά στάδια: 

• της ανάλυσης και προσδιορισµού των προδιαγραφών, που θα έχει σαν αποτέλεσµα 

την αναλυτική καταγραφή του τι θα πρέπει να επιτυγχάνει το σύστηµα (ανάγκες / 

απαιτήσεις), ποιες ανάγκες έρχεται να καλύψει και την οριοθέτηση των διαφόρων 

περιορισµών. Σε αυτή την φάση γίνεται συλλογή πληροφοριών σχετικά µε το θέµα 

που πραγµατεύεται το λογισµικό και απαιτείται στενή συνεργασία των µελλοντικών 

χρηστών του συστήµατος, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση του θέµατος και 

του κατασκευαστή, για προσδιοριστούν µε σαφήνεια οι προδιαγραφές του 

συστήµατος. 

• του σχεδιασµού του συστήµατος, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες, οι 

οποίες προσδιορίζουν το πως θα επιτευχθεί η ικανοποίηση των αναγκών και των 

απαιτήσεων, που έχουν τεθεί στο προηγούµενο στάδιο. Επίσης σε αυτό το στάδιο 

καθορίζονται αναλυτικά οι διάφορες δοµές στις οποίες θα στηριχθεί η υλοποίηση του 

λογισµικού, καθώς και τα περιβάλλοντα ανάπτυξης και λειτουργίας, περιγράφοντας 

και τον τρόπο επικοινωνίας χρήστη / συστήµατος . 

• της υλοποίησης στον υπολογιστή, όπου γίνεται η κωδικοποίηση του σχεδιασµού του 

συστήµατος σε κάποια γλώσσα προγραµµατισµού και µε την βοήθεια (ή όχι) 
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διαφόρων εργαλείων (έτοιµα προγράµµατα, βιβλιοθήκες υποπρογραµµάτων, 

συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, εργαλεία λειτουργικών συστηµάτων κτλ).  

• του ελέγχου του τελικού προϊόντος, που συνήθως είναι µία χρονοβόρα αλλά 

απαραίτητη διαδικασία, για να γίνει επιβεβαίωση των όσων κάνει το λογισµικό και αν 

τα κάνει σωστά (επαλήθευση). 

• Της συντήρησης και χρήσης του λογισµικού που αναπτύχθηκε, η οποία αφορά την 

αντιµετώπιση σφαλµάτων και δυσλειτουργιών, που ενδεχοµένως θα εµφανιστούν 

κατά την διάρκεια λειτουργίας του προϊόντος σε πραγµατικό περιβάλλον και τις 

βελτιώσεις, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν για την κάλυψη τυχόν νέων αναγκών και 

απαιτήσεων. 

Για την ανάπτυξη λοιπόν ενός συστήµατος για την υποστήριξη ιατρικών αποφάσεων, καθώς 

πρόκειται για λογισµικό εφαρµογών, θα πρέπει να συµµορφωθούµε µε τα προαναφερθέντα 

στάδια τα οποία µας προτείνει η Μηχανική Λογισµικού και να εντάξουµε σε αυτά τις 

µεθοδολογίες, τις τεχνικές και τα εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του.  

3.1.2. Προτεινόµενα από την Τεχνητή Νοηµοσύνη στάδια ανάπτυξης 

Ο τοµέας της Τεχνητής Νοηµοσύνης για την ανάπτυξη αντίστοιχων συστηµάτων, τα οποία 

βασίζονται σε γνώση (knowledge base diagnostic systems), έχει να προτείνει συγκεκριµένες 

αρχιτεκτονικές δοµές και µία σειρά από µεθοδολογίες ανάλυσης σχεδιασµού και υλοποίησης. 

Ήδη από την δεκαετία του ‘50, πολλοί ερευνητές έχουν αναφερθεί σε διάφορες µεθοδολογίες 

της Τεχνητής Νοηµοσύνης για την ανάπτυξη συστηµάτων υποστήριξης αποφάσεων 

βασισµένων στην γνώση, µε στόχο την ενιαία αντιµετώπιση διαφόρων προβληµάτων γενικής 

φύσης [Newell58, McCarthy59], αλλά και για τα προβλήµατα της ιατρικής διάγνωσης 

ειδικότερα [Ledley59]. Συγκεκριµένα η τυπική ανάπτυξη ενός διαγνωστικού συστήµατος που 

είναι βασισµένο σε γνώση, συνήθως περιλαµβάνει την υλοποίηση [Parsaye88, Walters88, 

Harmon88] τριών επιµέρους υποσυστηµάτων: 

• Την ανάπτυξη µιας βάσης γνώσεων (knowledge base), η οποία περιλαµβάνει τους 

παράγοντες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την λήψη αποφάσεων, τις διάφορες 

διαγνωστικές κατηγορίες και τις σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ τους. Ανάλογα µε την 

µεθοδολογία που θα χρησιµοποιηθεί, η αναπαράσταση της γνώσης στο υπολογιστικό 

σύστηµα µπορεί να περιλαµβάνει κανόνες, δέντρα αποφάσεων, συναρτήσεις, 

πιθανότητες, αλγόριθµους, πίνακες αληθείας κλπ. 
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• τον µηχανισµό εξαγωγής συµπερασµάτων (inference engine), ο οποίος θα πρέπει να 

περιέχει κατάλληλες τεχνικές για την αποτελεσµατική εκµετάλλευση της 

αποθηκευµένης βάσης γνώσεων και να οδηγεί σε σαφήνεια σε συµπεράσµατα. Οι 

τεχνικές αυτές έχουν άµεση σχέση µε την µεθοδολογία που θα έχει χρησιµοποιηθεί 

για την αναπαράσταση της βάσης γνώσεων και ενδεχοµένως να είναι 

προσαρµοσµένες στο συγκεκριµένο πρόβληµα που αντιµετωπίζεται. 

• τον τρόπο επικοινωνίας χρήστη-λογισµικού (user interface), δηλαδή πως θα 

καταχωρούνται τα διάφορα δεδοµένα που επηρεάζουν την διάγνωση, ποίοι τρόποι  

προβλέπονται για την αποφυγή λαθών κατά την εισαγωγή των στοιχείων, σε ποια 

σηµεία της διαγνωστικής διαδικασίας θα πρέπει να γίνονται οι κατάλληλες ερωτήσεις 

στο χρήστη και πώς θα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα. 

Όπως παρατηρούµε η προσέγγιση της γενικής µεθοδολογίας που προτείνεται από την 

Τεχνητή Νοηµοσύνη και αφορά τα συστήµατα γνώσης, διαφέρει από αυτήν της Μηχανικής 

Λογισµικού, καθώς αναφέρεται σε συγκεκριµένα τµήµατα υλοποίησης.  

3.1.3 Τα στάδια ανάπτυξης του συστήµατος στήριξης για την Επιληψία 

Στην ανάπτυξη του συγκεκριµένου συστήµατος, για να µπορέσουµε να συνδυάσουµε αυτούς 

τους δύο τοµείς της Πληροφορικής, προσπαθήσαµε να εντάξουµε τις διάφορες µεθοδολογίες 

και τις τεχνικές που χρησιµοποιήσαµε και οι οποίες προέρχονται από τον τοµέα της Τεχνητής 

Νοηµοσύνης, στα διάφορα στάδια υλοποίησης, που προτείνονται από την Μηχανική 

Λογισµικού. 

Οι ενέργειες που έγιναν για τον καθορισµό του περιεχοµένου της βάσης γνώσεων για την 

διάγνωση της Επιληψίας, µαζί µε τον προσδιορισµό του επιθυµητού περιβάλλοντος 

λειτουργίας του συστήµατος, εντάχθηκαν στο πρώτο στάδιο της ανάλυσης. Αυτό το στάδιο 

περιλαµβάνει δραστηριότητες για (α) την επιλογή των στοιχείων τα οποία είναι δυνατόν να 

επηρεάζουν την διάγνωση, (β) την τυποποίηση των διαδικασιών τις οποίες χρησιµοποιούµε 

για να οδηγηθούµε σε συµπεράσµατα και (γ) τον εντοπισµό των διαγνωστικών κατηγοριών, 

στις οποίες θα πρέπει να καταλήξει το σύστηµα.  

Στο στάδιο του σχεδιασµού εντάχθηκαν οι ενέργειες που έγιναν για (α) να καταλήξουµε στις 

τεχνικές που θα χρησιµοποιηθούν για την αναπαράσταση της βάσης γνώσεων στην µνήµη 

του υπολογιστικού συστήµατος, (β) να σχεδιάσουµε την τυποποίηση του τρόπου λειτουργίας 

και ανάπτυξης του µηχανισµού εξαγωγής συµπερασµάτων, ο οποίος θα εκµεταλλευτεί την 

αποθηκευµένη βάση γνώσεων και θα µας οδηγήσει σε ορθά αποτελέσµατα, (γ) να επιλέξουµε 
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τα εργαλεία ανάπτυξης ανάµεσα από διάφορες γλώσσες προγραµµατισµού και από ειδικά 

βοηθήµατα διαχείρισης γνώσης, (δ) να αποφασίσουµε για το περιβάλλον ανάπτυξης και το 

πως θα επιτευχθεί το επιθυµητό περιβάλλον λειτουργίας του συστήµατος. 

Η κατασκευή των προγραµµάτων στον υπολογιστή µε την βοήθεια του εργαλείου που 

επιλέχθηκε, εντάχθηκε στο αντίστοιχο στάδιο της υλοποίησης, στόχος του οποίου ήταν η 

δηµιουργία και η εγκατάσταση του συστήµατος.  

Τέλος οι ενέργειες που έγιναν για συλλεχθεί το κατάλληλο υλικό και να εξεταστεί η 

αποτελεσµατικότητα του λογισµικού συµπεριλήφθησαν στο στάδιο του  ελέγχου.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρθηκαν στις προηγούµενες παραγράφους, για την 

κατασκευή του συγκεκριµένου συστήµατος στήριξης αποφάσεων, µε στόχο την ταξινόµηση 

περιπτώσεων επιληψίας, τα αντίστοιχα στάδια ανάπτυξης του λογισµικού οργανώθηκαν ως 

εξής: 

3.1.3.1. Το στάδιο ανάλυσης 

Στο στάδιο της ανάλυσης εξετάστηκαν λεπτοµερώς τα δεδοµένα τα οποία προκύπτουν 

από την συµπτωµατολογία των επιληπτικών κρίσεων, από τις απαιτούµενες κλινικές 

παρατηρήσεις, από τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων και από τα 

ευρήµατα των ηλεκτροεγκεφαλογραφηµάτων. Πηγή των πληροφοριών µας υπήρξε η 

σχετική βιβλιογραφία και συνεχείς συνεντεύξεις του κατασκευή του λογισµικού µε 

εµπειρογνώµονα ιατρό. Επίσης αποδείχθηκαν πολύ χρήσιµες οι ισχύουσες ταξινοµήσεις 

της ∆ιεθνούς Ένωσης κατά της Επιληψίας για επιληπτικές κρίσεις [ILAE82], τις 

επιληψίες και τα επιληπτικά σύνδροµα [ILAE89]. Μελέτες έχουν δείξει ότι η ταξινόµηση 

των επιληπτικών συνδρόµων και επιληψιών όπως προτείνεται από την ILAE, έχει αρκετά 

καλή πρακτική εφαρµογή µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα [Shah92, Avanzini96]. 

Ουσιαστικά σε αυτή την φάση έγινε η εκµαίευση της γνώσης σχετικής µε το αντικείµενο 

της διάγνωσης της Επιληψίας, από τον ειδικό και από τις διάφορες άλλες σχετικές πηγές 

(βιβλία, άρθρα) που υπήρχαν διαθέσιµες. Στην συνέχεια έγιναν προσπάθειες για την 

µοντελοποίηση της γνώσης και την διαµόρφωση της σε κάποιο ενδιάµεσο τύπο 

αναπαράστασης και τέλος έλαβε χώρα η καταγραφή της διαγνωστικής διαδικασίας για 

περιπτώσεις Επιληψίας. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία επρόκειτο να δοµήσουν την 

βάση γνώσεων.  
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3.1.3.2. Το στάδιο σχεδιασµού 

Για τον σχεδιασµό του συστήµατος, αρχικά µελετήθηκαν διάφορες µεθοδολογίες, 

αναπαράστασης και εκµετάλλευσης γνώσης, οι οποίες προτείνονται από τον τοµέα της 

Τεχνητής Νοηµοσύνης µε στόχο να επιλεχθούν οι πιο κατάλληλες για το συγκεκριµένο 

υπό ανάπτυξη σύστηµα. Καθώς κάποιες από αυτές τις µεθοδολογίες, (αυτές που 

προέρχονται από τεχνικές της Στατιστικής, αλλά και αυτές που κάνουν αναζήτηση σε 

βάσεις δεδοµένων) απαιτούν ικανό αριθµό περιπτώσεων για να εφαρµοστούν, εκτιµήθηκε 

η δυνατότητα συλλογής αυτών στοιχείων. Επίσης επειδή για την εφαρµογή κάποιων 

άλλων µεθοδολογιών (όπως αυτές που στηρίζονται σε κανόνες) απαιτούν µεθοδική, 

σαφώς τεκµηριωµένη και κοινά αποδεκτή τεχνογνωσία, εξετάστηκε η δυνατότητα 

συστηµατικής τυποποίησης µιας τέτοιας γνώσης και κατά πόσο θα είναι εφικτή η 

αναπαράσταση αυτής σε υπολογιστικά συστήµατα, ώστε να οργανωθεί κατάλληλα και να 

είναι δυνατή η αποτελεσµατική εκµετάλλευση της από κάποιον µηχανισµό εξαγωγής 

συµπερασµάτων. Τέλος σε αυτό το στάδιο του σχεδιασµού εξετάστηκε η δυνατότητα 

εφαρµογής συνδυασµού µεθοδολογιών ή και ταυτόχρονης χρήσης κλασσικών τεχνικών 

που προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο της Πληροφορικής (για παράδειγµα πίνακες 

αληθείας ή δέντρα αποφάσεων). Μετά την απόφαση ως προς την µεθοδολογία που 

πρόκειται να ακολουθηθεί, έγινε επιλογή του εργαλείου ανάπτυξης εξετάζοντας, 

διαθέσιµες γλώσσες προγραµµατισµού, συστήµατα διαχείρισης βάσεων γνώσεων και 

διάφορα περιβάλλοντα ανάπτυξης και λειτουργίας. Βασικά αυτή η φάση  περιλαµβάνει 

την περιγραφή των ενεργειών που πρέπει να γίνουν για την ανάπτυξη της βάσης γνώσεων 

και για την καθοδήγηση του µηχανισµού εξαγωγής δεδοµένων. 

3.1.3.3. Το στάδιο υλοποίησης 

Στο στάδιο της υλοποίησης, κωδικοποιήθηκε το µοντέλο της γνώσης που προέκυψε από 

την φάση της ανάλυσης, σύµφωνα µε την µεθοδολογία που αποφασίστηκε στην φάση του 

σχεδιασµού. ∆ηλαδή, αναπτύχθηκε η Βάση Γνώσεων, οργανώθηκε η αναπαράσταση της 

στο υπολογιστικό σύστηµα, και κατασκευάστηκε ο µηχανισµός εξαγωγής 

συµπερασµάτων τον οποίον σχεδιάσαµε προηγουµένως. Η υλοποίηση έγινε µε τα 

εργαλεία που επιλέχθηκαν στην προγενέστερη φάση του σχεδιασµού. Πρόκειται για την 

φάσης κωδικοποίησης του σχεδιασµού στον υπολογιστή και της τελικής κατασκευής του 

διαγνωστικού συστήµατος. 
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3.1.3.4. Το στάδιο ελέγχου 

Τέλος στο στάδιο του ελέγχου της επιβεβαίωσης και επαλήθευσης του συστήµατος 

στήριξης αποφάσεων που κατασκευάστηκε, έγινε συλλογή και ταξινόµηση υλικού από 

επιλεγµένες περιπτώσεις ασθενών και εκτιµήθηκε η απόδοση του συστήµατος. Η 

επαλήθευση υλοποιήθηκε κάνοντας αντιπαράθεση των αποτελεσµάτων του συστήµατος 

µε τα αντίστοιχα συµπεράσµατα εµπειρογνώµονα ιατρού. Βασικοί στόχοι αυτής της 

φάσης ήταν να ελεγχθεί η αξιοπιστία του συστήµατος και να γίνει διόρθωση των 

σφαλµάτων του λογισµικού  σε επίπεδο ορθότητας της κωδικοποιηµένης γνώσης.  

Οι φάσεις ανάπτυξης είναι ακολουθιακές, όµως στην πράξη έγιναν χρονικές επικαλύψεις 

µεταξύ διαδοχικών φάσεων. Στις επόµενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου όπου 

περιγράφεται αναλυτικά η µεθοδολογία που ακολουθήσαµε, αυτά τα στάδια αναλύονται µε 

περισσότερες λεπτοµέρειες.  

3.1.3.5. Επιµέρους ενότητες / υποστάδια 

Για το στάδιο της λειτουργίας / χρήσης και συντήρησης του λογισµικού, καθώς η παρούσα 

διατριβή είχε ερευνητικούς στόχους και δεν σκοπεύαµε να θέσουµε το σύστηµα σε 

λειτουργία σε πραγµατικό περιβάλλον εργασίας, δεν θεωρήθηκε σκόπιµο να µελετηθούν 

ξεχωριστά στάδια ανάπτυξης. Όµως η συντήρηση ενός τέτοιου συστήµατος είναι να διαφέρει 

σηµαντικά από αυτή την τυπικής συντήρησης κάποιου άλλου λογισµικού και αρκετοί 

ερευνητές έχουν αναφερθεί διεξοδικά στα προβλήµατα που µπορεί να παρουσιαστούν όταν 

χρειαστεί να γίνει ανανέωση (διόρθωση, εµπλουτισµός) της αποθηκευµένης ιατρικής γνώσης 

[Pazzani91, Musen97]. Για αυτό τον λόγο προσπαθήσαµε να τυποποιήσουµε όσο το δυνατόν 

καλύτερα την κατασκευή του λογισµικού, ακολουθώντας πρότυπα της Μηχανικής 

Λογισµικού, χωρίζοντας το σε κατάλληλες ενότητες (modules) όπου λαµβάνουν χώρα 

συγκεκριµένες ενέργειες, µε στόχους την µελλοντική (απαραίτητη) ανανέωση της βάσης 

γνώσεων και τυχόν (ίσως αναπόφευκτες) επεµβάσεις στον κώδικα. 
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Σχήµα-3.1. Αναπαράσταση των βασικών σταδίων ανάπτυξης 

Βέβαια η διαµορφούµενη µε τον τρόπο που περιγράψαµε πορεία της ανάπτυξης δεν ήταν 

δυνατόν να παραµείνει στατική, ούτε αυστηρά σειριακά ορισµένη, χωρίς αλλαγές κατά την 

διάρκεια της υλοποίησης του συστήµατος. Αν και στην περιγραφή της µεθοδολογίας 

ανάπτυξης που χρησιµοποιήσαµε, φαίνεται το ένα στάδιο να ακολουθεί το άλλο, οι 

εκτιµήσεις όµως που γινόταν σε κάθε στάδιο δεν ήταν πάντα οι κατάλληλες. Τα λάθη των 

εκτιµήσεων µας σε κάποια φάση, συχνά εµφανίζονται σε επόµενα στάδια, και αυτό είχε σαν 

συνέπεια την επιστροφή και την επανεξέταση προηγούµενου σταδίων, όπου βρέθηκαν τα 

λάθη (Σχήµα 3.1). Πρόκειται για ένα γνωστό πρόβληµα που εµφανίζεται στην ανάπτυξη του 

λογισµικού και ο τοµέας της Μηχανικής Λογισµικού αναφέρεται συχνά σε αυτό. Ένας 

προτεινόµενος τρόπος αντιµετώπισης είναι να προβλέπονται στην διαδικασία ανάπτυξης 

κύκλοι επαναφοράς σε προηγούµενα στάδια για επανεξέταση των στοιχείων (πρόκειται για το 

γνωστό µοντέλο waterfall) [Sommerville95].  

Ένας άλλος προτεινόµενος τρόπος αποφυγής των λαθών είναι η δηµιουργία µικρών 

υποδειγµάτων (prototypes), ιδιαίτερα µετά το τέλος των σταδίων της ανάλυσης και του 

σχεδιασµού, τα οποία θα δείχνουν το τρόπο εφαρµογής όσων εξετάστηκαν και θα βοηθούν µε 

αυτόν τον τρόπο στον εντοπισµό των λαθών και των ατελειών του συστήµατος. Για αυτό τον 
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λόγο στην φάση της ανάλυσης κατασκευάστηκαν µικρά υποδείγµατα και µετά το πέρας του 

σταδίου του σχεδιασµού, δηµιουργήθηκε ένα τελικό πρωτότυπο σύστηµα, η δοκιµαστική 

λειτουργία του οποίου µας πρόσφερε σηµαντική βοήθεια στον εντοπισµό λαθών στην 

αναπαράσταση των δεδοµένων, στη ολοκλήρωση της βάσης γνώσεων και στη δοµική 

βελτίωση του µηχανισµό εξαγωγής συµπερασµάτων του συστήµατος. 

3.2 Η απόκτηση της γνώσης  

Η εκµαίευση της γνώσης από τον ειδικό είναι ένα αναπόφευκτο εξαιρετικά χρονοβόρο και 

επίπονο έργο, που όµως θεωρείται ως το πιο σηµαντικό βήµα για την δηµιουργίας ενός 

διαγνωστικού συστήµατος [Βλαχάβας02, Kolodner87]. Πρόκειται για την διαδικασία κατά 

την διάρκεια της οποίας ο ειδικός θα πρέπει να µεταδώσει τις γνώσεις και την πορεία των 

συλλογισµών του µε διάφορους τρόπους (συνεντεύξεις, παραδείγµατα, πίνακες διαγράµµατα 

κλπ) στον κατασκευαστή του λογισµικού. Βασικός στόχος της συγκεκριµένης 

δραστηριότητας είναι να εφοδιαστεί το σύστηµα στήριξης αποφάσεων µε µία άρτια και 

πλήρη βάση γνώσεων, η οποία θα αποτελέσει το κύριο θεµέλιο για την ικανοποιητική του 

απόδοση στην διαγνωστική διαδικασία. ∆υστυχώς όµως η τεχνογνωσία που αποκτά ο 

κατασκευαστής του λογισµικού συνοδεύεται σχεδόν πάντα από κάποιο βαθµό αµφιβολίας, 

καθώς συνήθως αυτός δεν είναι γνώστης του αντικειµένου.  

Στην παρούσα µελέτη, η εκµαίευση γνώσης από  ειδικό παιδονευρολόγο έγινε µε συνεχείς 

συνεντεύξεις του εµπειρογνώµονα στον κατασκευαστή λογισµικού, οι οποίες 

πραγµατοποιήθηκαν µε διάφορους τρόπους. Αρχικά  η µορφή της συνέντευξης περιελάµβανε 

κυρίως γενικές ερωτήσεις του κατασκευαστή προς τον ειδικό παιδονευρολόγο, οι οποίες 

αφορούσαν το αντικείµενο της Επιληψίας. Σε δεύτερο στάδιο οι συνεντεύξεις πήραν 

περισσότερο δοµηµένη µορφή, καθώς οι ερωτήσεις του κατασκευαστή ήταν προσχεδιασµένες 

και είχαν καθοριστεί εκ των προτέρων τα θέµατα της συζήτησης, εστιάζοντας σε 

συγκεκριµένα  προβλήµατα της διάγνωσης. Στο τελικό στάδιο οι συνεντεύξεις 

περιελάµβαναν εκτενείς συζητήσεις των δύο µερών µελετώντας συγκεκριµένες περιπτώσεις 

ασθενών, όπου ο ειδικός ανέπτυσσε την συλλογιστική που έπρεπε να ακολουθήσει κάθε 

φορά, για να καταλήξει σε ασφαλή συµπεράσµατα.  

Πλέον των συζητήσεων, όταν ο κατασκευαστής του λογισµικού έφτασε σε κάποιο 

ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης για το αντικείµενο της Επιληψίας και των συµπτωµάτων 

αυτής, έλαβαν χώρα ορισµένες παρακολουθήσεις του ειδικού, όταν αυτός αντιµετώπιζε 
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πραγµατικές περιπτώσεις ασθενών, χωρίς καµία παρέµβαση στην διαδικασία. Μετά  το τέλος 

της εξέτασης του ασθενούς, ο κατασκευαστής του λογισµικού αποκωδικοποιούσε, σύµφωνα 

µε όση γνώση διέθετε, την περίπτωση που είχε παρακολουθήσει και έκανε κάποια δική του 

διάγνωση. Την εκτίµηση του κατασκευαστή λογισµικού την αξιολογούσε ο ειδικός και είτε 

συµφωνούσε µαζί του επιβεβαιώνοντας το αποτέλεσµα αν η διάγνωση  ήταν ορθή, είτε 

εντόπισε τα λάθη που έγιναν. Αυτή η µέθοδος βοήθησε σηµαντικά στην βελτίωση της 

συλλογιστικής του συστήµατος. 

Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις πιο πάνω ενέργειες για την απόκτηση γνώση από 

τον ειδικό, καταγράφηκαν συστηµατικά και ακολουθούσε πάντα επιβεβαίωση αυτών 

ανατρέχοντας σε διάφορες σχετικές βιβλιογραφικές πηγές, όπως γνωστά εγχειρίδια και βιβλία 

[Cockerell96, Μπαλλής98], έγκριτα άρθρα περιοδικών [Dulac95, Nordli97, Καρβέλας97, 

Panayiotopulos99], διεθνείς ταξινοµήσεις της ILAE [ILAE81, ILAE85, ILAE89] και 

περαιτέρω έγκυρες µελέτες αυτών των ταξινοµήσεων [Dreifus89, Engel98]. 

3.3 Η τυποποίηση της γνώσης  

Η αναπαράσταση της γνώσης στα συστήµατα πληροφορικής, αποτελεί ένα θεµελιώδες 

κεφάλαιο της Τεχνητής Νοηµοσύνης. Βασικός µας στόχος ήταν πώς θα µπορέσουµε 

καλύτερα και αποδοτικότερα να παραστήσουµε την γνώση σχετικά µε την διάγνωση της 

Επιληψίας στην µνήµη του υπολογιστή.  

Σε αυτό λοιπόν το στάδιο της έρευνας έγινε καταγραφή όλων των παραγόντων και των 

δεδοµένων, τα οποία είναι δυνατόν να επηρεάζουν την διάγνωση της επιληψίας. Βασικές µας 

πηγές ήταν η τεχνογνωσία έµπειρου παιδονευρολόγου και η σχετική µε την Επιληψία 

βιβλιογραφία [ILAE81, ILAE89, Dreifus89, Dulac95, Benbadis96, Panayiotopulos99]. Από 

αυτή την καταγραφή και έχοντας σαν βάση τα επιληπτικά σύνδροµα και τις διαγνωστικές 

κατηγορίες (Πίνακες 3.1 έως 3.4: Κατηγορίες Επιληψιών και επιληπτικών συνδρόµων), που 

περιλαµβάνονται στις ισχύουσες διεθνείς ταξινοµήσεις για επιληπτικά σύνδροµα και 

επιληψίες, αλλά και την ερµηνεία αυτών, επιλέχθηκαν όλα τα πιθανά δεδοµένα (συµπτώµατα, 

ευρήµατα, αποτελέσµατα εξετάσεων κλπ), τα οποία παίζουν βασικό ρόλο στην διάγνωση 

κάθε τύπου επιληψίας. Συγκεκριµένα, για την διάγνωση της παιδικής επιληψίας τα 

καθοριστικής σηµασίας δεδοµένα, έχουν ενταχθεί σε τρεις (3) βασικές κατηγορίες τις οποίες 

και ακολουθήσαµε: 
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• σε δεδοµένα που αφορούν τον τύπο της επιληπτικής κρίσης, διάφορα κλινικά στοιχεία 

και πληροφορίες δηµογραφικού τύπου 

• σε δεδοµένα που αφορούν αποτελέσµατα εργαστηριακών εξετάσεων (αξονική ή / και 

µαγνητική τοµογραφία εγκεφάλου -CT/MRI) και 

• σε δεδοµένα που αφορούν ευρήµατα τα οποία προκύπτουν από την εξέταση 

ηλεκτροεγκεφαλογραφηµάτων (ΗΕΓ). 

Στην συνέχεια αυτά τα δεδοµένα παρουσιάζονται µε περισσότερες λεπτοµέρειες και 

εξετάζονται αναλυτικότερα.  

Επόµενο βήµα ήταν η επιµέρους εξέταση των διάφορων διαγνωστικών κατηγοριών των 

Επιληψιών, όπως αυτές κατατάσσονται από την διεθνή ταξινόµηση (Πίνακες 3.1 έως 3.4). 

Για κάθε µία από αυτές τις διαγνωστικές κατηγορίες, εκπονήθηκε λεπτοµερής µελέτη για την 

ανάλυση, την αξιολόγηση και την συσχέτιση όλων των δεδοµένων (συµπτώµατα, ευρήµατα, 

αποτελέσµατα εξετάσεων κλπ) που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στον συγκεκριµένο τύπο της 

Επιληψίας και κάτω υπό ποιες συνθήκες. Στην συνέχεια έγινε συστηµατική καταγραφή του 

τρόπου σκέψης (συλλογισµός διαγνωστικής διαδικασίας), που ακολουθεί ο εµπειρογνώµονας 

ιατρός και ο οποίος οδηγεί στον υπό εξέταση τύπο επιληψίας (διαγνωστική κατηγορία). 

Σηµαντικό βοήθηµα σε αυτή φάση ήταν οι επισηµάνσεις, οι ερµηνείες και τα σχόλια που 

αναφέρονται στις διεθνείς ταξινοµήσεις και σε σχετικές µε αυτές µελέτες [ILAE81, ILAE85, 

ILAE89, Dreifus89] αλλά και η πρόσφατη βιβλιογραφία [Μπαλλής98, Panayiotopulos99].  

Κύριοι στόχοι µας ήταν µε αυτή την διαδικασία να προκύψουν συστηµατικοί κλινικοί 

αλγόριθµοι, να καθοριστούν οι τυχόν χρονικές προτεραιότητες της διαγνωστικής διαδικασίας 

και να προσδιοριστούν οι διάφορες συσχετίσεις µεταξύ των δεδοµένων που διέπουν το 

σύστηµα, επηρεάζουν την διάγνωση της Επιληψίας και τα οποία πρόκειται τελικά να 

απαρτίσουν την βάση γνώσεων. Την καταγραφή αυτών των αλγορίθµων και των συσχετίσεων 

µεταξύ των δεδοµένων, ακολούθησε συστηµατικός έλεγχος ορθότητας των αποτελεσµάτων 

που προέκυψαν και η θεωρητική εφαρµογή των διαγνωστικών προσεγγίσεων που 

καταγράφηκαν, σε περιπτώσεις ασθενών. Επιπλέον, µε βάση τους συλλογισµούς που 

αναπτύχθηκαν δηµιουργήθηκαν µικρά υποδείγµατα (prototypes) για ορισµένες διαγνωστικές 

κατηγορίες. 
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Πίνακας–3.1 Σχετιζόµενες µε εντόπιση (εστιακές, τοπικές, µερικές) επιληψίες και 
σύνδροµα (Localization related –focal, local, partial) 

Ιδιοπαθείς, µε έναρξη που σχετίζεται µε την ηλικία (Idiopathic, with age related onset) 

• Καλοήθης επιληψίας παιδικής ηλικίας µε κεντροκροταφικές αιχµές (benign childhood epilepsy 
with centrotemporal spike) 

• Επιληψία παιδικής ηλικίας µε ινιακούς παροξυσµούς (childhood epilepsy with occipital 
paroxysms 

• Πρωτοπαθής επιληψία ανάγνωσης (primary reading epilepsy) 

• Καλοήθης ψυχοκινητική επιληψία (benign psychomotor epilepsy) 

• Καλοήθης µετωπιαία επιληψία (benign frontal epilepsy) 

• Μερική επιληψία µε GSSEP (partial epilepsy with GSSEP) 

Συµπτωµατικές, µε απλές µερικές κρίσεις (symptomatic, simple partial seizures) των: 

• Μετωπιαίων λοβών (frontal lobes) 
• Βρεγµατικών λοβών (parietal  lobes) 
• Κροταφικών λοβών (temporal lobes) 
• Ινιακών λοβών (occipital lobes) 
• Πολλαπλών λοβών (multiple lobes) 
• Άγνωστου εντόπισης έναρξης (with locus of onset unknown) 

Συµπτωµατικές, µε σύνθετες µερικές κρίσεις (symptomatic, Complex partial seizures) των: 

• Μετωπιαίων λοβών (frontal lobes) 
• Βρεγµατικών λοβών (parietal  lobes) 
• Κροταφικών λοβών (temporal lobes) 
• Ινιακών λοβών (occipital lobes) 
• Πολλαπλών λοβών (multiple lobes) 
• Άγνωστου εντόπισης έναρξης (with locus of onset unknown) 

Συµπτωµατικές, µε δευτερευόντως γενικευµένες κρίσεις (symptomatic, secondary generalized
seizures) των: 

• Μετωπιαίων λοβών (frontal lobes) 
• Βρεγµατικών λοβών (parietal  lobes) 
• Κροταφικών λοβών (temporal lobes) 
• Ινιακών λοβών (occipital lobes) 
• Πολλαπλών λοβών (multiple lobes) 
• Άγνωστου εντόπισης έναρξης (with locus of onset unknown) 

Κρυπτογενείς - άγνωστο αν το σύνδροµο είναι ιδιοπαθές ή συµπτωµατικό  (unknown as to 
whether the syndrome is idiopathic or symptomatic -cryptogenic) 
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Πίνακας–3.2 Γενικευµένες επιληψίες και σύνδροµα (Generalized epilepsies and 
syndromes) 

Γενικευµένες ιδιοπαθείς (Idiopathic) µε έναρξη σχετιζόµενη µε την ηλικία 

• Καλοήθεις νεογνικοί οικογενείς σπασµοί (benign neonatal familiar convulsions) 
• Καλοήθεις νεογνικοί σπασµοί (benign neonatal convulsions) 
• Καλοήθης µυοκλονική  επιληψία βρεφικής ηλικίας (benign myoclonic epilepsy in infancy) 
• Αφαιρετική επιληψία παιδικής ηλικίας (childhood absence epilepsy -pyknolepsy) 
• Νεανική αφαιρετική επιληψία (juvenile absence epilepsy) 
• Νεανική µυοκλονική επιληψία (juvenile myoclonic epilepsy -impulsive petit mal) 
• Επιληψία µε σπασµούς grand mal στο ξύπνηµα (GTCS seizures on awakening) 
• Άλλες γενικευµένες ιδιοπαθείς επιληψίες (other generalized idiopathic epilepsies) 
• Επιληψίες µε κρίσεις προκαλούµενες από ειδικούς τρόπους ενεργοποίησης (epilepsies with 

seizures precipitated by specific modes of activation) 

Γενικευµένες Κρυπτογενείς ή Συµπτωµατικές επιληψίες (Cryptogenic or symptomatic
epilepsy) 

• Σύνδροµο West (infantile spasms, Blitz-Nick-Salaam Krampfe) 
• Σύνδροµο Lennox-Gastaut  
• Επιληψίες µε µυοκλονικές-αστατικές κρίσεις (myoclonic-astatic seizures) 
• Επιληψίες µε µυοκλονικές αφαιρέσεις (myclonic absences) 

Γενικευµένες Συµπτωµατικές επιληψίες (generalized symptomatic) 

• Χωρίς ειδική αιτία όπως  πρώιµη µυοκλονική εγκεφαλοπάθεια (non specific etiology such as 
early myoclonic encephalopathy on suppression burst) 

• Ειδικά σύνδροµα µε επιληπτικές που συνοδεύουν άλλες παθήσεις (specific syndromes, during 
diseases affecting CNS) 

Πίνακας–3.3 Επιληψίες και σύνδροµα, που δεν είναι καθορισµένο αν είναι εστιακές ή 
γενικευµένες 

Undetermined (focal or generalized) with both seizures 

• Νεογνικές κρίσεις (neonatal seizures) και µε γενικευµένες κρίσεις και µε εστιακές κρίσεις 
• Σοβαρή µυοκλονική επιληψία βρεφικής ηλικίας (severe myoclonic epilepsy in infancy) και µε 

γενικευµένες κρίσεις και µε εστιακές κρίσεις  
• Επιληψία µε συνεχή εκφόρτιση συµπλέγµατος αιχµής-κύµατος κατά την διάρκεια 

βραδυκυµατικού ύπνου (continues spike-waves during slow  wave sleep) και µε γενικευµένες 
κρίσεις και µε εστιακές κρίσεις  

• Επίκτητη επιληπτική αφασία (acquired, epileptic aphasia /Landau-Kleffner syndrome) και µε 
γενικευµένες κρίσεις και µε εστιακές κρίσεις  

• Άλλες µη καθορισµένες επιληψίες (other undetermined epilepsies not defined above) που δεν 
προσδιορίζονται πιο πάνω και µε γενικευµένες κρίσεις και µε εστιακές κρίσεις . 

• Χωρίς σαφή γενικευµένα ή εστιακά χαρακτηριστικά (undetermined without unequivocal 
generalized or focal features) 
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Πίνακας–3.4 Ειδικά σύνδροµα, συσχετιζόµενα µε άλλες καταστάσεις 

Ειδικά Σύνδροµα µε κρίσεις που σχετίζονται µε ιδιαίτερες καταστάσεις (Special
Syndromes, situation related seizures) 

• Πυρετικοί Σπασµοί (febrile convulsions) 

• Μεµονωµένες κρίσεις ή µεµονωµένη επιληπτική κατάσταση (isolated seizures or isolated 
status epilepticus) 

• Κρίσεις που συµβαίνουν µόνο σε οξέα µεταβολικά ή τοξικά γεγονότα (seizures occurring 
only when there is an acute metabolic or toxic event) 

 

Πίνακας-3.5 Επιληπτικές Κρίσεις 

Τύπος κρίσης Περιγραφή – συµπτώµατα 

 Απλές µερικές κρίσεις χωρίς θόλωση συνείδησης 

I.A.1 • µε κινητικές εκδηλώσεις 

I.A.2 • µε σωµατοαισθητικά ή αισθητηριακά συµπτώµατα 

I.A.3 • µε νευροφυτικές εκδηλώσεις 

I.A.4 • µε ψυχικά συµπτώµατα  

 Σύνθετες µερικές κρίσεις που ξεκινούν σαν απλές µερικές και καταλήγουν 
µε θόλωση συνείδησης 

I.B.1.a • χωρίς άλλα συµπτώµατα  

I.B.1.b • µε  συµπτώµατα όπως στις Ι.Α.1- 4 

I.B.1.c • µε αυτοµατισµούς 

 Σύνθετες µερικές κρίσεις µε θόλωση συνείδησης στη έναρξη 

I.B.2.a • χωρίς άλλα συµπτώµατα.  

I.B.2.b • µε ψυχικά συµπτώµατα. 

I.B.2.c • µε αυτοµατισµούς 

I.C Μερικές κρίσεις µε δευτερογενή γενίκευση 

 Γενικευµένες κρίσεις 

II.A.1 • µε τυπικές αφαιρέσεις 

II.A.2 • µε άτυπες αφαιρέσεις 

II.B • µυοκλονικές κρίσεις 

II.C • κλονικές κρίσεις  

II.D • τονικές κρίσεις  

II.E • τονικοκλονικές κρίσεις  

II.F • ατονικές κρίσεις 

III Αταξινόµητες κρίσεις 
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3.3.1. Τα κλινικά στοιχεία 

Ο τύπος της επιληπτικής κρίσης, ο οποίος είναι και η βασική ένδειξη για την διάγνωση της 

επιληψίας, εκτιµάται σύµφωνα µε τις περιγραφές της διεθνούς ταξινόµησης, η οποία 

προτείνει δεκαεννέα (19) διαφορετικές κατηγορίες επιληπτικών κρίσεων (Πίνακας–3.5: 

Επιληπτικές Κρίσεις). 

Ο εντοπισµός της επιληπτικής κρίσης και η ακριβής ταξινόµηση αυτής είναι το πρώτο βασικό 

βήµα για την διάγνωση της επιληψίας και η διαδικασία της διάγνωσης ξεκινά από αυτό το 

σηµαντικό δεδοµένο. Για αυτό τον λόγο κρίθηκε απαραίτητο η κατασκευή ενός 

υποσυστήµατος, το οποίο έχει σαν στόχο να βοηθήσει τον χρήστη να κατατάξει την 

επιληπτική κρίση σύµφωνα µε την διεθνή ταξινόµηση. Ο χρήστης θα πρέπει να δώσει τα 

κατάλληλα στοιχεία στο σύστηµα, για να προταθεί από αυτό κάποιος τύπος επιληπτικής 

κρίσης. Έτσι για την συλλογή των στοιχείων, θα πρέπει να παρουσιάζονται από το 

υποσύστηµα επιλογές για τον χρήστη σχετικά µε τα εξής : 

• την εστιακή ή όχι (γενικευµένη) µορφή της κρίσης, 

• αν η κρίση έχει παρατηρηθεί ότι είναι δευτερευόντως γενικευµένη, 

• αν πρόκειται για απλή ή σύνθετη µερική κρίση  

• αν έχουµε σύνθετη µερική κρίση µε που ξεκινά µε απλή συµπτωµατολογία και 

καταλήγει σε απώλεια συνείδησης  

• αν έχουµε σύνθετη µερική κρίση µε θόλωση συνείδησης στην έναρξη 

• αν έχουµε κρίση µε αυτοµατισµούς 

• αν είναι κρίση µε κινητικές εκδηλώσεις, 

• αν η κρίση παρουσιάζει σωµατοαισθητικά ή αισθητηριακά συµπτώµατα, 

• αν έχουµε νευροφυτικές εκδηλώσεις, 

• αν έχουµε αφαιρέσεις (τυπικές ή άτυπες) κατά την διάρκεια της κρίσης 

• αν µπορούν να χαρακτηριστούν µυοκλονικές, 

• αν µπορούν να χαρακτηριστούν κλονικές 

• αν µπορούν να χαρακτηριστούν σαν τονικές 

• αν µπορούν να χαρακτηριστούν σαν τονικοκλονικές 
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• αν είναι άτονες (στατικές) κρίσεις 

Άλλα δεδοµένα σχετικά µε την επιληπτική κρίση, εκτός των προαναφερθέντων, που επίσης 

επηρεάζουν σηµαντικά την διάγνωση της Επιληψίας και θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά 

υπόψη στην διαγνωστική διαδικασία είναι: 

• η ένταση (σοβαρότητα) της κρίσης, την οποία θα πρέπει να αξιολογήσει ο χρήστης 

και 

• ο εστιακός (µετωπιαίος, κροταφικός, βρεγµατικός, ινιακός, πολλαπλών εστιών) ή 

διάχυτος χαρακτήρας της κρίσης  

Πλέον του τύπου επιληπτικής κρίσης, ποικίλα δεδοµένα που αφορούν την ηλικία του 

ασθενούς, τυχόν δυσκολίες στην εγκυµοσύνη και τον τοκετό, την ύπαρξη αντίστοιχων 

περιστατικών στην οικογένεια (κληρονοµικότητα) του, τον τρόπο συµπεριφοράς του 

ασθενούς, την νευρολογική του εκτίµηση, την ψυχοκινητική του ανάπτυξη και την απόδοση 

του στο σχολείο, καθώς είναι στοιχεία που βοηθούν στην ενίσχυση της διάγνωσης (ή 

αντίστοιχα προβληµατίζουν) θα πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη. Όλα αυτά τα δεδοµένα, 

εκτός της ηλικίας, θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαβαθµισµένα για την καλύτερη εκτίµηση 

τους, από το σύστηµα. 

3.3.2. Εργαστηριακά ευρήµατα 
Η κατηγορία των εργαστηριακών ευρηµάτων αφορά δεδοµένα τα οποία προκύπτουν από τις 

εξετάσεις της αξονικής ή / και της µαγνητικής τοµογραφία εγκεφάλου και λαµβάνεται υπόψη 

η σοβαρότητα τους (διαβαθµισµένο στοιχείο) και ο εντοπισµός αυτών (εστιακά, διάχυτα, 

αµφότερα και µη ανιχνεύσιµα). 

3.3.3 Ευρήµατα που προκύπτουν από το ΗΕΓ 

Όσον αφορά τα δεδοµένα που προκύπτουν από την εξέταση του ΗΕΓ, αυτά χωρίστηκαν σε 

τέσσερις (4) βασικές κατηγορίες. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, οι οποίες 

περιέχουν συγκεκριµένες περιγραφές τύπων ηλεκτροεγκεφαλογραφηµάτων, τα οποία είναι 

συναφή µε την εµφάνιση της επιληψίας και είναι δυνατόν να οδηγήσουν ή να βοηθήσουν 

στην διάγνωση: 

1. ΗΕΓ µε µη ειδικές ανωµαλίες, όπως διάχυτη ή εστιακή βραδεία αλλοίωση του βασικού 

ρυθµού και όµοια. ∆ηµιουργήθηκαν τρεις (3) υποκατηγορίες (Πίνακας – 3.6). 
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2. ΗΕΓ µε ειδικές παροξυσµικές ανωµαλίες επιληπτικού τύπου, όπως εστιακές αιχµές 

και εντοπισµός αυτών, συµπλέγµατα αιχµής - κύµατος, πολυαιχµές κλπ, συνολικά δώδεκα 

(12) υποκατηγορίες (Πίνακας – 3.7). 

3. Ειδικοί τύποι ΗΕΓ, όπως υψαρρυθµία, ρολάνδειες αιχµές, τυπικά ΗΕΓ νεογνών κλπ, 

είκοσι έξι (26) υποκατηγορίες συνολικά (Πίνακας – 3.8). 

4. Επιληπτικού τύπου ευρήµατα σε ειδικές καταγραφές, όπως για παράδειγµα ΗΕΓ 

ύπνου, µακροχρόνια καταγραφή, video recording κλπ. Έχουν διαµορφωθεί εννέα (9) 

υποκατηγορίες (Πίνακας – 3.9). 

Πίνακας – 3.6  ΗΕΓ µε µη ειδικές Ανωµαλίες 

• Widespread Intermittent Slow Abnormalities 
• Bilateral Persistent EEG Findings 
• Focal Persistent EEG Findings 

Πίνακας – 3.7  ΗΕΓ µε ειδικές παροξυσµικές ανωµαλίες επιληπτικού τύπου 

• Spikes (Single, Random or many) 
• Sharp Waves 
• Polyspikes or Multiple Spikes 
• Runs of Rapid Spikes 
• Spike Wave Complex (Classical 3/sec) 
• Spike Wave Complex (Slow 1-2.5/sec) 

• Spike Wave Complex (Fast 4/sec, 4-5/sec) 
• The 6/sec Spike Wave Complex 
• Rudimentary Spike Wave Complex 
• Small Sharp Spikes  
• The 14 & 16/sec Positive Spike Discharge 
• Psychomotor Variant 

Πίνακας – 3.8  Ειδικοί τύποι ΗΕΓ 

• Neonatal EEG: NORMAL  
• Neonatal EEG: Myoclonic type 
• Neonatal EEG: Suppression-burst

 Neonatal EEG: Alpha Type 
• Neonatal EEG: Focal  
• Neonatal EEG: Diffuse   
• Neonatal EEG: Other 
• Hypsarrhythmia or atypical 

hypsarrhythmia 
• Generalized SW and SSW In infancy 
• Generalized SW and SSW In early 

childhood  
• Generalized SW and SSW +focal or 

multifocal 
• Polyspike diffuse discharges in infancy 

• Polyspike diffuse discharges in early 
childhood 

• Polyspike diffuse discharges + SW 
• Discharges of SW 2.5-3/sec in childhood 
• Discharges of SW 2.5-3/sec atypical 
• Rolantic Spikes (typical or atypical) 
• Rolantic Spikes - In sleep only  
• Occipital paroxysms 
• Occipital paroxysms - In sleep only 
• Frontal paroxysms 
• Frontal paroxysms - In sleep only 
• Slow Spikes / Slow waves around 

temporal region 
• Slow Spikes / Slow waves around 

temporal region in sleep 
• GSSED 
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Πίνακας – 3.9 Επιληπτικού τύπου ευρήµατα σε ειδικές καταγραφές 

• Hyperventilation 
• Photo stimulation 
• Video-Recording 
• Longtime-Recording 
• Specific Electrodes 

• Specific Activation Methods 
• Recording During Sleep55 
• Recording During Seizure 
• Longtime-Recording 
• Other Recording 

 

Πλέον αυτής της τυποποίησης, στοιχεία τα οποία αφορούν την εστία (µετωπική, ινιακή, 

κροταφική, βρεγµατική) ορισµένων τύπων ηλεκτροεγκεφαλογραφηµάτων, ελήφθησαν επίσης 

υπόψη. Οι τύποι αυτών των ηλεκτροεγκεφαλογραφηµάτων για τους οποίους αντλούνται αυτά 

τα επιπλέον στοιχεία εντοπισµού της εστίας, είναι οι εξής: 

• Focal persistent EEG findings 

• Spikes (single, random or many) 

• Sharp waves 

• Polyspikes or multiple spikes 

• Runs of rapid spikes 

• Small sharp spikes 

• The 14 & 16/sec positive spike discharge 

3.3.4 Άλλα δεδοµένα που βοηθούν στην διάγνωση 

Εκτός των προαναφερθέντων στοιχείων, υπάρχει και µία σειρά άλλων δεδοµένων, τα οποία 

βοηθούν στην ακριβέστερο προσδιορισµό του τύπου της Επιληψίας ή είναι ενισχυτικά για 

την κατάταξη. Τέτοια δεδοµένα είναι: 

• Αν υπάρχει εκφορά ήχου κατά την διάρκεια της επιληπτικής κρίσης (vocalization). 

• Αν η κρίση έλαβε χώρα κατά την διάρκεια του ύπνου. 

• Αν η κρίση έλαβε χώρα αµέσως µετά τον ύπνο (στο ξύπνηµα) 

• Αν είχαµε την κρίση κατά την διάρκεια πυρετού. 

• Αν η κρίση εκδηλώθηκε µετά από κάποιο γεγονός µεταβολικής δυσλειτουργίας. 

• Αν η κρίση οφειλόταν σε τοξική δηλητηρίαση. 
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• Αν υπήρξε κτύπηµα στο κεφάλι πριν την εκδήλωση της κρίσης. 

• Ο αριθµός των κρίσεων ανά ηµέρα. 

• Αν είχαµε την εκδήλωση της κρίσης κατά την διάρκεια ασθένειας που δεν επηρεάζει το 

κεντρικό νευρικό σύστηµα. 

• Αν είχαµε την εκδήλωση της κρίσης κατά την διάρκεια ασθένειας που επηρεάζει το 

κεντρικό νευρικό σύστηµα. 

• Αν παρατηρήθηκε φαινόµενο επίκτητου αφασίας. 

• Αν είχαµε πρωτοπαθείς κρίσεις µε πρωτοπαθή οπτικά φαινόµενα (Primary Visual Ictal 

Seizures). 

• Αν παρατηρήθηκαν προβλήµατα συµπεριφοράς κατά την διάρκεια της κρίσης. 

• Αν είχαµε δυσλειτουργία οµιλίας. 

• Αν υπάρχει καλή πρόγνωση. 

• Αν είχαµε επεισόδια και διάγνωση στο παρελθόν. 

3.3.5 Καταγραφή της διαγνωστικής διαδικασίας 

Συνολικά, ο αριθµός των δεδοµένων που χρησιµοποιούνται από το σύστηµα και παίζουν 

ρόλο στην κατάταξη ενός περιστατικού επιληψίας ξεπερνάει τα 100 (στοιχεία για την 

επιληπτική κρίση, ευρήµατα ηλεκτροεγκεφαλογραφηµάτων και εργαστηριακών εξετάσεων, 

αξιολογήσεις διαφόρων καταστάσεων, κλινικά και ιστορικά δεδοµένα. Πλήρης κατάλογος 

υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-A). Βέβαια, καθώς το σύστηµα υπόκειται ακόµα σε ελέγχους, 

αναµένεται αυτός ο αριθµός να µεταβληθεί προς τα πάνω. Οι διαγνωστικές κατηγορίες (τύποι 

επιληψιών), στις οποίες θα πρέπει να καταλήξει το σύστηµα, σύµφωνα µε την διεθνή 

ταξινόµηση [ILAE89] είναι περισσότερες από πενήντα όπως φαίνεται στους Πίνακες – 3.1, 

3.2, 3.3 & 3.4. Για να προσδιοριστεί από το λογισµικό η διαγνωστική κατηγορία ενός 

περιστατικού ασθενούς, δεν απαιτείται πάντα η εξέταση όλων των δεδοµένων, αλλά µέρους 

αυτών. Έτσι, για κάθε διαγνωστική κατηγορία έγινε καταγραφή αυτών και µόνο των 

παραγόντων, οι οποίοι είναι δυνατόν να οδηγήσουν στην συγκεκριµένη διαγνωστική 

κατηγορία και το διαγνωστικό σύστηµα, όταν εξετάζει την πιθανότητα ύπαρξης αυτής της 

διαγνωστικής κατηγορίας (δηλαδή µια υπόθεση) θα πρέπει να ζητά από τον χρήστη µόνο τα 

απαιτούµενα δεδοµένα που επηρεάζουν την συγκεκριµένη διάγνωση. Τα παραδείγµατα που 

ακολουθούν δείχνουν αυτόν τον τρόπο καταγραφής. 
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Παράδειγµα –1. Μετωπιαία επιληψία ήπιας µορφής (Benign frontal epilepsy). 

Για να καταλήξει ο θεράπων ιατρός σε αυτήν την διαγνωστική κατηγορίας της διεθνούς 

ταξινόµησης θα πρέπει: 

• Να παρατηρηθούν απλές µερικές κρίσεις µε κινητικές εκδηλώσεις (τύπος «ΙΑ1» – 

Πίνακας 3.5), είτε δευτερευόντως γενικευµένες κρίσεις (τύπος «ΙC»), είτε σύνθετες 

µερικές κρίσεις που ξεκινούν σαν απλές µερικές και καταλήγουν σε απώλεια συνείδησης 

τύπου (τύπος «ΙΒ1b»). 

• Η εστία της κρίσης θα πρέπει να είναι µετωπιαία και ήπιας µορφής.  

• Η ηλικία του ασθενούς θα πρέπει να είναι µεταξύ 4 και 8 ετών.  

• Το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα θα πρέπει να δείχνει παροξυσµικές εκφορτίσεις µετωπιαία 

(στον ύπνο ή όχι) είτε µετωπιαίες εστιακές αιχµές.  

• Συνήθως έχουµε εκφορά ήχου κατά την διάρκεια της κρίσης και  

• τέλος τα εργαστηριακά ευρήµατα πρέπει να είναι αρνητικά. 

Παράδειγµα –2. Γενικευµένη ιδιοπαθής, παιδική αφαίρεση (pyknolepsy) 

Για να καταλήξει ο θεράπων ιατρός σε αυτήν την διαγνωστική κατηγορίας της διεθνούς 

ταξινόµησης θα πρέπει: 

• Η επιληπτική κρίση να είναι γενικευµένη µε τυπικές αφαιρέσεις. 

• Να παρατηρούνται πολλές κρίσεις ανά ηµέρα (10 έως 20). 

• Στο ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα να παρατηρούνται αιχµές κύµατος 3/sec. 

• Η ηλικία να κυµαίνεται µεταξύ 3 και 9 ετών. 

• Η ύπαρξη κληρονοµικότητας ενισχύει την διάγνωση. 

Με τον ίδιο τρόπο έγινε η καταγραφή για όλες τις διαγνωστικές κατηγορίες της διεθνούς 

ταξινόµησης και ακολούθησε ο θεωρητικός έλεγχος της ορθότητας των διαγνωστικών 

περιγραφών για κάθε τύπο επιληψίας. 

3.4. Ο σχεδιασµός του συστήµατος 

Σε αυτή την φάση της ανάπτυξης αποφασίστηκαν οι τεχνικές και οι µεθοδολογίες που πρέπει 

να ακολουθήσουµε για να αναπαραστήσουµε δοµηµένα την βάση γνώσεων στον υπολογιστή 

και για δηµιουργήσουµε τον αντίστοιχο µηχανισµό εξαγωγής συµπερασµάτων ώστε να γίνει 
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η κατάλληλη εκµετάλλευση αυτής της γνωστικής υποδοµής που θα µας οδηγήσει σε συνεπή 

αποτελέσµατα. ∆ηλαδή, σε αυτή την φάση θα πρέπει να προσδιοριστεί µε σαφήνεια πως θα 

εφαρµοστεί η όλη διαχείριση της τεχνογνωσίας που είναι σχετική µε το αντικείµενο της 

Επιληψίας, περιγράφοντας αναλυτικά την διάθρωση του πληροφοριακού συστήµατος.  

Όλες τις µεθοδολογίες και τεχνικές, που έχουν κατά καιρούς προταθεί από την περιοχή της 

Ιατρικής Πληροφορικής και αφορούν την υποστήριξη ιατρικών αποφάσεων και την 

αντιµετώπιση αντίστοιχων [Szolovits82, Blum86 Shortliffe87, Horvitz93, Reisman96] 

προβληµάτων, µπορούµε σε γενικές γραµµές να τις εντάξουµε σε δύο µεγάλες κατηγορίες: 

• Σε αυτές που βασίζονται στην στατιστική µελέτη και εξέταση µεγάλου αριθµού 

περιπτώσεων ασθενών, όπου η αναπαράσταση της γνώσης γίνεται κυρίως µε αριθµητικά 

δεδοµένα. 

• Σε αυτές που στηρίζονται στην δυνατότητα τυποποίησης και συµβολικής αναπαράστασης 

της γνώσης σε υπολογιστικά συστήµατα. 

Για την εφαρµογή κάποιας µεθοδολογίας, η οποία θα στηριζόταν σε στατιστικές τεχνικές θα 

έπρεπε να εξευρεθεί το κατάλληλο στατιστικό δείγµα, το οποίο να περιλαµβάνει τα στοιχεία 

που προέκυψαν από την προηγούµενη φάση της ανάλυσης και τα οποία αφορούν τους 

παράγοντες και τα δεδοµένα (συµπτώµατα, αποτελέσµατα κλινικών εργαστηριακών 

εξετάσεων κλπ), που επηρεάζουν την λήψη αποφάσεων σε περιπτώσεις Επιληψίας. Τέτοιο 

υλικό δυστυχώς ήταν δύσκολο να συλλεχθεί, καθώς δεν έχουν καλυφθεί µηχανογραφικά οι 

διαδικασίες στα νοσοκοµεία της πόλης µας και συνεπώς δεν τηρούνται φάκελοι ασθενών σε 

υπολογιστικά συστήµατα.  

Από την άλλη µεριά για την γνωστική περιοχή της Επιληψίας υπάρχουν, εκτός από την 

σχετική βιβλιογραφία [Dreifus89, Dulac95, Cockerell96 Μπαλλής98, Lüders99, 

Panayiotopulos99] και οι διεθνείς ταξινοµήσεις οι οποίες έχουν προταθεί από την ILAE 

(ILAE85, ILAE89]. Στις διεθνείς ταξινοµήσεις (α) για τις επιληπτικές κρίσεις και (β) για τα 

επιληπτικά σύνδροµα και επιληψίες, έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες οργάνωσης και 

κατάταξης των δεδοµένων και προτείνονται σε πολλές περιπτώσεις σαφείς οδηγίες, οι οποίες 

προσφέρουν σηµαντική βοήθεια στην διαγνωστική διαδικασία της πάθησης. Αυτές οι 

ταξινοµήσεις αποτελούν, παρά τις κάποιες ατέλειες που έχουν κατά καιρούς επισηµανθεί 

[Everitt99, Engel98, Engel01] ένα βασικό σηµείο αναφοράς για την τυποποίηση του 

γνωστικού αντικειµένου, το οποίο είναι και το πρώτο βήµα για την αναπαράσταση αυτής της 

γνώσης σε κάποιο υπολογιστικό σύστηµα. Ξεκινώντας λοιπόν από τις διεθνείς ταξινοµήσεις 
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της ILAE, καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι µε την µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και µε 

την παράλληλη επίβλεψη εµπειρογνώµονα ιατρού, είναι δυνατόν να αναπτυχθεί µια 

τυποποίηση της διαγνωστικής διαδικασίας για την Επιληψία, η οποία µε την σειρά της θα µας 

οδηγούσε στην συµβολική αναπαράσταση της αντίστοιχης γνώσης  στον υπολογιστή.  

Για τους λόγους που αναφέρθησαν πιο πάνω, αποφασίστηκε ότι θα ήταν προτιµότερο να 

προσεγγίσουµε την ανάπτυξη του συστήµατος µε µεθοδολογίες που θα είχαν την δυνατότητα 

εκµετάλλευσης της αποθηκευµένης στο υπολογιστικό σύστηµα γνώσης υπό µορφή κανόνων 

(rule based system).  

3.4.1 Ο τρόπος αναπαράστασης της γνώσης 

3.4.1.1 Η αποθήκευση των δεδοµένων 

Πριν προχωρήσουµε στην δηµιουργία των αντίστοιχων κανόνων για την κατασκευή της 

βάσης γνώσεων, έγινε µελέτη του τρόπου αποθήκευσης στον υπολογιστή όλων των 

δεδοµένων τα οποία προέκυψαν στο προηγούµενο στάδιο της ανάλυσης και θεωρήθηκαν ότι 

επηρεάζουν την διάγνωση της Επιληψίας. Επιπλέον εξετάστηκε πώς θα υλοποιηθεί η 

διαβάθµιση αυτών των δεδοµένων για την αποδοτικότερη εκµετάλλευση τους. 

Αναπαράσταση κλινικών δεδοµένων. 

Όσον αφορά τα κλινικά δεδοµένα, για τους διάφορους τύπους των επιληπτικών κρίσεων 

χρησιµοποιήθηκε η κωδικοποίηση που εµφανίζεται στο αριστερό µέρος του Πίνακα-3.5 

(επιληπτικές κρίσεις). ∆ηλαδή, αν για παράδειγµα παρατηρηθεί γενικευµένη µυοκλονική 

επιληπτική κρίση, τότε η τιµή που θα πάρει η αντίστοιχη µεταβλητή («seizure») στην οποία 

αποθηκεύεται ο τύπος της επιληψίας θα είναι η «ΙΙ.Β».  

Η εστία (µεταβλητή: seizure focus) της επιληπτικής κρίσης είναι δυνατόν να πάρει τις τιµές: 

• 1 - µετωπιαία, 

• 2 - βρεγµατική, 

• 3 - κροταφική, 

• 4 - ινιακή, 

• 5 - πολυεστιακή, 

• 6 - άγνωστη 

Η σοβαρότητα της επιληπτικής κρίσης διαβαθµίστηκε ανάλογα µε την ένταση και την 

χρονική διάρκεια της, όπως εκτιµώνται από τον κλινικό ιατρό, σε τέσσερα (4) επίπεδα: 

• 1 - ελαφρά (slight) 
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• 2 - µέτρια (intermediate) 

• 3 - σοβαρή (σοβαρή) 

• 4 - status 

Η διαβάθµιση αυτή έγινε από τον έµπειρο παιδονευρολόγο και αποθηκεύεται στο πρόγραµµα 

σαν µεταβλητή µε το όνοµα «seizure severity».  

Για τα περισσότερα από τα υπόλοιπα κλινικά δεδοµένα (προβλήµατα στην εγκυµοσύνη και 

στον τοκετό, η νευρολογική εκτίµηση του ασθενούς, η ψυχοκινητική του κατάσταση, η 

συµπεριφορά του, ενδεχόµενη κληρονοµικότητα και η απόδοση του στο σχολείο) οι 

διαβαθµίσεις που έχουν τεθεί είναι από το 1 έως το 5 (επίσης από έµπειρο παιδονευρολόγο) 

και αυτές είναι οι τιµές που παίρνουν οι αντίστοιχες µεταβλητές στο πρόγραµµα: 

1. Φυσιολογική κατάσταση (normal). Για το στοιχείο της κληρονοµικότητας η διαβάθµιση 

σηµαίνει χωρίς ενδείξεις. 

2. Υποψίες για παθολογική κατάσταση (suspicious). Για το στοιχείο της 

κληρονοµικότητας η διαβάθµιση σηµαίνει υποψίες για ύπαρξη κληρονοµικότητας, για το 

στοιχείο της συµπεριφοράς η διαβάθµιση σηµαίνει ότι υπάρχουν υποψίες για 

συµπεριφορά µε προβλήµατα, ενώ για την σχολική απόδοση η διαβάθµιση σηµαίνει ότι 

υπάρχουν υποψίες για άσχηµη απόδοση. 

3. Ελαφρά παθολογική κατάσταση (slight pathological). Για το στοιχείο της 

κληρονοµικότητας η διαβάθµιση σηµαίνει µικρές ενδείξεις για ύπαρξη 

κληρονοµικότητας, για το στοιχείο της συµπεριφοράς η διαβάθµιση σηµαίνει ότι υπάρχει 

συµπεριφορά µε ελαφρά προβλήµατα, ενώ για την σχολική απόδοση η διαβάθµιση 

σηµαίνει ότι ο ασθενής έχει ελαφρά άσχηµη απόδοση. 

4. Παθολογική κατάσταση (pathological). Για το στοιχείο της κληρονοµικότητας η 

διαβάθµιση σηµαίνει µε ενδείξεις για ύπαρξη κληρονοµικότητας, για το στοιχείο της 

συµπεριφοράς η διαβάθµιση σηµαίνει ότι υπάρχουν προβλήµατα στην συµπεριφορά του 

ασθενούς, ενώ για την σχολική απόδοση η διαβάθµιση σηµαίνει ότι έχει άσχηµη 

απόδοση. 

5. Σοβαρά παθολογική κατάσταση (sever pathological). Για το στοιχείο της 

κληρονοµικότητας η διαβάθµιση σηµαίνει σοβαρές ενδείξεις για ύπαρξη 

κληρονοµικότητας, για το στοιχείο της συµπεριφοράς η διαβάθµιση σηµαίνει ότι 

υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα συµπεριφοράς, ενώ για την σχολική απόδοση η 

διαβάθµιση σηµαίνει ότι ο εξεταζόµενος έχει πολύ κακή απόδοση. 
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Η διαβάθµιση µηδέν (0) για όλα τα πιο πάνω δεδοµένα, αντιστοιχεί σε περιπτώσεις όπου δεν 

έχουµε επαρκείς σχετικές πληροφορίες (άγνωστη κατάσταση). 

Αναπαράσταση εργαστηριακών δεδοµένων 

Για τα εργαστηριακά δεδοµένα που προέρχονται από αξονικές και µαγνητικές τοµογραφίες 

εξετάζονται: 

1. η σοβαρότητα των ευρηµάτων µε 5 διαβαθµίσεις: 

• 1 - Φυσιολογική κατάσταση (Normal)  

• 2 - Υποψίες για µη φυσιολογικά ευρήµατα (Suspicious) 

• 3 - Ελαφρά παθολογικά ευρήµατα (Slight Pathological) 

• 4 – Παθολογικά ευρήµατα (Pathological) 

• 5 – Σοβαρά παθολογική κατάσταση (Severe Pathological). 

2. Ο εστιακός ή διάχυτος χαρακτήρας των ευρηµάτων µε τις εξής κατηγορίες: 

• 1 - ∆εν υπάρχει εστία (nothing) 

• 2 – Εστιακός χαρακτηρισµός των ευρηµάτων (Focal) 

• 3 – ∆ιάχυτος χαρακτήρας (Diffuse) 

• 4 – ∆ιάχυτος και έντονα εστιακός χαρακτήρας (Both) 

Υπάρχει και εδώ η διαβάθµιση µηδέν (0) και για τα δύο προαναφερθέντα δεδοµένα, η οποία 

αντιστοιχεί στην περίπτωση που δεν έχουµε επαρκείς σχετικές πληροφορίες (άγνωστη 

κατάσταση). 

Αναπαράσταση δεδοµένων ηλεκτροεγκεφαλογραφηµάτων 

Σχετικά µε τα δεδοµένα που αφορούν τα ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατα, έγινε κωδικοποίηση 

αυτών ανά κατηγορία. ∆ηµιουργήθηκαν 4 βασικές κατηγορίες: 

• Α - ΗΕΓ µε µη ειδικές ανωµαλίες 

• Β - ΗΕΓ µε ειδικές παροξυσµικές ανωµαλίες επιληπτικού τύπου 

• C - Ειδικοί τύποι ΗΕΓ 

• D - Επιληπτικού τύπου ευρήµατα σε ειδικές καταγραφές 

και για την κωδικοποίηση κάθε υποκατηγορίας χρησιµοποιήθηκε πλέον του χαρακτηριστικού 

γράµµατος (Α ή Β ή C ή D) και ένας αύξων αριθµός. Έτσι για παράδειγµα οι ρολάνδειες 

αιχµές που ανήκουν στην τρίτη (C) κατηγορία, αναφέρονται στον πηγαίο κώδικα του 
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προγράµµατος  σαν «C21» και η αντίστοιχη µεταβλητή παίρνει τις τιµές «ΝΑΙ / ΟΧΙ», 

ανάλογα αν παρατηρούνται ρολάνδειες αιχµές στον ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα ή όχι. Όπου 

υπάρχει ανάγκη εντοπισµού της εστίας προστίθενται αντίστοιχα γράµµατα (F: frontal, T: 

temporal, P: parietal, O: occipital). Για παράδειγµα οι εστιακές αιχµές µε µετωπική εστία 

καταγράφονται σαν «B1T» και η αντίστοιχη µεταβλητή παίρνει τις τιµές «ΝΑΙ» 

(παρατηρούνται µετωπικές εστιακές αιχµές στο ΗΕΓ) ή «ΟΧΙ» (δεν παρατηρούνται στο 

ΗΕΓ). 

Τέλος, για τα υπόλοιπα δεδοµένα της παραγράφου 3.3.4, τα οποία επηρεάζουν την 

διαγνωστική διαδικασία δηµιουργήθηκαν αντίστοιχες µεταβλητές για το καθένα, στις οποίες 

το πρόγραµµα δίνει τις τιµές «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ», ανάλογα αν παρατηρούνται αντίστοιχα 

συµπτώµατα ή όχι. 

3.4.1.2. Η ανάπτυξη των κανόνων 

Οι καταγραφές που υλοποιήθηκαν στο προηγούµενο στάδιο της ανάλυσης, σχετικά µε τις 

προϋποθέσεις εµφάνισης κάθε τύπου επιληψίας (διαγνωστική κατηγορία), µε την 

κωδικοποίηση των δεδοµένων είναι δυνατόν να εκφραστούν µε σε κανόνες. Κάθε κανόνας 

αποτελείται από δύο µέρη. Στο πρώτο όπου δηλώνονται οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες 

ύπαρξης κάποια διαγνωστικής κατηγορίας (µε εκφράσεις τύπου «αν») και στο δεύτερο µέρος 

όπου συµπεραίνεται η διαγνωστική κατηγορία (µε εκφράσεις τύπου «τότε»). Η ανάπτυξη των 

αντίστοιχων κανόνων για τα παραδείγµατα της παραγράφου 3.3.5. υλοποιήθηκε ως εξής: 
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Παράδειγµα –1. Μετωπική επιληψία ήπιας µορφής (Benign frontal epilepsy). 
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ΑΝ ΚΡΙΣΗ = «ΙΑ1» (απλή µερική κρίση µε κινητικές εκδηλώσεις ) 

ΕΙΤΕ ΚΡΙΣΗ = «ΙC» (δευτερευόντως γενικευµένη κρίση) 

ΕΙΤΕ ΚΡΙΣΗ = «ΙΒ1b» (σύνθετη µερική κρίση µε κατάληξη σε απώλεια  

                                          συνείδησης) 

ΚΑΙ 
ΑΝ ΕΣΤΙΑ_ΚΡΙΣΗΣ = «µετωπιαία» 

ΚΑΙ 
ΑΝ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ_ΚΡΙΣΗΣ = «ελαφρά»  

     ΕΙΤΕ  ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ_ΚΡΙΣΗΣ = «µέτρια» 

ΚΑΙ 
ΑΝ 4< ΗΛΙΚΙΑ < 8 

ΚΑΙ  
ΑΝ ΗΕΓ = «C33» (µετωπιαία παροξυσµικά ευρήµατα) 

     ΕΙΤΕ ΗΕΓ = «C34» (µετωπιαία παροξυσµικά ευρήµατα στον ύπνο) 

     ΕΙΤΕ ΗΕΓ = «Β1Τ» (µετωπιαίες εστιακές αιχµές) 

ΚΑΙ  

ΑΝ ΕΥΡΗΜΑΤΑ = «φυσιολογικά» 

ΤΕ ο τύπος της επιληψίας είναι «Μετωπική επιληψία ήπιας µορφής» 
άδειγµα –2. Γενικευµένη ιδιοπαθής, παιδική αφαίρεση (pyknolepsy) 
ΑΝ ΚΡΙΣΗ = «ΙΙΑ1» (γενικευµένη κρίση µε τυπικές αφαιρέσεις) 

ΚΑΙ 
ΑΝ  8 < ΑΡΙΘΜΟΣ_ΚΡΙΣΕΩΝ_ΑΝΑ_ΗΜΕΡΑ <20 

ΚΑΙ 
ΑΝ ΗΕΓ = «Β5» (αιχµές κύµατος 3/sec) 

     ΕΙΤΕ  ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ_ΚΡΙΣΗΣ = «µέτρια» 

ΚΑΙ 
ΑΝ  3< ΗΛΙΚΙΑ < 9 

ΚΑΙ 
ΑΝ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ >1 

ΤΟΤΕ ο τύπος της επιληψίας είναι «Γενικευµένη ιδιοπαθής, παιδική αφαίρεση» 
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Η περιγραφή των κανόνων δεν οριοθετείται απλά µε την ανάπτυξη ενός µόνο κανόνα για 

κάθε διαγνωστική κατηγορία. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν είναι διαθέσιµα όλα τα 

στοιχεία και ο χρήστης δεν είναι σε θέση να εισάγει πλήρως όλα δεδοµένα (άγνωστες 

καταστάσεις). Όµως το σύστηµα θα πρέπει να αποφασίσει σε ποια δεδοµένα θα στηριχθεί για 

βγάλει, έστω και µε µειωµένο βαθµό βεβαιότητας, συµπεράσµατα ή να προτείνει 

εναλλακτικές λύσεις (διαφορική διάγνωση). Για παράδειγµα συχνά στην παιδική ηλικία σε 

ήπιες εστιακές κρίσεις, δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν κλινικά ευρήµατα και η 

νευρολογική εκτίµηση είναι ασαφής, µε αποτέλεσµα να γίνεται δύσκολη η κατάταξη της 

διάγνωσης σε κάποια από τις εστιακές επιληψίες που προτείνει η διεθνής ταξινόµηση 

(ιδιοπαθής ή συµπτωµατική), ακόµα και όταν έχουµε διακριτά αποτελέσµατα στο ΗΕΓ. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις το διαγνωστικό σύστηµα προτείνει εναλλακτικές διαγνώσεις. Έτσι αν 

στο πρώτο παράδειγµα που εξετάσαµε πιο πάνω (περίπτωση «µετωπικής επιληψίας ήπιας 

µορφής») δεν υπάρχουν διαθέσιµα τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων, δηλαδή 

της αξονικής ή της µαγνητικής τοµογραφίας, τότε το σύστηµα θα πρέπει να βγάλει το ίδιο 

συµπέρασµα, αλλά µε κάποια ένδειξη συντελεστού βεβαιότητας (όχι απόλυτα βέβαιο), και να 

προτείνει και εναλλακτικά συµπεράσµατα, ιδιαίτερα όταν το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα είναι 

τύπου «Β1Τ» (µετωπικές εστιακές αιχµές), ανάλογα µε τον τύπο της επιληπτικής κρίσης. 

Αυτά τα εναλλακτικά συµπεράσµατα µπορεί να είναι: 

• Τοπική συµπτωµατική επιληψία, µε απλές µερικές κρίσεις του µετωπιαίου λοβού, αν 

η κρίση είναι τύπου «ΙΑ1» (απλή µερική κρίση µε κινητικές εκδηλώσεις)  

• Τοπική συµπτωµατική επιληψία, µε σύνθετες µερικές κρίσεις µετωπιαίες, αν η κρίση 

είναι τύπου «Ι.Β.1.a» (σύνθετη µερική κρίση, η οποία που ξεκινά σαν απλή µερική και 

καταλήγει  σε απώλεια συνείδησης) 

• Τοπική συµπτωµατική επιληψία, µε δευτερευόντως γενικευµένη επιληψία που ξεκινά 

από τον µετωπιαίο λοβό, αν η κρίση είναι τύπου «IC» (δευτερευόντως γενικευµένη µε 

αρχική εστία τον µετωπιαίο λοβό). 

Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποια δεδοµένα είναι πολύ ισχυρά και η παρουσίαση 

τους και µόνο είναι αρκετή για να µας οδηγήσει σε ασφαλή συµπεράσµατα, επιτρέποντας µας 

να αγνοήσουµε τα υπόλοιπα στοιχεία. Για παράδειγµα αν παρατηρηθούν ρολάνδειες αιχµές 

στο ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα του ασθενούς, τότε ανεξάρτητα αν συµφωνούν τα υπόλοιπα 

δεδοµένα µε την περιγραφή των αντίστοιχων κανόνων για την διαγνωστική κατηγορία της 

διεθνούς ταξινόµησης µε ονοµασία «Εστιακή, ιδιοπαθής, καλοήθης παιδική επιληψία µε 
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κεντροκροταφική εστία», το σύστηµα θα πρέπει να οδηγηθεί στην συγκεκριµένη διάγνωση. 

Και αυτό διότι οι ρολάνδειες αιχµές στο ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα, αποτελεί το βασικό µας 

δεδοµένο και µία αρκετά ισχυρή ένδειξη για την κατάταξη της εξεταζόµενης περίπτωσης 

στην αντίστοιχη κατηγορία. Γενικότερα όµως σχεδόν για κάθε διαγνωστική κατηγορία 

υπάρχουν ισχυρά διαγνωστικά στοιχεία, τα οποία όταν αποτελέσουν µέρος των συνθηκών σε 

κανόνες, µας δίνουν αποτελέσµατα µε υψηλό βαθµό βεβαιότητας και αυτό έπρεπε να ληφθεί 

υπόψη στην αξιολόγηση των κανόνων. 

Τέλος, θα έπρεπε να µελετηθεί τι ενέργειες να γίνουν από το σύστηµα σε περιπτώσεις που 

εντοπίζονται λάθος εκτιµήσεις του χρήστη. Για παράδειγµα πως θα πρέπει να αντιδράσει το 

σύστηµα αν η επιληπτική κρίση έχει χαρακτηρισθεί σαν γενικευµένη από τον χρήστη, ενώ 

εντοπίζονται εστίες στην περιγραφή του ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατος ή στις εργαστηριακές 

εξετάσεις της µαγνητικής τοµογραφίας; Τέτοιου είδους λανθασµένες εκτιµήσεις προφανώς 

δεν είναι δυνατόν να γίνουν από έναν έµπειρο εξειδικευµένο γιατρό, ο οποίος όµως σε τελική 

ανάλυση πιθανότατα να µην έχει και ανάγκη ένα τέτοιο βοήθηµα. Είναι όµως δυνατόν να 

γίνουν από κάποιον ειδικευόµενο γιατρό ή από γιατρό άλλης ειδικότητας, ή από άπειρο 

γιατρό ή και από κάποιον «απρόσεκτο» χρήστη της εφαρµογής. Το σύστηµα µε τέτοιου 

είδους λανθασµένες εκτιµήσεις µπορεί, είτε να οδηγηθεί σε λάθος συµπεράσµατα (το 

χειρότερο), είτε να µη προτείνει καµιά συγκεκριµένη διαγνωστική κατηγορία (το πιο 

ανώδυνο). Για να µειωθεί η πιθανότητα εξαγωγής λανθασµένων συµπερασµάτων έχουν 

εισαχθεί, όπου ήταν δυνατόν, µηχανισµοί ελέγχου των δεδοµένων:  

α) σε επίπεδο καταχώρησης των στοιχείων, αλλά και  

β) σε επίπεδο εκτίµησης των δεδοµένων  

κατά την διάρκεια της χρήσης του συστήµατος. 

Ακολουθώντας αυτόν τον τρόπο ανάπτυξης, έγινε η αναπαράσταση όλων των κανόνων που 

απαρτίζουν την βάση γνώσεων και οδηγούν στις διαγνωστικές κατηγορίες της διεθνούς 

ταξινόµησης. Στην συνέχεια, για κάθε διαγνωστική κατηγορία, εξετάστηκαν όλοι οι κανόνες 

που µπορούν να οδηγήσουν στην διάγνωση του συγκεκριµένου τύπου επιληψίας και 

κατατάχτηκαν ανάλογα µε τον βαθµό βεβαιότητας κάθε κανόνα. Αυτή η διαβάθµιση των 

κανόνων κρίνεται αναγκαία, καθώς είναι δυνατόν η τυχαία εξέταση τους να έχει επιπτώσεις 

στην αποτελεσµατικότητα του συστήµατος και έχει επισηµανθεί από ερευνητές στο παρελθόν 

[Schwartz87, Musen97].  
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Κατά συνέπεια, η τελική ανάπτυξη της βάσης γνώσεων δεν περιορίστηκε στην απλή 

καταγραφή των κανόνων και στην συνέχεια στην αποτύπωση τους µε την βοήθεια κάποιου 

εργαλείου ανάπτυξης, αλλά περιελάµβανε και όλες αυτές τις περιπτώσεις (τουλάχιστον όσες 

ήταν δυνατόν να εντοπιστούν) που συζητήθηκαν πιο πάνω και οι οποίες µπορούν να 

προκαλέσουν λάθη στην πορεία για την εξαγωγή συµπερασµάτων. Το τελευταίο όµως, όπως 

ήταν φυσικό, αύξησε σηµαντικά την πολυπλοκότητα του συστήµατος. 

3.4.2 Ο µηχανισµός εξαγωγής συµπερασµάτων 

Για την επιτυχία ενός υποστηρικτικού συστήµατος λήψης αποφάσεων δεν αρκεί µόνο η 

λεπτοµερής αποτύπωση της γνωστικής περιοχής του αντικειµένου, αλλά και η κατάλληλη 

αξιοποίηση αυτής [Wyatt97]. Στόχος λοιπόν του µηχανισµού εξαγωγής (inference engine) 

συµπερασµάτων που αναπτύχθηκε στο συγκεκριµένο λογισµικό, ήταν η κατάλληλη 

εκµετάλλευση της αποθηκευµένης γνώσης στο σύστηµα, για να µπορέσουµε να έχουµε 

χρήσιµα αποτελέσµατα. Όµως λόγω της πολυπλοκότητας του θέµατος, όπως προέκυψε από 

τις προηγούµενες φάσεις, ήταν φανερό ότι δεν θα ήταν αρκετή µία τετριµµένη ανάλυση και 

στην συνέχεια µία σειριακή εξέταση των κανόνων της βάσης γνώσεων, µε κάποια γνωστή 

µεθοδολογία για την εξαγωγή συµπερασµάτων. 

Όπως διαπιστώσαµε στην προηγούµενη παράγραφο, για την αποτύπωση του γνωστικού 

αντικειµένου της παιδικής επιληψίας δηµιουργήσαµε κάποια σύνολα κανόνων, κάθε ένα από 

τα οποία αντιστοιχεί και σε µία διαγνωστική κατηγορία (τύπος Επιληψίας). Αυτά τα σύνολα 

κανόνων, ουσιαστικά είναι δυνατόν να αποτελέσουν από µόνα τους µικρού µεγέθους 

ανεξάρτητα διαγνωστικά συστήµατα (ένα για κάθε τύπο Επιληψίας). Κάθε ένα από αυτά τα 

υποσυστήµατα βασίζεται σε συγκεκριµένο υποσύνολο δεδοµένων (του υπερσυνόλου όλων 

των δεδοµένων) που είναι δυνατόν να επηρεάσουν µόνο την συγκεκριµένη διάγνωση. 

Προτιµήσαµε λοιπόν, αντί να αναπτύξουµε µία ακολουθία από κανόνες και να 

δηµιουργήσουµε µία µόνο βάση γνώσεων για όλους τους τύπους Επιληψίας, να 

κατασκευάσουµε επιµέρους συστήµατα, ένα για κάθε διαγνωστική κατηγορία (τύπο 

Επιληψίας) της διεθνούς ταξινόµησης. Κάθε επιµέρους σύστηµα  θα περιλαµβάνει µόνο 

αυτούς τους κανόνες, η αξιολόγηση των οποίων θα οδηγεί σε έναν συγκεκριµένο τύπο 

Επιληψίας. Αυτό ήταν µια πρώτη µας προσπάθεια για να µειώσουµε την πολυπλοκότητα του 

προβλήµατος, διότι προφανώς είναι πολύ πιο εύκολη υπόθεση η δηµιουργία µικρών 

υποσυστηµάτων, αντί της κατασκευής ενός µεγάλου συστήµατος, το οποίο θα ενσωµάτωνε 

όλη την αποθηκευµένη υπό µορφή κανόνων γνώση. Επιπλέον µια τέτοια υλοποίηση, θα µας 

επέτρεπε να κάνουµε πολύ πιο εύκολα αλλαγές, αν εντοπιζόταν κάποιο λάθος στην µετέπειτα 
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πορεία της ανάπτυξης και κυρίως στον τελικό στάδιο του ελέγχου του συστήµατος. Στην 

συνέχεια, ο µηχανισµός εξαγωγής συµπερασµάτων θα έπρεπε απλά κάθε φορά να εξετάζει 

ένα-ένα όλα αυτά τα σύνολα κανόνων κάθε διαγνωστικής κατηγορίας και αν υπήρχε 

ικανοποίηση των συνθηκών ενός κανόνα σε κάποιο υποσύστηµα, να πρότεινε τον 

συγκεκριµένο τύπο Επιληψίας που αντιστοιχούσε στο υποσύστηµα. Σε περίπτωση όµως που 

θα είχαµε θετικό αποτέλεσµα σε κάποιο υποσύστηµα (δηλαδή όταν βεβαιωνόταν η ύπαρξη 

του αντιστοίχου τύπου επιληψίας), θα έπρεπε να εξετάζεται µέσα σε κάθε υποσύστηµα, αν τα 

ισχύοντα δεδοµένα ικανοποιούσαν και κάποιους άλλους κανόνες που αντιστοιχούσαν σε 

κάποια άλλη διαγνωστική κατηγορία (διαφορική διάγνωση). Επίσης, κατά την διάρκεια της 

εκτίµησης των κανόνων ήταν δυνατόν να προκύψουν νέα δεδοµένα ή να προκύψουν αλλαγές 

σε τιµές δεδοµένων (για παράδειγµα να έχουµε λάθος εκτιµήσεις χρήστη). Σε αυτές τις 

περιπτώσεις ο µηχανισµός εξαγωγής συµπερασµάτων θα έπρεπε να καθοδηγείται µε τέτοιο 

τρόπο, ώστε να εξετάζει και άλλα υποσυστήµατα αναλύοντας τους κανόνες αντίστοιχων 

διαγνωστικών κατηγοριών. ∆ηλαδή, ορισµένα από αυτά τα υποσυστήµατα θα έπρεπε να 

περιλαµβάνουν µηχανισµούς σύνδεσης µεταξύ τους.  

Η πρώτη µας λοιπόν ενέργεια για την ανάπτυξη του µηχανισµού εξαγωγής συµπερασµάτων, 

ήταν να δηµιουργήσουµε αυτά τα µικρότερα διαγνωστικά υποσυστήµατα µε τέτοιο τρόπο, 

ώστε να µπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα µεταξύ τους. Στην συνέχεια υλοποιήθηκαν οι 

συνδέσεις µεταξύ αυτών των υποσυστηµάτων, όπου ήταν απαραίτητο (περιπτώσεις 

διαφορικής διάγνωσης, εµφάνισης νέων δεδοµένων, αλλαγές στις τιµές δεδοµένων) και 

αναπτύχθηκαν οι µηχανισµοί, οι οποίοι ακολουθούν αυτές τις διασυνδέσεις. Αυτοί οι 

µηχανισµοί σύνδεσης θα έπρεπε να ενσωµατωθούν στον βασικό µηχανισµό εξαγωγής 

συµπερασµάτων. Με αυτόν τον τρόπο ο µηχανισµός εξαγωγής συµπερασµάτων δεν θα έκανε 

απλώς ανάλυση και εξέταση όλων των κανόνων κάθε διαγνωστικής κατηγορίας, αλλά 

ακολουθώντας τις τυχόν συνδέσεις µεταξύ των υποσυστηµάτων, θα αναγκαζόταν να εξετάσει 

και τους κανόνες άλλων υποσυστηµάτων. ∆ηλαδή, δηµιουργήθηκε ένα γράφηµα (Σχήµα–

3.2) το οποίο περιλαµβάνει τα διάφορα διαγνωστικά υποσυστήµατα (κόµβοι του 

γραφήµατος) και σαν ακµές έχει τις συνδέσεις µεταξύ αυτών των υποσυστηµάτων. Επιπλέον 

εκτός από τους κόµβους των υποσυστηµάτων το γράφηµα περιλαµβάνει και καταληκτικούς 

κόµβους, οι οποίοι περιγράφουν κάποιο αποτέλεσµα. ∆ηλαδή το γράφηµα περιέχει 2 ειδών 

κόµβους: 

1. Αυτούς που αναπαριστούν τα διάφορα υποσυστήµατα και τα οποία περιέχουν τους 

κανόνες για κάθε διαγνωστική κατηγορία - κόµβοι τύπου 1. 
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2. Αυτούς που περιγράφουν κάποιο θετικό (µία προτεινόµενη διαγνωστική κατηγορία) ή 

αρνητικό (χωρίς καµία προτεινόµενη κατηγορία ) αποτέλεσµα – κόµβοι τύπου 2. 

Σχήµα –3.2. Στο γράφηµα διακρίνονται οι δύο διαφορετικοί τύποι κόµβων και οι µεταξύ τους 
συνδέσεις. 

Κάθε κόµβος τύπου 1 (κόµβος κανόνων - υποσύστηµα) έχει µία τουλάχιστον είσοδο, για να 

εξεταστούν από τον µηχανισµό εξαγωγής συµπερασµάτων οι κανόνες του κόµβου και δύο 

τουλάχιστον εξόδους. Μία έξοδο για την εξαγωγή θετικού συµπεράσµατος, µία για την 

αδυναµία εξαγωγής συµπεράσµατος και ενδεχοµένως, ανάλογα µε δεδοµένα που έχουν 

εισαχθεί και κάποιες άλλες εξόδους, οι οποίες θα επιτρέψουν στον µηχανισµό εξαγωγής 

συµπερασµάτων να προχωρήσει και να εξετάσει τους κανόνες ενός άλλου κόµβου τύπου 1. 

Οι κόµβοι τύπου 2 ουσιαστικά περιγράφουν κάποιο αποτέλεσµα, το οποίο µπορεί να είναι µία 

διαγνωστική κατηγορία ή αρνητικό αποτέλεσµα (στο γράφηµα χρησιµοποιείται ένας µόνο 

κόµβος για όλα τα αρνητικά αποτελέσµατα). Οι κόµβοι τύπου 2, έχουν µία τουλάχιστον 

είσοδο και δεν έχουν εξόδους (τερµατικοί κόµβοι). Είναι δυνατόν να έχουµε περισσότερες 

από µία εισόδους στους τερµατικούς κόµβους, όταν έχουµε περιπτώσεις διαφορικής 

διάγνωσης ή όταν πρόκειται για τον (µοναδικό) κόµβο του αρνητικού αποτελέσµατος. 
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Οι ακµές του γραφήµατος είναι προσανατολισµένες, δηλαδή κατευθύνονται µονοσήµαντα 

από κόµβο σε κόµβο και ουσιαστικά πρόκειται για τις διασυνδέσεις, οι οποίες απορρέουν από 

την ανάλυση των δεδοµένων που εξετάζονται στους κανόνες και οδηγούν, είτε σε κόµβους 

που περιγράφουν κάποιο αποτέλεσµα (κόµβους τύπου 2 µε θετικό ή αρνητικό αποτέλεσµα), 

είτε σε άλλους κόµβους / υποσυστήµατα που περιέχουν άλλους κανόνες προς ανάλυση και 

εξέταση (κόµβους τύπου 1). Επίσης θα πρέπει να δοθεί προσοχή στον σχεδιασµό και την 

ανάπτυξη του γραφήµατος, καθώς δεν θα πρέπει να σχηµατίζονται κύκλοι, διότι προφανώς το 

πρόγραµµα του µηχανισµού εξαγωγής συµπερασµάτων δεν θα τελείωνε ποτέ αν 

ακολουθούσε έναν τέτοιο κύκλο. 

Τέλος το γράφηµα έχει τόσες εισόδους στους οποίους µπορεί να οδηγηθεί ο µηχανισµός 

εξαγωγής συµπερασµάτων, όσοι είναι και τα σύνολα κανόνων (δηλαδή τα υποσυστήµατα) σε 

αυτό,  τα οποία αντιστοιχούν στις διαγνωστικές κατηγορίες της διεθνούς ταξινόµησης. 

Αρχικά λοιπόν αντικειµενικός µας στόχος ήταν να καθοδηγήσουµε τον µηχανισµό εξαγωγής 

συµπερασµάτων µε τέτοιο τρόπο, ώστε αυτός να ακολουθήσει τις εισόδους κάθε κόµβου 

τύπου 1 (κόµβος κανόνων) στο γράφηµα και στην συνέχεια εξετάσει τους κανόνες που 

περιέχονται στο υποσύστηµα. Αν ο µηχανισµός εξαγωγής συµπερασµάτων καταλήξει σε 

αρνητικό αποτέλεσµα, τότε θα πρέπει να ξεκινήσει την ίδια διαδικασία από την επόµενη 

είσοδο κόµβου τύπου 1 και να συνεχίσει µε αυτόν τον τρόπο, ώστε να εξαντληθούν όλες οι 

είσοδοι του γραφήµατος. Η αναζήτηση σταµατά µόλις φτάσουµε σε τερµατικούς κόµβους οι 

οποίοι περιγράφουν θετικά αποτελέσµατα ή όταν έχουν καλυφθεί όλες οι είσοδοι και δεν 

έχουµε θετικό αποτέλεσµα. Η γραφική αναπαράσταση του τρόπου λειτουργίας του 

µηχανισµού εξαγωγής συµπερασµάτων περιγράφεται στο  Σχήµα–3.3. 

Για την εξέταση των κανόνων που περιγράφονται σε κάθε κόµβο τύπου 1 (κόµβο κανόνων) 

χρησιµοποιήθηκε η γνωστή τεχνική backwards chaining [Parsaye88]. Η µεθοδολογία που 

περιγράφεται στο Σχήµα-3.3 εφαρµόστηκε αρχικά αναπτύσσοντας ένα δοκιµαστικό 

(prototype) σύστηµα. Με την εφαρµογή όµως του πρωτοτύπου σε περιπτώσεις ασθενών, 

διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης της µεθόδου. 

Ένα προφανές µειονέκτηµα της µεθοδολογίας που ακολουθήσαµε µέχρι τώρα, είναι ότι ο 

µηχανισµός εξαγωγής συµπερασµάτων θα πρέπει να εξαντλήσει όλες τις εισόδους του 

γραφήµατος για να καταλήξει σε συµπεράσµατα, καθιστώντας την όλη διαδικασία 

χρονοβόρα. Αυτό αναµένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις όταν το λογισµικό 

χρησιµοποιηθεί σε κάποια διαγνωστική διαδικασία ρουτίνας [Wyatt97]. Επίσης η σειρά µε 
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την οποία εξετάζονται τα διάφορα σύνολα κανόνων παίζει σηµαντικό ρόλο στην απόδοση του 

συστήµατος [Schwartz87, Musen97]. 

Σχήµα –3.3. Ο µηχανισµός εξαγωγής συµπερασµάτων εξετάζει σειριακά τα σύνολα κανόνων 
κάθε διαγνωστικής κατηγορίας 

Μέχρι τώρα η συγκεκριµένη ανάπτυξη της µεθοδολογίας θα µπορούσε να εφαρµοστεί µε τον 

ίδιο τρόπο και σε διαγνωστικές διαδικασίες άλλων ασθενειών εκτός της Επιληψίας. 

Υπάρχουν όµως ορισµένα στοιχεία τα οποία είναι καθοριστικά για την έκβαση της διάγνωσης 

της συγκεκριµένης ασθένειας της Επιληψίας. Για παράδειγµα µία εστιακή κρίση δεν είναι 

δυνατόν να µας οδηγήσει σε επιληψίες που χαρακτηρίζονται από γενικευµένες κρίσεις µόνο. 

Πιο συγκεκριµένα, η παρατήρηση µιας «απλής µερικής (partial) κρίσης µε κινητικές 

εκδηλώσεις» (τύπος ΙΑ1 - Πίνακας–3.5) δεν θα µπορούσε να µας οδηγήσει σε διάγνωση 

επιληψίας τύπου «γενικευµένης ιδιοπαθούς µε grand mal (GTCS) κρίσεις». Ο τύπος της 

επιληπτικής κρίσης είναι ο σηµαντικότερος παράγων καθοριστικής σηµασίας που λαµβάνεται 

υπόψη στην διαγνωστική διαδικασία της επιληψίας. Ένας άλλος για παράδειγµα παράγοντας 

που παίζει σηµαντικό ρόλο στην κατάταξη της παιδικής επιληψίας, είναι η ηλικία του 

ασθενούς. 

Αυτός ο «ευρηµατικός» συλλογισµός για την διάγνωση της επιληψίας θα έπρεπε µε κάποιο 

τρόπο να ενσωµατωθεί στον µηχανισµό εξαγωγής συµπερασµάτων. Στην παρούσα ανάπτυξη 

του συστήµατος γνωρίζουµε ότι η επιτυχία ενός υποστηρικτικού συστήµατος διάγνωσης 
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εξαρτάται σηµαντικά από την εµβάθυνση της γνωστικής περιοχής του αντικειµένου, αλλά και 

την κατάλληλη εκµετάλλευση αυτής της γνώσης. Για να εκµεταλλευτούµε λοιπόν το γεγονός 

ότι ορισµένα συµπτώµατα και κλινικά δεδοµένα οδηγούν «ευρηµατικά» σε συγκεκριµένα 

αποτελέσµατα, ενσωµατώσαµε την τεχνική των δέντρων αποφάσεων στην καθοδήγηση του 

µηχανισµού εξαγωγής συµπερασµάτων [Szolovits88, Pauker76]. 

Η ιδέα είναι πριν ο µηχανισµός εξαγωγής συµπερασµάτων οδηγηθεί στις εισόδους του 

γραφήµατος και στην συνέχει να εξετάσει εν σειρά όλους τους κόµβους που περιέχουν τους 

διάφορους κανόνες, να γίνει µία επιλογή των αυτών των εισόδων βασισµένοι σε 

αδιαµφισβήτητα κριτήρια, που θα προέλθουν από την εξέταση κάποιων καθοριστικής 

σηµασίας δεδοµένων. Όπως προείπαµε να τέτοιο δεδοµένο στην περίπτωση της Επιληψίας 

είναι τύπος της επιληπτικής κρίσης. Με αυτόν τον τρόπο διαγνωστική διαδικασία ακολουθεί 

αρχικά ένα δέντρο αποφάσεων, το οποίο καταλήγει σε καταλόγους εισόδων (Κ.Ε.) του 

γραφήµατος και στην συνέχεια εξετάζει µόνο τους κόµβους κανόνων στους οποίους οδηγεί ο 

επιλεγµένος κατά περίπτωση κατάλογος εισόδων όπως φαίνεται στο Σχήµα –3.4. Ουσιαστικά 

µε αυτόν τον τρόπο δηµιουργούνται διαγνωστικές οµάδες (clustering, σύνολα υποθέσεων) 

ανάλογα µε τις τιµές που έχουν τα δεδοµένα κάθε εξεταζόµενης περίπτωσης. 

Αν µετά την εξέταση των κανόνων ενός κόµβου που υπάρχει σε κάποια διαγνωστική οµάδα  

(κατάλογος εισόδων) δεν βρεθεί θετικό αποτέλεσµα, τότε ξεκινά η εκτέλεση των κανόνων 

του επόµενου κόµβου της διαγνωστικής οµάδας, έως ότου εξαντληθούν όλοι οι κόµβοι που 

υπάρχουν στον συγκεκριµένο κατάλογο εισόδων, στον οποίον έχει καταλήξει η όδευση του 

δέντρου. 

Με το δένδρο αποφάσεων εισάγαµε µία ιεραρχία στον µηχανισµό εξαγωγής συµπερασµάτων 

για την αξιολόγηση των δεδοµένων και µε αυτόν τον τρόπο αµβλύναµε ένα µειονέκτηµα που 

είχε η µεθοδολογία µας έως τώρα. ∆ηλαδή δεν εξετάζουµε πλέον όλους τους κανόνες που 

διέπουν το σύστηµα, αλλά µόνο ένα επιλεγµένο σύνολο αυτών [Szolovits88, Christiansen97, 

Lhotska01]. ∆ηλαδή δεν εξετάζουµε πλέον όλους τους κανόνες που διέπουν το σύστηµα, 

αλλά µόνο ένα επιλεγµένο σύνολο αυτών [Szolovits88, Christiansen97, Lhotska01]. 
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Σχήµα – 3.4. Το δένδρο αποφάσεων καταλήγει σε σύνολα υποθέσεων (Κ.Ε) οι οποίες 
εξετάζονται από τον µηχανισµό εξαγωγής συµπερασµάτων 

Με την παρέµβαση του δέντρου αποφάσεων στην λειτουργία του συστήµατος είναι δυνατόν 

να προσδιορίσουµε καλύτερα την εξεταζόµενη περίπτωση, βασισµένοι στα δεδοµένα που 

εισάγει ο χρήστης, µε αποτέλεσµα να ελαττώσουµε το εύρος των πιθανών διαγνώσεων και να 

µειώσουµε τους χρόνους ανταπόκρισης του συστήµατος. Για παράδειγµα, αν η ηλικία του 

ασθενούς είναι µικρότερη των 40 ηµερών (νεογνό), το σύστηµα αναζητεί στοιχεία που 

οδηγούν σε συγκεκριµένες διαγνώσεις επιληψίας (κατάλογος εισόδων κόµβων κανόνων). Τις 

πιθανές διαγνώσεις οι οποίες παρουσιάζονται µόνο στα νεογνά, οι οποίες συνιστούν µια 

διαγνωστική οµάδα. Με αυτόν τον τρόπο εξετάζεται η εφαρµογή των αντίστοιχων κανόνων, 

οι οποίοι βρίσκονται σε κατάλληλους κόµβους ενός συγκεκριµένου καταλόγου που αφορά τα 

νεογνά, χωρίς να ασχολείται µε δεδοµένα και κανόνες  που δεν οδηγούν σε διαγνώσεις 

επιληψιών για νεογνά. 

Και αυτή η νέα µορφή ανάπτυξης της µεθοδολογίας καθοδήγησης του µηχανισµού εξαγωγής 

συµπερασµάτων, θα µπορούσε να εφαρµοστεί και σε διαγνωστικές διαδικασίες άλλων 

ασθενειών εκτός της επιληψίας, αν υφίστανται και οι ανάλογες προϋποθέσεις ύπαρξης 

 97



σηµαντικών δεδοµένων, τα οποία είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για την δηµιουργία ενός 

τέτοιου δέντρου αποφάσεων. 

Τέλος για την περαιτέρω βελτίωση του συστήµατος προχωρήσαµε σε µία επιπλέον ενέργεια. 

Στην περίπτωση της Επιληψίας είναι γενικά παραδεκτό ότι ο τύπος της επιληπτικής κρίσης 

είναι ένα βασικό δεδοµένο, το οποίο επηρεάζει σηµαντικά την διάγνωση. Για τον εντοπισµό 

λοιπόν του τύπου της επιληπτικής κρίσης, αντί ο χρήστης να επιλέγει από τον κατάλογο των 

επιληπτικών κρίσεων που προτείνεται από την διεθνή ταξινόµηση, κατασκευάστηκε ένα 

ακόµα αυτόνοµο διαγνωστικό σύστηµα, το οποίο έχει σαν στόχο να βοηθήσει το χρήστη να 

κάνει σωστή επιλογή του τύπου της επιληπτικής κρίσης. ∆ηλαδή το δέντρο αποφάσεων 

σχηµατίζεται ξεκινώντας από τα αποτελέσµατα που θα µας δώσει αυτό το αρχικό σύστηµα 

ταξινόµησης των επιληπτικών κρίσεων του ασθενούς. Στην συγκεκριµένη ανάπτυξη του 

συστήµατος, το αρχικό αυτό διαγνωστικό σύστηµα έχει την δική του βάση γνώσεων που 

αποτελείται από κανόνες (rule-based) και καταλήγει στον τύπο της επιληπτικής κρίσης, 

επίσης µε την τεχνική του backwards chaining.  

Τελικά ο σχεδιασµός της διαδικασία της διάγνωσης στο σύστηµα που κατασκευάσαµε, 

κερµατίστηκε σε τρεις µικρότερες υποµονάδες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από διαφορετικά 

επίπεδα αφαίρεσης: 

• 1ο επίπεδο αφαίρεσης: η εύρεση του τύπου της επιληπτικής κρίση µε την ανάπτυξη 

ιδιαίτερου υποσυστήµατος, 

• 2ο επίπεδο αφαίρεσης: η κατάληξη σε πιθανές διαγνωστικές οµάδες (υποθέσεις) µε 

την βοήθεια του δένδρου αποφάσεων και  

• 3ο επίπεδο αφαίρεσης: τα επιµέρους συστήµατα για την διάγνωση κάθε τύπου 

επιληψίας (διαγνωστική κατηγορία). 

Οι τρεις αυτές υποµονάδες χρησιµοποιούν δικές τους βάσεις γνώσεων, παράγουν νέες 

πληροφορίες και είναι δυνατόν να µοιράζονται ορισµένα δεδοµένα. Οι υποµονάδες των 

χαµηλότερων επιπέδων εκµεταλλεύονται τα συµπεράσµατα των υποµονάδων των 

υψηλότερων επιπέδων και για το λόγο αυτό η σειρά ενεργοποίησης των αντίστοιχων 

υποσυστηµάτων πρέπει να είναι προκαθορισµένη, ξεκινώντας από τα υψηλότερα επίπεδα για 

να καταλήξουµε στα χαµηλότερα. 

Την ίδια περίπου µεθοδολογία ακολουθούν τα συστήµατα χρησιµοποιούν την αρχιτεκτονική 

του «Μαυροπίνακα» (Blackboard architecture). Η αρχιτεκτονική του «Μαυροπίνακα» 

αναπτύχθηκε για την αντιµετώπιση πολύπλοκων προβληµάτων και εφαρµόστηκε για πρώτη 
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φορά στο σύστηµα αναγνώρισης οµιλίας  HearSayII [Corkill91, Carver92].  Η βασική ιδέα 

είναι ο κερµατισµός του αρχικού προβλήµατος σε µικρότερα υποπροβλήµατα που επιλύονται 

από ανεξάρτητα υποσυστήµατα, τα οποία ονοµάζονται «πηγές γνώσεις» (knowledge sources). 

Κάθε πηγή γνώσης έχει την δικιά της βάση γνώσης και είναι δυνατόν να χρησιµοποιεί 

διαφορετική µεθοδολογία υλοποίησης. Για τον συντονισµό αυτών των υποσυστηµάτων 

χρησιµοποιείται ένας κοινός χώρος αναφοράς ο οποίος ονοµάζεται «Μαυροπίνακας». Στον 

χώρο του Μαυροπίνακα υπάρχουν οι ιεραρχίες αφαίρεσης, οι διαδικασίες ενεργοποίησης 

(χρονοπρογραµµατισµός) των υποσυστηµάτων, τα συµπεράσµατα που έχουν προκύψει από 

τις πηγές γνώσεις και διάφορα κοινά δεδοµένα που είναι δυνατόν να χρησιµοποιήσουν τα 

υποσυστήµατα. 

Στο σύστηµα που αναπτύξαµε οι πηγές γνώσεις είναι το υποσύστηµα, το οποίο βοηθά στον 

εντοπισµό του τύπου της επιληπτικής κρίσης, το υποσύστηµα που αναπαριστά την όδευση 

του δένδρου αναζήτησης διαγνωστικών οµάδων και τα υποσυστήµατα για την διάγνωση κάθε 

τύπου Επιληψίας. Κάθε υποσύστηµα έχει την δικιά του βάση γνώσεων. Τα αποτελέσµατα του 

πρώτου υποσυστήµατος χρησιµοποιούνται από το δεύτερο υποσύστηµα για ξεκινήσει τις 

διακλαδώσεις του δένδρου αποφάσεων. Τα δεδοµένα του πρώτου συστήµατος καθώς και νέα 

δεδοµένα που εισάγει ο χρήστης καθώς αναπτύσσεται το δένδρο αναζήτησης 

χρησιµοποιούνται από το δεύτερο υποσύστηµα για να καταλήξει σε διαγνωστικές οµάδες. 

Τέλος, η ενεργοποίηση των τελευταίων υποσυστηµάτων εξαρτάται από τα αποτελέσµατα των 

δύο πρώτων συστηµάτων και οι υφιστάµενες τιµές των δεδοµένων χρησιµοποιούνται µαζί µε 

νέα δεδοµένα που τυχόν απαιτούνται κατά την διάρκεια της αξιολόγησης κάποιου κανόνα 

προκειµένου να οδηγηθούµε σε συµπεράσµατα. Τον ρόλο του Μαυροπίνακα στην 

συγκεκριµένη ανάπτυξη τον παίζουν ορισµένες γενικές µεταβλητές (global) οι τιµές των 

οποίων εξετάζονται από τα διάφορα επιµέρους ανεξάρτητα συστήµατα που συνθέτουν το 

τελικό λογισµικό εφαρµογών. 
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Σχήµα 3.5. Αναπαράσταση της µεθοδολογίας 

 

 100



3.4.3. Τα βασικά σηµεία του σχεδιασµού 

Συνοψίζοντας η µεθοδολογία που ακολουθήσαµε, η σχηµατική αναπαράσταση της οποίας 

φαίνεται στο Σχήµα– 3.5,  εστιάζει στα εξής βασικά σηµεία: 

• το σύστηµα υποστήριξης που αναπτύχθηκε επιµερίστηκε σε µικρότερα διαγνωστικά 

υποσυστήµατα, που συνδέονται µεταξύ τους. Αναλύοντας µε αυτό τον τρόπο το αρχικό 

πρόβληµα κατάταξης επιληψιών εκφυλίζεται σε µικρότερα ανεξάρτητα διαγνωστικά 

υποσυστήµατα (κόµβοι κανόνων), τα οποία έχουν περιορισµένη βάση γνώσεων µε 

λιγότερο περίπλοκους συλλογισµούς, που είναι δυνατόν να τα υλοποιήσουµε ευκολότερα.  

• σε αυτά τα µικρότερα υποσυστήµατα οδηγείται το λογισµικό ακολουθώντας ένα δέντρο 

αποφάσεων. Αυτό το δέντρο αποφάσεων αναπτύσσεται σύµφωνα µε τις επιλογές του 

χρήστη και µε κάποια αρχικά δεδοµένα, που θα εισαχθούν στο σύστηµα και καταλήγει 

(τα άκρα – φύλλα του δέντρου) στην εξέταση συνόλων διαγνωστικών υποσυστηµάτων τα 

οποία θα δώσουν τις πιθανές διαγνώσεις, που ουσιαστικά είναι τύποι επιληψίας οι οποίοι 

αντιστοιχούν σε εγγραφές της διεθνούς ταξινόµησης. Απώτερος στόχος αυτής της 

ιεραρχικής τυποποίησης είναι να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος αναζήτησης των κατάλληλων 

κανόνων που θα µας οδηγήσουν σε ορθή διάγνωση. 

• Η αρχή του δέντρου αποφάσεων βασίζεται σε ένα διαγνωστικό υποσύστηµα, το οποίο 

έχει σαν στόχο τον προσδιορισµό της τιµής του περισσότερο σηµαντικού δεδοµένου για 

την συγκεκριµένη διάγνωση, δηλαδή τον τύπο της επιληπτικής κρίσης. 

∆ηλαδή η ανάπτυξη του συστήµατος έγινε µε τέτοιο τρόπο, ώστε ξεκινώντας από τον τύπο 

της επιληπτικής κρίσης να καταλήγουµε σε ένα συγκεκριµένο σύνολο πιθανών διαγνώσεων 

επιληψιών. Στην συνέχεια εξετάζεται η ύπαρξη αυτών πιθανών διαγνώσεων αναλύοντας τους 

κανόνες αυτών. Αν τα δεδοµένα που έχουµε για τον ασθενή ικανοποιούν κάποιο κανόνα, τότε 

οδηγούµαστε σε θετικό συµπέρασµα. Αν κανένας κανόνας δεν ικανοποιείται, τότε το 

σύστηµα δηλώνει αδυναµία να εξάγει θετικά αποτελέσµατα. 

Στα συµπεράσµατα που προκύπτουν από το διαγνωστικό σύστηµα υπάρχουν τρία επίπεδα 

διαβάθµισης βεβαιότητας (µε απόλυτη βεβαιότητα, µε µεγάλη πιθανότητα και πιθανότατα) 

όταν καταλήξουµε σε κάποια συγκεκριµένη διάγνωση. Σε περιπτώσεις όπου έχουµε 

παλαιότερη εµφάνιση επιληψίας ή όταν ο ασθενής ευρίσκεται υπό την επήρεια θεραπευτικής 

αγωγής, το σύστηµα συνιστά στον χρήστη να µη λάβει υπόψη το προτεινόµενο αποτέλεσµα, 
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ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις προτείνει παραπάνω από µία διαγνώσεις (διαφορική 

διάγνωση). 

3.5. Η υλοποίηση του συστήµατος στον υπολογιστή. 

Σε αυτό το στάδιο η τυποποιηµένη γνώση, ή οποία προέκυψε από το στάδιο της ανάλυσης και 

ο τρόπος ανάπτυξης του µηχανισµού εξαγωγής συµπερασµάτων, που µελετήθηκε στο στάδιο 

του σχεδιασµού, κωδικοποιήθηκαν και υλοποιήθηκαν σε υπολογιστή µε την βοήθεια κάποιου 

εργαλείου ανάπτυξης λογισµικού. Κρίθηκε αναγκαίο να κατασκευαστούν πρωτότυπα 

συστήµατα µετά το πέρας του πρώτου σταδίου της ανάλυσης και σε διάφορες φάσεις του 

σχεδιασµού για τον έλεγχο της βάσης γνώσης και του µηχανισµού εξαγωγής συµπερασµάτων 

και για να επιλεγεί ο τρόπος λειτουργίας του συστήµατος και η επικοινωνία του µε τον 

χρήστη. 

Για την κατασκευή αντίστοιχων συστηµάτων υποστήριξης αποφάσεων προσφέρεται από τους 

χώρους της Πληροφορικής µια ποικιλία εργαλείων ανάπτυξης. Από τις κλασσικές γλώσσες 

διαδικαστικές προγραµµατισµού, οι οποίες θεωρούνται προσανατολισµένες ως προς το 

πρόβληµα (problem oriented) έως τις γλώσσες πέµπτης γενιάς, οι οποίες έχουν την 

δυνατότητα να διαχειριστούν σύµβολα και έννοιες όπως είναι η LISP ή η PROLOG [Rich89]. 

Οι παραδοσιακές διαδικαστικές γλώσσες προγραµµατισµού είναι σε θέση να 

αναπαραστήσουν ευκολότερα δοµές και µεθοδολογίες για την υλοποίηση ενός δέντρου 

αποφάσεων, ενώ κάποιες συµβολικές γλώσσες όπως η PROLOG διαθέτουν ενσωµατωµένους 

µηχανισµούς εξαγωγής συµπερασµάτων, οι οποίοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 

αξιοποίηση κανόνων. Ο κατασκευαστής κατά την κρίση του επιλέγει το εργαλείο που 

ανταποκρίνεται περισσότερο στην µεθοδολογία ανάπτυξης του συστήµατος και στις 

προδιαγραφές λειτουργίας που έχουν τεθεί. 

Ιδιαίτερα για τα συστήµατα στήριξης αποφάσεων τα οποία  στηρίζονται σε κανόνες, τα 

τελευταία χρόνια είναι ευρέως διαδεδοµένα διάφορα «περιβάλλοντα ανάπτυξης έµπειρων 

συστηµάτων» (expert system shells), τα οποία συνήθως έχουν ενσωµατωµένους µηχανισµούς 

τυποποίησης και κωδικοποίησης της γνώσης και εξαγωγής συµπερασµάτων [1stClass87, 

Crystal87, Stylianou92, Chang93, Acquire96]. Αυτά βοηθούν στην γρήγορη ανάπτυξη ενός 

διαγνωστικού συστήµατος, αλλά δεν προσφέρουν περαιτέρω δυνατότητες εφαρµογής άλλων 

µεθοδολογιών πέραν αυτών που ενσωµατώνουν. Είναι χρήσιµα κυρίως όταν η αναπαράσταση 

γνώσης και η µεθοδολογία εξαγωγής συµπερασµάτων που διαθέτουν, ταυτίζονται µε αυτά 

που αποφασίστηκαν στο στάδιο του σχεδιασµού. 
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3.5.1. Το εργαλείο ανάπτυξης 

Για την ανάπτυξη του συγκεκριµένου συστήµατος, χρησιµοποιήθηκε η γλώσσα 

προγραµµατισµού «ΚnowledgePro» [Tomson91], η οποία είναι µία αντικειµενοστραφής 

γλώσσα προγραµµατισµού (object oriented) µε MS-Windows περιβάλλον λειτουργίας και 

ανάπτυξης. Το συγκεκριµένο εργαλείο µας δίνει την δυνατότητα να εφαρµόσουµε εύκολα 

κάποιο µηχανισµό εξαγωγής συµπερασµάτων, αντίστοιχο µε αυτό της PROLOG (backwards 

chaining), αλλά καθώς είναι ταυτόχρονα και διαδικαστική γλώσσα προγραµµατισµού 

επιτρέπει στον κατασκευαστή την ανάπτυξη κάποιας ιδιαίτερης µεθοδολογίας 

[KnowledgePro96]. Στην επιλογή του εργαλείου σηµαντικά συνέτεινε το γεγονός ότι η 

εφαρµογή υλοποιείται και λειτουργεί στο σύγχρονο (και πιo δηµοφιλές) περιβάλλον εργασίας 

των MS-Windows. Επίσης σηµαντικό ρόλο έπαιξε η διαθεσιµότητα του συγκεκριµένου 

εργαλείου, το οποίο υπήρχε µε νόµιµη κατοχή στα εργαστήρια της Οµάδας Μαθηµάτων 

Επιστήµης Υπολογιστών στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης. 

Για την ανάπτυξη του συστήµατος δεν απαιτούνται ισχυρά υπολογιστικά συστήµατα, ούτε 

εξειδικευµένες περιφερειακές συσκευές. Ο πηγαίος κώδικας επεξεργάζεται στον υπολογιστή 

όπου έχει εγκατασταθεί το εργαλείο ανάπτυξης. Το πρόγραµµα όµως που παράγεται µπορεί 

να µεταφερθεί χωρίς προβλήµατα σε άλλον υπολογιστή και χωρίς να απαιτείται η 

εγκατάσταση του συγκεκριµένου εργαλείου. Η εγκατάσταση του λογισµικού είναι εύκολη 

υπόθεση και το σύστηµα είναι δυνατόν να λειτουργήσει ανεξάρτητα σε οποιοδήποτε 

προσωπικό υπολογιστή µε λειτουργικό σύστηµα MS-Windows (σε οποιαδήποτε έκδοση 

αυτού). 

3.5.2. Η ανάπτυξη του κώδικα 

Για να δείξουµε τον τρόπο υλοποίησης του συστήµατος, παραθέτουµε κάποια δείγµατα του 

προγράµµατος από τα αρχεία του πηγαίου κώδικα. Τα ονόµατα των µεταβλητών που 

χρησιµοποιήθηκαν ανταποκρίνονται στα δεδοµένα που αποθηκεύουν και οι εντολές ελέγχου 

του εργαλείου που σχηµατίζουν τους κανόνες, δεν διαφέρουν σηµαντικά από αυτές των 

άλλων γλωσσών προγραµµατισµού. Έτσι η τυποποίηση του περιεχοµένου της βάσης 

γνώσεων και ανάγνωση του κώδικα δεν είναι δύσκολη. Ας δούµε το παράδειγµα που 

περιγράφεται στην παράγραφο 3.3.1.2. πως είναι αναπτυγµένο σε πηγαίο κώδικα. 
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Από το δέντρο αποφάσεων έχουµε καταλήξει ότι ο τύπος της κρίσης (µεταβλητή: «seizure») 

είναι «απλή µερική κρίση µε κινητικές εκδηλώσεις», η οποία οδηγεί σε ένα σύνολο 

δυνητικών διαγνώσεων (υποθέσεων). Μία πιθανή διαγνωστική κατηγορία είναι αυτή της 

«µετωπική επιληψία ήπιας µορφής» και θα πρέπει να εξετάζουµε τον αντίστοιχο κόµβο 

(ενότητα: topic Ε11Ε), o oποίος περιγράφει τους κανόνες που αφορούν την συγκεκριµένη 

διαγνωστική κατηγορία. Ένας από τους κανόνες του κόµβου (αυτός της παραγράφου 3.3.1.2) 

σε κώδικα της γλώσσας προγραµµατισµού, θα έχει την ακόλουθη µορφή: 

Με το συγκεκριµένο εργαλείο έχουµε την δυνατότητα να δηµιουργούµε ενότητες εντολών 

στο πρόγραµµα, που ονοµάζονται topics και τα οποία ουσιαστικά είναι υλοποιήσεις objects 

αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού. Το ερωτηµατικό στην αρχή του ονόµατος κάποιας 

µεταβλητής οδηγεί το πρόγραµµα να εξετάσει την τιµή της συγκεκριµένης µεταβλητής. Αν η 

µεταβλητή αυτή δεν έχει κάποια συγκεκριµένη τιµή, τότε καλείται το αντίστοιχο κοµµάτι 

(ενότητα / topic) του προγράµµατος για να δοθεί τιµή από τον χρήστη (υλοποίησης της 

τεχνικής backwards chaining). Για παράδειγµα αν η µεταβλητή 'Seizure Focus' δεν έχει 

κάποια συγκεκριµένη µεταβλητή, τότε καλείται η ενότητα (object) µε το αντίστοιχο όνοµα 

για να ζητήσει από τον χρήστη την τιµή της µεταβλητής: 

topic E11E. 

if ?'Seizure Focus' is frontal       (αν η ΕΣΤΙΑ_ΚΡΙΣΗΣ = «µετωπική») 

and (?'Seizure Severity' is slight or ?'Seizure Severity' is intermediate) 

(και η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ_ΚΡΙΣΗΣ = «ελαφρά» ή«µέτρια») 

and ?'EEG11E' is yes  (και συµφωνεί ο τύπος του εγκεφαλογραφήµατος) 

and ?'L_F' =1               (και έχουµε φυσιολογικά εργαστηριακά ευρήµατα) 

and (?age >=4 and ?age <=8)  (και τα όρια της ηλικίας συµφωνούν ) 

then epilepsy is '1.1.E - surely' and  

              textepi is '  Localization related benign frontal epi'.  

(τότε έχουµε το αποτέλεσµα «Μετωπική επιληψία ήπιας µορφής» -11E-,µε αρκετά 
µεγάλο βαθµό βεβαιότητας -surely) 

topic 'Seizure Focus'. 

 ask ('Seizure Focus:', 
         'Seizure Focus',[frontal,temporal,parietal,occipital,multiple,unknown]). 

SFflg is yes. 

end. 
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Κάτι αντίστοιχο γίνεται και µε τον έλεγχο του τύπου του ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατος. Στην 

ενότητα EEG11E εξετάζονται τα δεδοµένα του ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατος που αφορούν 

την συγκεκριµένη διαγνωστική κατηγορία: 

 

 

 

 

 

 

topic 'EEG11E'. 

   if ?EEGnormal is no 

   then   if ?'C33' is yes 

          or ?'C34' is yes 

       or ?B1 is B1f 

       then EEG11E is yes. 
end. (*topic EEG11E*) 
 

3.5.3. Ο τρόπος λειτουργίας στον υπολογιστή. 

Ο χρήστης µέσα από το γνωστό περιβάλλον εργασίας των Microsoft Windows, µπορεί 

εύκολα (Εικόνα-3.1) να ξεκινήσει την εκτέλεση του συστήµατος υποστήριξης αποφάσεων 

που κατασκευάστηκε, πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας του 

υπολογιστή του. 

 

Εικόνα-3.1 
Αρχική οθόνη του 

συστήµατος 

 

 

 

 

 

Ο χρήστης-ιατρός µε την επιλογή “Set Seizure Type”, θα εισάγει κατ’ αρχάς στοιχεία 

(Εικόνα-3.2) τα οποία θα χρησιµοποιήσει το σύστηµα για προτείνει τον τύπο των 

επιληπτικών κρίσεων, ο οποίος είναι πάντα σύµφωνος µε την διεθνή ταξινόµηση [ILAE89]. 
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Αυτό είναι το αρχικό διαγνωστικό σύστηµα για τον εντοπισµό του τύπου της επιληπτικής 

κρίσης.  

 

 

 

Εικόνα-3.2 
Προσδιορισµός της απλής 

µερικής κρίσης 
 

 

 

 

 

Κάνοντας τις κατάλληλες επιλογές (buttons στην Εικόνα-1) εισάγονται ορισµένα ιστορικά, 

κλινικά (Set Clinical Findings / Εικόνα-3.3) και εργαστηριακά δεδοµένα, όπως τα 

χαρακτηριστικά του ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατος (Set EEG Findings / Εικόνα-3.4). Αυτά 

τα στοιχεία εισάγονται µέσα από συγκεκριµένες οθόνες οι οποίες περιέχουν καταλόγους ή 

επιλογές (combo boxes, check lists), τις οποίες καλείται ο χρήστης να συµπληρώσει. Κάποια 

από αυτά τα στοιχεία θα χρειαστούν για την όδευση του δένδρου αναζήτησης και πιθανότατα 

θα χρησιµοποιηθούν αργότερα για την εξέταση κανόνων της Βάσης Γνώσεων του 

συστήµατος. 

 

Εικόνα –3.3 Εισαγωγή κλινικών / εργαστηριακών δεδοµένων 
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Εικόνα – 3.4. Εισαγωγή στοιχείων για το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα 

Στην συνεχεία επιλέγοντας την ένδειξη “Do Diagnosis” (Εικόνα-3.1) το λογισµικό θα πρέπει 

να  καταλήξει σε κάποιο συγκεκριµένο σύνολο δυνητικών διαγνώσεων και να αξιολογήσει  

κάθε µία από αυτές εξετάζοντας τους αντίστοιχους κανόνες κάθε υπόθεσης. Επειδή 

εφαρµόζεται η τεχνική backwards chaining το σύστηµα πιθανότατα µε κατάλληλες ερωτήσεις 

ζητά από τον χρήστη, κατά περίπτωση και άλλα επιπλέον δεδοµένα, όπως για παράδειγµα την 

διάχυση και την ένταση της κρίσης, στοιχεία για τις συνθήκες εµφάνισης των κρίσεων κλπ, 

τα οποία κατά την κρίση του εκτιµά ότι θα το οδηγήσουν σε διακριτή διάγνωση (Εικόνα-

3.5).  

 

Εικόνα – 3.5. Ερώτηση για το αν έχουµε κρίση κατά την διάρκεια ασθένειας που επηρεάζει το 

κεντρικό νευρικό σύστηµα 

 107



Το αποτέλεσµα της διάγνωσης που προτείνεται είναι πάντα σύµφωνο µε τις κατηγορίες 

επιληψιών που περιγράφονται στην διεθνή ταξινόµηση (Εικόνα-3.6).  

 

Εικόνα-3.6. Η προτεινόµενη από το σύστηµα κατάταξη 

Παράλληλα στην οθόνη του υπολογιστή εµφανίζονται οι τιµές των διαφόρων δεδοµένων, 

βάσει των οποίων έχει εξαχθεί το προτεινόµενο συµπέρασµα, για να µπορέσει ο χρήστης-

ιατρός να διαπιστώσει την ορθότητα του συµπεράσµατος. 

Το σύστηµα έχει δοκιµαστεί και δουλεύει χωρίς προβλήµατα συµβατότητας σε όλες τις 

γνωστές εκδόσεις των MS-Windows (98, NT, 2000),  χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε 

υπολογιστική ισχύ, σε κύρια µνήµη ή σε αποθηκευτικές µονάδες. Μία ανάλυση οθόνης 

600x800 pixels είναι αρκετή, αλλά προτείνεται η ανάλυση των 1024x768 pixels για καλύτερη 

εποπτική λειτουργία. 

Για την ολοκλήρωση της εξέτασης ενός ασθενούς µε την χρήση του συστήµατος που 

αναπτύχθηκε, απαιτούνται περίπου 1 µε 2 λεπτά. Το µεγαλύτερο µέρος αυτού του χρόνου 

αφιερώνεται στην εισαγωγή των δεδοµένων και παίζει σηµαντικό ρόλο το πόσο 

εξοικειωµένος είναι ο χρήστης µε το περιβάλλον εργασίας των MS-Windows. Όπως είδαµε 

πιο πάνω αυτή η εισαγωγή γίνεται µε δύο τρόπους, είτε µέσα από φόρµες επιλογών, είτε µε 

απαντήσεις που δίνει ο χρήστης σε ερωτήµατα που θα προκύψουν από το σύστηµα. Σε κάθε 

περίπτωση τα δεδοµένα που πρόκειται να εισάγει ο χρήστης παρουσιάζονται όλα σχεδόν 

(εκτός από την ηλικία) µέσα από συγκεκριµένους καταλόγους, από τους οποίους καλείται να 

επιλέξει ο χρήστης µε την βοήθεια του mouse. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η 

πληκτρολόγηση των στοιχείων και µειώνονται σηµαντικά τα λάθη τα οποία είναι δυνατόν να 

προέλθουν από κακό χειρισµό του προγράµµατος. 

Αν και οι χρόνοι λειτουργίας του συστήµατος δεν είναι απαγορευτικοί και το λογισµικό 

µπορεί να λειτουργήσει σε οποιοδήποτε προσωπικό υπολογιστή µε κάθε έκδοση των MS-

Windows, δεν θεωρούµε είναι έτοιµο για χρήση ρουτίνας. Αυτό διότι ο σκοπός της µελέτης 
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ήταν καθαρά ερευνητικός για να διαπιστωθεί η αποτελεσµατικότητα της µεθοδολογίας που 

ακολουθήσαµε και η γενικότερη χρησιµότητα του συστήµατος στην κλινική πρακτική. Εξ 

άλλου απαιτείται περαιτέρω έλεγχος του συστήµατος για να βελτιωθεί η διαγνωστική του 

απόδοση, µε αλλαγές που πιθανόν να επέλθουν στην αναπαράσταση της γνώσης. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1 Ο έλεγχος του συστήµατος 

Ο έλεγχος της αξιοπιστίας του λογισµικού πραγµατοποιήθηκε από τον κατασκευαστή και τον 

ειδικό του τοµέα γνώσης και περιελάµβανε την επιβεβαίωση της ορθότητας των 

αποτελεσµάτων και την γενικότητα της γνώσης που ενσωµατώθηκε στο σύστηµα. Στην 

παρούσα λοιπόν φάση το διαγνωστικό σύστηµα που υλοποιήθηκε, υποβλήθηκε σε έλεγχο µε 

την βοήθεια συνόλου περιπτώσεων ασθενών για να εκτιµηθεί η διαγνωστική αξία του 

συστήµατος και ενδεχόµενα να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις. Κάθε περίπτωση ασθενούς 

αξιολογήθηκε από το σύστηµα και οι απαντήσεις που προέκυψαν συγκρίθηκαν µε τα 

συµπεράσµατα ειδικού παιδονευρολόγου. 

Σύµφωνα µε την λειτουργία του λογισµικού, ο αξιολογητής-ιατρός εισάγει κατ’ αρχάς 

στοιχεία, τα οποία θα χρησιµοποιήσει το σύστηµα για προτείνει συγκεκριµένο τύπο 

επιληπτικής κρίσης, που είναι σύµφωνος µε την αντίστοιχη διεθνή ταξινόµηση [ILAE81]. 

Στην συνέχεια εισάγονται ορισµένα ιστορικά, κλινικά και εργαστηριακά δεδοµένα, όπως τα 

χαρακτηριστικά που περιγράφουν το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα. Τέλος, το σύστηµα µε 

κατάλληλες ερωτήσεις ζητά από τον χρήστη κατά περίπτωση και άλλα δεδοµένα για να 

αξιολογήσει περαιτέρω την κατάσταση (για παράδειγµα την διάχυση και την ένταση της 

κρίσης, στοιχεία για τις συνθήκες εµφάνισης των κρίσεων κλπ) και που θεωρεί ότι θα το 

οδηγήσουν σε διακριτή διάγνωση. Το αποτέλεσµα της διάγνωσης που προτείνεται είναι 

πάντα σύµφωνο µε τις κατηγορίες επιληψιών που περιγράφονται στην διεθνή ταξινόµηση. 

4.2 To υλικό 

Το υλικό που έχει συλλεχθεί αποτελείται από 122 περιπτώσεις επιληψίας σε παιδιά έως 15 

ετών. Από αυτές τις περιπτώσεις 56 αφορούσαν σε κορίτσια και 66 σε αγόρια. Η συλλογή του 

υλικού έγινε από παιδιά που ερχόταν στο περιφερειακό πανεπιστηµιακό γενικό νοσοκοµείο 

Ηρακλείου Κρήτης, κατόπιν αδείας της Ιατρικής σχολής του πανεπιστηµίου Κρήτης, µε 

διατήρηση της ανωνυµίας των ασθενών. 

Στην τελευταία διεθνή ταξινόµηση [ILAE89] για επιληπτικά σύνδροµα και επιληψίες, οι 

προτεινόµενες διαφορετικές διαγνώσεις εντάσσονται σε 4 βασικές κατηγορίες (Πίνακες 3.1, 

3.2, 3.3 και 3.4): 
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• Σχετιζόµενες µε εντόπιση (εστιακές, τοπικές, µερικές) επιληψίες και σύνδροµα 

(localization related –focal, local, partial- epilepsies and syndromes) 

• Γενικευµένες επιληψίες και σύνδροµα (generalized epilepsies and syndromes) 

• Επιληψίες και σύνδροµα, που δεν είναι καθορισµένο αν είναι εστιακές ή γενικευµένες 

(epilepsies and syndromes undetermined whether focal or generalized) 

• Ειδικά σύνδροµα, συσχετιζόµενα µε άλλες καταστάσεις (special syndromes -situation-

related seizures) 

Με µία περαιτέρω ανάλυση των εστιακών και των γενικευµένων επιληψιών, προκύπτουν οι 

εξής 9 κύριες διαγνωστικές κατηγορίες: 

• Σχετιζόµενες µε εντόπιση, ιδιοπαθείς (localization-related, idiopathic) 

• Σχετιζόµενες µε εντόπιση, συµπτωµατικές µε απλές µερικές κρίσεις (localization-

related, symptomatic with simple partial seizures) 

• Σχετιζόµενες µε εντόπιση, συµπτωµατικές µε σύνθετες µερικές κρίσεις (localization-

related, symptomatic with complex partial seizures) 

• Σχετιζόµενες µε εντόπιση συµπτωµατικές µε δευτερευόντως γενικευµένες κρίσεις 

(localization-related, symptomatic with secondary generalized seizures) 

• Γενικευµένες ιδιοπαθείς (generalized, idiopathic) 

• Γενικευµένες κρυπτογενείς ή συµπτωµατικές επιληψίες (generalized, cryptogenic or 

symptomatic) 

• Γενικευµένες συµπτωµατικές (generalized, symptomatic) 

• Επιληψίες και σύνδροµα που δεν είναι καθορισµένο αν είναι εστιακές ή γενικευµένες 

(epilepsies and syndromes undetermined whether focal or generalized) 

• Ειδικά Σύνδροµα µε κρίσεις που σχετίζονται µε ιδιαίτερες καταστάσεις (special 

syndromes, situation-related seizures) 

Η ποικιλία των διαγνώσεων πού έχουν προκύψει από το υλικό που έχει αναφερθεί 

προηγουµένως, καλύπτει όλο το φάσµα των 9 κυρίων κατηγοριών της διεθνούς ταξινόµησης. 

Συγκεκριµένα η κατανοµή των 122 διαγνώσεων, οι οποίες έγιναν από έµπειρο 

παιδονευρολόγο σύµφωνα µε την διεθνή ταξινόµηση, για τις περιπτώσεις του δείγµατος 

παρουσιάζεται στον Πίνακα-4.1. 
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4. 3 Αποτελέσµατα ελέγχου 

Όταν χρησιµοποιήσαµε το έµπειρο σύστηµα που κατασκευάσαµε για να κάνουµε διαγνώσεις 

στις 122 περιπτώσεις ασθενών του υλικού που συλλέξαµε και συγκρίνοντας τα 

συµπεράσµατα τα οποία προέκυψαν µε αυτά του έµπειρου ιατρού, είχαµε τα εξής 

αποτελέσµατα: 

• Σε 104 περιπτώσεις, είχαµε ίδιες ακριβώς διαγνώσεις µε αυτές του έµπειρου ιατρού. 

∆ηλαδή ένα ποσοστό απόλυτης επιτυχίας 85,2%. 

• Σε 8 περιπτώσεις, είχαµε διαφορετικές διαγνώσεις από αυτές του έµπειρου ιατρού, 

συνεπώς είχαµε ένα απόλυτο ποσοστό λάθους 6,6%.  

• Tέλος σε 10 επιπλέον περιπτώσεις, είχαµε διαγνώσεις οι οποίες δεν ήταν µεν ίδιες 

ακριβώς µε αυτές του ειδικού, αλλά αποδεκτές από αυτόν (ποσοστό 8.2%). 

Τα αποτελέσµατα της διαγνωστικής ικανότητας του συστήµατος παρουσιάζονται στους 

Πίνακες 4.2 (συνοπτικά αποτελέσµατα) και 4.5 (αποτελέσµατα ανά διαγνωστική κατηγορία).  

Το γεγονός ότι είχαµε διαγνώσεις από σύστηµα οι οποίες δεν ήταν οι ίδιες µε αυτές του 

ειδικού, αλλά αποδεκτές από αυτόν, οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους: 

1. Στην πολυπλοκότητα ορισµένων των περιπτώσεων, όπου δεν καθίσταται δυνατή η 

διακριτή κατάταξη του περιστατικού σε κάποια συγκεκριµένη διαγνωστική κατηγορία 

της διεθνούς ταξινόµησης. Σε αυτή την περίπτωση ο ειδικός κατατάσσει το 

περιστατικό στηριζόµενος στην προσωπική του εµπειρία και διαίσθηση.   

2. Στην αδυναµία της υφιστάµενης διεθνούς ταξινόµησης, η γνώση της οποίας είναι 

ενσωµατωµένη στο σύστηµα, να θέσει σαφή κριτήρια διάκρισης µεταξύ ορισµένων 

διαγνωστικών κατηγοριών, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η κατάταξη ενός 

περιστατικού σε µία µόνο διαγνωστική  κατηγορία. 

Συγκριτικά αποτελέσµατα µεταξύ των απόλυτα σωστών (ίδιες ακριβώς µε τον ειδικό) και των 

σχετικά σωστών διαγνώσεων (παρεµφερείς µε αυτές του ειδικού) του συστήµατος 

συνοψίζονται στα Γραφήµατα 3.1 (ποσοτικά) και 3.2 (ποσοστιαία). Αναλυτικά 

αποτελέσµατα µε τις κατανοµές των περιπτώσεων των απόλυτα ορθών και των αποδεκτών 

διαγνώσεων του συστήµατος, έναντι αυτών του παιδονευρολόγου παρουσιάζονται 

αριθµητικά στους Πίνακες 4.4 και 4.5. 
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Τα αποτελέσµατα που είχαµε από τον έλεγχο του συστήµατος, έχουν δηµοσιευθεί σ΄ ένα 

διεθνές περιοδικό (Journal Of Child Neurology-2002, K. Vassilakis, L. Vorgia, S. 

Micheloyannis, «A Decision Support System for Classification of Epilepsies in Childhood», 

17(5): 357-63) και σ’ ένα ελληνικό περιοδικό µε κριτές (Εγκέφαλος-2000, Κ. Βασιλάκης, Σ. 

Μιχελογιάννης, «Κατάταξη Επιληψιών & Επιληπτικών συνδρόµων σε παιδιά, µε την βοήθεια 

ηλεκτρονικών υπολογιστών», 3: 73-83). Αντίστοιχες ανακοινώσεις έχουν γίνει σε διάφορα 

διεθνή συνέδρια (7th European Conference on Epilepsy & Society-2000, Proceedings of the 

Fourth International Conference on Neural Networks and Expert Systems in Medicine and 

Healthcare-2001)  
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Πίνακας-4.1. 

Κατανοµή των επιληψιών  και επιληπτικών συνδρόµων του δείγµατος  

# Τύπος Επιληψίας και Επιληπτικού Συνδρόµου (διάγνωση ειδικού) 
24 Generalized idiopathic epilepsy with no specific discreteness  
14 Special syndromes, situation-related seizures (febrile convulsions) 
12 Localization-related, Idiopathic, benign childhood epilepsies with centrotemporal spikes 
7 Localization-related Symptomatic, Secondary generalized seizures arising from temporal lobes 
6 Localization-related, symptomatic with secondary generalized seizures with locus of onset unknown (*)

5 Localization-related, symptomatic with secondary generalized seizures arising from multiple lobes 

5 West Syndrome - infantile spasms, Blitz-Nick-Salaam Krämpfe (generalized 
cryptogenic/symptomatic) 

5 Undetermined epilepsy without unequivocal generalized or focal features (epilepsies and syndromes 
undetermined whether focal or generalized) 

4 Localization-related, symptomatic with simple partial seizures arising from temporal lobes 
4 Localization-related, symptomatic with complex partial seizures arising from temporal lobes 
4 Localization-related, with simple partial seizures arising from frontal lobes 
4 Childhood absence epilepsy – pyknolepsy (generalized idiopathic) 
3 Localization-related, symptomatic with complex partial seizures arising from frontal lobes 
3 Lennox-Gastaut syndrome (generalized cryptogenic/symptomatic) 
3 Neonatal seizures, epilepsies and syndromes undetermined whether focal or generalized 
2 Localization-related, symptomatic with secondary generalized seizures arising from temporal lobes 
2 Juvenile absence epilepsy (generalized idiopathic) 
2 Epilepsies during diseases affecting CNS (generalized symptomatic specific syndromes) 
2 Situation Related, isolated seizures or isolated status epilepticus 
1 Localization-related, idiopathic, benign psychomotor epilepsy 
1 Localization related, symptomatic, simple partial seizures arising from frontal lobes 
1 Localization related, symptomatic, simple partial seizures arising from parietal lobes 
1 Localization related, symptomatic, simple partial seizures arising from occipital lobes 
1 Localization related, symptomatic, simple partial seizures arising from multiple lobes 
1 Localization-related, symptomatic with complex partial seizures arising from parietal lobes 
1 Localization-related, symptomatic with complex partial seizures arising from multiple lobes 
1 Localization-related, unknown as to whether the syndrome is idiopathic or symptomatic (cryptogenic)
1 Epilepsies with myoclonic-astatic seizures (generalized cryptogenic/symptomatic) 
1 Epilepsies with myclonic absences (generalized cryptogenic/symptomatic) 
1 Undetermined, with both generalized & focal seizures, severe myoclonic epilepsy in infancy 

                            (*) Η συγκεκριµένη κατηγορία έχει προταθεί από τον Dreifuss [Dreifus89] 
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Πίνακας-4.2 

Συνοπτικά αποτελέσµατα του συστήµατος 

∆ιαγνώσεις Αριθµός Ποσοστό 

Συνολικές 122 100 

Απόλυτα σωστές  
(ίδιες ακριβώς µε του ειδικού)

104 85,2% 

Λανθασµένες 18 14,8% 

Σχετικά σωστές  
(παρεµφερείς µε του ειδικού) 

114 93,4% 

Απόλυτα λανθασµένες 8 6,6% 

 

Πίνακας-4.3 

Αποτελέσµατα του συστήµατος ανά διαγνωστική κατηγορία 

Απόλυτα 
σωστές Λανθασµένες Σχετικά 

σωστές 
Απόλυτα 

λανθασµένες ∆ΙΑΓΝΩΣΕΙΣ συνολικές 
# ποσοστό # ποσοστό # ποσοστό # ποσοστό 

Partial 55 49 89,1% 6 10,9% 54 98,2% 1 1,8% 

Generalized 42 35 83,3% 7 16,7% 38 90,5% 4 9,5% 

Undetermined 
whether focal or 

generalized 
9 6 66,7% 3 33,3% 8 88,9% 1 11,1% 

Special 
Syndromes 16 14 87,5% 2 12,5% 14 87,5% 2 12,5% 

 Σύνολα:  122 104 85,2% 18 14,8% 114 93,4% 8 6,6% 
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Γράφηµα –4.2. Ποσοστιαία ευστοχία του συστήµατος ανά διαγνωστική κατηγορία 
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Πίνακας-4.4 

Αναλυτική κατανοµή των απόλυτα ορθών διαγνώσεων του συστήµατος 

∆ιαγνώσεις 
Περιγραφή τύπου επιληψίας ή επιληπτικού συνδρόµου 

Ειδικού DSS
Generalized idiopathic epilepsy with no specific discreteness  24 20 
Special syndromes, situation-related seizures (febrile convulsions) 14 13 
Localization-related, Idiopathic, benign childhood epilepsies with centrotemporal spikes 12 12 

 Localization-related Symptomatic, Secondary generalized seizures arising from temporal 
lobes 7 6 

 Localization-related, symptomatic with secondary generalized seizures with locus of onset 
unknown  6 4 

 Localization-related, symptomatic with secondary generalized seizures arising from multiple 
lobes 5 5 

 West Syndrome - infantile spasms, Blitz-Nick-Salaam Krämpfe (generalized cryptogenic / 
symptomatic) 5 4 

 Undetermined epilepsy without unequivocal generalized or focal features (epilepsies and 
syndromes undetermined whether focal or generalized) 5 3 

Localization-related, symptomatic with simple partial seizures arising from temporal lobes 4 4 
Localization-related, symptomatic with complex partial seizures arising from temporal lobes 4 4 
Localization-related, with simple partial seizures arising from frontal lobes 4 4 
Childhood absence epilepsy – pyknolepsy (generalized idiopathic) 4 4 
Localization-related, symptomatic with complex partial seizures arising from frontal lobes 3 2 
Lennox-Gastaut syndrome (generalized cryptogenic / symptomatic) 3 1 
Neonatal seizures, epilepsies and syndromes undetermined whether focal or generalized 3 3 

 Localization-related, symptomatic with secondary generalized seizures arising from 
temporal lobes 2 2 

Juvenile absence epilepsy (generalized idiopathic) 2 1 
Epilepsies during diseases affecting CNS (generalized symptomatic specific syndromes) 2 2 
Situation Related, isolated seizures or isolated status epilepticus 2 1 
Localization-related, idiopathic, benign psychomotor epilepsy 1 1 
Localization related, symptomatic, simple partial seizures arising from frontal lobes 1 1 
Localization related, symptomatic, simple partial seizures arising from parietal lobes 1 1 
Localization related, symptomatic, simple partial seizures arising from occipital lobes 1 1 
Localization related, symptomatic, simple partial seizures arising from multiple lobes 1 1 
Localization-related, symptomatic with complex partial seizures arising from parietal lobes 1 1 

 Localization-related, symptomatic with complex partial seizures arising from multiple lobes 1 0 
 Localization-related, unknown as to whether the syndrome is idiopathic or symptomatic 
(cryptogenic) 1 1 

Epilepsies with myoclonic-astatic seizures (generalized cryptogenic/symptomatic) 1 1 
Epilepsies with myoclonic absences (generalized cryptogenic/symptomatic) 1 1 

 Undetermined, with both generalized & focal seizures, severe myoclonic epilepsy in infancy 1 0 
ΣΥΝΟΛΑ: 122 104 
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Πίνακας-4.5 

Αναλυτική κατανοµή των αποδεκτά ορθών διαγνώσεων του συστήµατος 

∆ιαγνώσεις 
Περιγραφή τύπου επιληψίας ή επιληπτικού συνδρόµου 

Ειδικού DSS 
Generalized idiopathic epilepsy with no specific discreteness  24 24 
Special syndromes, situation-related seizures (febrile convulsions) 14 13 
Localization-related, Idiopathic, benign childhood epilepsies with centrotemporal spikes 12 12 
Localization-related Symptomatic, Secondary generalized seizures arising from temporal 
lobes 7 7 

Localization-related, symptomatic with secondary generalized seizures with locus of onset 
unknown 6 6 

Localization-related, symptomatic with secondary generalized seizures arising from 
multiple lobes 5 5 

West Syndrome - infantile spasms, Blitz-Nick-Salaam Krämpfe (generalized 
cryptogenic/symptomatic) 5 4 

Undetermined epilepsy without unequivocal generalized or focal features (epilepsies and 
syndromes undetermined whether focal or generalized) 5 5 

Localization-related, symptomatic with simple partial seizures arising from temporal lobes 4 4 
Localization-related, symptomatic with complex partial seizures arising from temporal 
lobes 4 4 

Localization-related, with simple partial seizures arising from frontal lobes 4 4 
Childhood absence epilepsy – pyknolepsy (generalized idiopathic) 4 4 
Localization-related, symptomatic with complex partial seizures arising from frontal lobes 3 3 
Lennox-Gastaut syndrome (generalized cryptogenic/symptomatic) 3 1 
Neonatal seizures, epilepsies and syndromes undetermined whether focal or generalized 3 3 
Localization-related, symptomatic with secondary generalized seizures arising from 
temporal lobes 2 2 

Juvenile absence epilepsy (generalized idiopathic) 2 1 
Epilepsies during diseases affecting CNS (generalized symptomatic specific syndromes) 2 2 
Situation Related, isolated seizures or isolated status epilepticus 2 1 
Localization-related, idiopathic, benign psychomotor epilepsy 1 1 
Localization related, symptomatic, simple partial seizures arising from frontal lobes 1 1 
Localization related, symptomatic, simple partial seizures arising from parietal lobes 1 1 
Localization related, symptomatic, simple partial seizures arising from occipital lobes 1 1 
Localization related, symptomatic, simple partial seizures arising from multiple lobes 1 1 
Localization-related, symptomatic with complex partial seizures arising from parietal lobes 1 1 
Localization-related, symptomatic with complex partial seizures arising from multiple 
lobes 1 0 

Localization-related, unknown as to whether the syndrome is idiopathic or symptomatic 
(cryptogenic) 1 1 

Epilepsies with myoclonic-astatic seizures (generalized cryptogenic/symptomatic) 1 1 
Epilepsies with myoclonic absences (generalized cryptogenic/symptomatic) 1 1 
Undetermined, with both generalized & focal seizures, severe myoclonic epilepsy in 
infancy 1 0 

ΣΥΝΟΛΑ: 122 114 
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

5.1 ∆υνατότητες και χαρακτηριστικά του συστήµατος 

Όταν τροφοδοτήσαµε το συγκεκριµένο σύστηµα υποστήριξης αποφάσεων για την διάγνωση 

της επιληψίας µε δείγµα περιπτώσεων ασθενών, τα αποτελέσµατα που είχαµε ήταν αρκετά 

ενθαρρυντικά: 

 Το διαγνωστικό σύστηµα σε 104 περιπτώσεις σε σύνολο 122, είχε τις ίδιες ακριβώς 

διαγνώσεις µε τον έµπειρο παιδονευρολόγο, οι οποίες ήταν σύµφωνες µε τις 

κατηγορίες της διεθνούς ταξινόµησης. ∆ηλαδή το ποσοστό επιτυχίας είναι  85,2%. Αν 

µάλιστα λάβουµε υπόψη µας ότι σε 10 περιπτώσεις είχαµε συµπεράσµατα συναφή µε 

αυτά του έµπειρου ιατρού, τότε τα ποσοστά ευστοχίας του προγράµµατος φτάνουν το 

93,4%.  

 Το συγκεκριµένο διαγνωστικό σύστηµα φαίνεται να έχει καλύτερα αποτελέσµατα σε 

περιπτώσεις ασθενών µε διαγνώσεις εστιακών (µερικών) επιληψιών µε ποσοστά 

89,1% (ίδιες ακριβώς διαγνώσεις µε αυτές του παιδονευρολόγου) και 98,2% 

(συναφείς-αποδεκτές διαγνώσεις). 

 Στις υπόλοιπες διαγνωστικές κατηγορίες (γενικευµένες επιληψίες, επιληψίες  

ακαθόριστες αν είναι γενικευµένες ή εστιακές και ειδικά σύνδροµα συσχετιζόµενα µε 

άλλες καταστάσεις), το σύστηµα είχε ποσοστά επιτυχίας 82,1% και 89,6% αντίστοιχα.  

 Χειρότερα αποτελέσµατα παρουσίασε το σύστηµα όταν ελέγχθηκε σε περιστατικά 

επιληψιών και συνδρόµων µε ακαθόριστες ως προς την εστία τους (γενικευµένες ή 

εστιακές) επιληπτικές κρίσεις, όπου τα ποσοστά επιτυχίας που είχαµε ήταν σχετικά 

χαµηλά: 66,7% στις ίδιες ακριβώς διαγνώσεις µε τον παιδονευρολόγο και 88.9% σε 

παρεµφερείς διαγνώσεις. 

 Από τα 8 (απόλυτα) λανθασµένα αποτελέσµατα του συστήµατος, σε µία περίπτωση 

είχαµε ασθενή ο οποίος είχε υποβληθεί παλαιότερα σε θεραπεία, µε αποτέλεσµα να 

έχει αλλάξει µορφή το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα του. ∆ηλαδή δεν είχαµε την ακριβή 

εικόνα έναρξης της νόσου, κάτι που ενδεχόµενα θα οδηγούσε το λογισµικό σε ορθή 

διάγνωση. Σε πέντε περιπτώσεις οι προτεινόµενες διαγνώσεις από την διεθνή 

ταξινόµηση, αλλά και το λογισµικό, ήταν διαφορετικές από αυτήν του έµπειρου 
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ιατρού, λόγω διαφόρων ασυµφωνιών στα ευρήµατα των εξετάσεων. Τέλος σε δύο 

περιπτώσεις ασθενών το διαγνωστικό σύστηµα δεν µπόρεσε να καταλήξει σε 

διάγνωση, λόγω της αβεβαιότητας την οποία παρουσίαζε η κλινική εικόνα των 

κρίσεων και λόγω της επίδρασης των φαρµάκων, που ήδη έπαιρναν οι ασθενείς και 

πιθανότατα αλλοίωναν την µορφή της κρίσης. 

Σε γενικές γραµµές το σύστηµα υποστήριξης αποφάσεων που κατασκευάσαµε οδηγούσε σε 

σωστή διάγνωση και έδειξε ότι είχε αρκετά ικανοποιητική διαγνωστική ικανότητα και ως εκ 

τούτου πιστεύουµε ότι µπορεί να εξελιχθεί σε ένα σηµαντικό βοηθητικό διαγνωστικό 

εργαλείο. Η αισιοδοξία µας αυτήν δεν πηγάζει απλά από τα αρκετά καλά αποτελέσµατα που 

είχαµε κατά την διάρκεια της φάσης του ελέγχου του συστήµατος σε δείγµα ασθενών. Η 

µεθοδολογία ανάπτυξης µας επιτρέπει να διακρίνουµε ορισµένες δυνατότητες βελτίωσης του 

συστήµατος σε διάφορα επίπεδα: 

• Τα «βάθος» του ιεραρχικής αξιολόγησης των δεδοµένων µπορεί να αυξηθεί, αν 

εξεταστούν περισσότερα δεδοµένα και προστεθεί στο σύστηµα επιπλέον ευρηµατική 

(heuristic) γνώση. Με αυτόν τον τρόπο θα προκύψουν νέες διακλαδώσεις στο δένδρο 

αναζήτησης, οι οποίες όµως θα µας επιτρέψουν τον ακριβέστερο προσδιορισµό των 

πιθανών διαγνώσεων.  

• Ορισµένοι  κόµβοι του δέντρου, όπου ζητούνται από τον χρήστη συγκεκριµένα στοιχεία, 

θα µπορούσαν να είναι ξεχωριστά µικρότερα διαγνωστικά υποσυστήµατα, τα οποία θα 

βοηθούν το χρήστη να προσδιορίσει µε µεγαλύτερη σαφήνεια τα δεδοµένα που 

αξιολογούνται στον συγκεκριµένο κόµβο. Με αυτό το σκεπτικό υλοποιήθηκε το αρχικό 

υποσύστηµα, όπου εξετάζεται ο τύπος της επιληπτικής κρίσης, το οποίο βοηθά στην 

κατάταξη της επιληπτικής κρίσης σύµφωνα µε την διεθνή ταξινόµηση [ILAE81] και 

ουσιαστικά αποτελεί την ρίζα του δένδρου αναζήτησης. 

• Στο γράφηµα, οι κόµβοι που αντιστοιχούν στις διαγνωστικές κατηγορίες της επιληψίας 

µπορούν να εµπλουτιστούν περαιτέρω µε περισσότερους κανόνες ή και να 

δηµιουργηθούν νέες συνδέσεις µεταξύ αυτών των καταληκτικών κόµβων. Βέβαια µε 

αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η πολυπλοκότητα του συστήµατος από την άλλη µεριά όµως 

αναµένεται να βελτιωθεί  η διαγνωστική του απόδοση. 

• Καθώς το όλο σύστηµα έχει ουσιαστικά διασπαστεί σε µικρότερα διαγνωστικά 

υποσυστήµατα, είναι δυνατόν να συνδυαστούν και άλλες τεχνικές αναπαράστασης της 

γνώσης, εκτός από τους κανόνες και του µηχανισµού  backwards chaining για την 
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αξιολόγηση τους. Για παράδειγµα, αν υπάρχει ένα κοινά αποδεκτό σύστηµα για τη 

ερµηνεία του εγκεφαλογραφήµατος και τον προσδιορισµό του τύπου των αιχµών αυτού, 

το οποίο µπορεί να στηρίζεται σε Neural Networks ή στην θεωρία του Bayes, τότε αυτό 

είναι δυνατόν να ενσωµατωθεί σαν υποσύστηµα στο γενικότερο σύστηµα και να 

αξιοποιηθούν τα συµπεράσµατα του σύµφωνα µε αυτές τις µεθοδολογίες. 

Οι βελτιώσεις αυτές µπορούν να επέλθουν µε τον περαιτέρω έλεγχο του συστήµατος για την 

συµπλήρωση της βάσης γνώσεων και τον εντοπισµό λαθών. 

Τέλος, το σύστηµα που αναπτύξαµε έχει ορισµένα λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα οποία  

µελλοντικά ίσως µας δώσουν την δυνατότητα χρήσης του από ιατρούς σε πραγµατικό 

περιβάλλον εργασίας. Τέτοια χαρακτηριστικά  είναι: 

• Η ευκολία χρήσης του συστήµατος, καθώς το περιβάλλον λειτουργίας του είναι το 

δηµοφιλές περιβάλλον των MS-Windows. 

• ∆εν απαιτούνται ισχυρά υπολογιστικά συστήµατα, ούτε εξειδικευµένες περιφερειακές 

συσκευές. Η εγκατάσταση του συστήµατος είναι εύκολη και το σύστηµα µπορεί να 

λειτουργήσει ανεξάρτητα, σε οποιοδήποτε προσωπικό υπολογιστή. 

• ∆ύσκολα γίνονται λάθη στην καταχώρηση των δεδοµένων, διότι προσφέρονται 

συγκεκριµένες επιλογές για να διαλέξει ο χρήστης. 

• Η πορεία της διαγνωστικής διαδικασίας είναι σαφώς προδιαγεγραµµένη µέσα από 

συγκεκριµένες επιλογές που πρέπει να κάνει ο χρήστης. 

• Αν ο χρήστης έχει κάνει  λάθος εκτιµήσεις, αυτές είναι δυνατόν να διορθωθούν σε 

µεταγενέστερο στάδιο της διαγνωστικής διαδικασίας του συστήµατος, µετά από 

συνολική αξιολόγηση των δεδοµένων που έχουν εισαχθεί. 

Ο χρόνος που απαιτείται για να εξεταστεί µία περίπτωση ασθενούς εξαρτάται κυρίως από την 

εξοικείωση του χρήστη µε το περιβάλλον των MS-Windows και την διαθεσιµότητα των 

στοιχείων που πιθανόν θα ζητήσει το σύστηµα από τον χρήστη. Αν τα στοιχεία που θα 

ζητηθούν από το σύστηµα είναι άµεσα διαθέσιµα, τότε ο χρόνος που απαιτείται για να 

καταλήξει το λογισµικό σε συµπεράσµατα είναι µικρότερος των 2 λεπτών. Χρονικό διάστηµα 

που µας επιτρέπει να το εντάξουµε στην ρουτίνα της διαγνωστικής διαδικασίας ενός ιατρού 

σε κάποιο πραγµατικό περιβάλλον εργασίας. 
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5.2. Άλλα διαγνωστικά συστήµατα στην επιληψία 

Στην διεθνή βιβλιογραφία δεν έχουν παρουσιαστεί αρκετά γνωστά συστήµατα υποστήριξης 

για την διάγνωση της επιληψίας, σε σχέση µε άλλες ασθένειες. Μελέτες έχουν γίνει για τον 

προσδιορισµό της επιληπτικής κρίσης [Brasil01] και τον εντοπισµό επιληπτικών δυναµικών 

στο ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα [Benlamri97]. Αντίστοιχο διαγνωστικό σύστηµα για την 

Επιληψία έχει αναφερθεί στην διεθνή βιβλιογραφία το 1993 [Korpinen93] µε την ονοµασία 

Epilepsy Expert. Το εν λόγω διαγνωστικό σύστηµα συνδύαζε τεχνικές δένδρου αποφάσεων, 

κανόνων και υπερκειµένου (hypertext) και περιελάµβανε τέσσερα (4) διαφορετικά 

υποσυστήµατα, που χρησιµοποιούσαν διαφορετική   µεθοδολογία. Ο χρήστης, κατά την 

κρίση του, µπορούσε να επιλέξει ένα από αυτά τα 4 υποσυστήµατα του Epilepsy Expert για 

να εξερευνήσει την περίπτωση του ασθενούς που είχε υπόψη του. Το συγκεκριµένο 

διαγνωστικό εργαλείο κατέληγε σε εναλλακτικές προτεινόµενες διαγνώσεις και καθώς 

περιελάµβανε κυρίως πληροφορίες σε µορφή κειµένου, έπαιζε βασικά τον ρόλο ενός 

συµβουλευτικού συστήµατος. Στα αναφερόµενα αποτελέσµατα του συστήµατος τα ποσοστά 

επιτυχίας, συγκρινόµενα µε 3 ειδικούς ήταν 72% ορθά, 8% µερικώς ορθά και 20% 

λανθασµένα. Στο υποσύστηµα του Epilepsy Expert στο οποίο λαµβάνονται υπόψη τα 

ευρήµατα του ΗΕΓ τα αποτελέσµατα ήταν 48% ορθά, 28% µερικώς ορθά και 24% 

λανθασµένα. Καλύτερα αποτελέσµατα παρουσίασε το υποσύστηµα εκείνο που 

χρησιµοποιούσε την τεχνολογία του υπερκείµενου µε 80% επιτυχία [Korpinen94]. 

Βέβαια η ουσιαστική διαφορά µεταξύ των δύο συστηµάτων είναι ότι το σύστηµα που αφορά 

την παρούσα µελέτη, έχει σχεδιαστεί για την διάγνωση της παιδικής επιληψίας. 

Το διαγνωστικό σύστηµα που κατασκευάσαµε χρησιµοποιεί κυρίως την τεχνική ανάπτυξης 

ξεχωριστής βάσεων γνώσεων, εισάγοντας µια συγκεκριµένη µεθοδολογία η οποία είναι 

δυνατόν αν χρησιµοποιηθεί και σε άλλα προβλήµατα ιατρικής διάγνωσης. Αντίθετα µε το 

Epilepsy Expert, δεν δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει κάποιο εναλλακτικό 

διαγνωστικό υποσύστηµα. Ξεκινώντας µε τα συµπτώµατα της επιληπτικής κρίσης, το 

λογισµικό βοηθά τον χρήστη να κατατάξει αυτήν σε κάποια κατηγορία της διεθνούς 

ταξινόµησης [ILAE81]. Στην συνέχεια µε από τα στοιχεία που εισάγει ο χρήστης το σύστηµα 

προσπαθεί να δηµιουργήσει ένα δέντρο αποφάσεων για να καταλήξει σε κάποιο σύνολο 

διαγνωστικών κατηγοριών. Εξετάζοντας αυτές τις επιλεγµένες υποθετικές διαγνώσεις που 

υπάρχουν στο τελικό σύνολο, υποβάλει κατάλληλες ερωτήσεις στο χρήστη για να καταλήξει 

σε συµπεράσµατα. Στο διαγνωστικό σύστηµα που αναπτύξαµε, αντί να παρουσιάζονται στον 
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χρήστη κάποιες εναλλακτικές διαγνώσεις, από τις οποίες αυτός πρέπει να διαλέξει τη πιο 

κατάλληλη, προτείνονται συγκεκριµένα αποτελέσµατα. ∆ηλαδή, έχει δοθεί έµφαση στην 

ανάπτυξη της µηχανικής συλλογιστικής του λογισµικού. 

5.3 Ο ρόλος της διεθνούς ταξινόµησης 

Ένα σηµείο στο οποίο συµφωνούν οι κατασκευαστές και των δύο συστηµάτων είναι οι 

αδυναµίες που έχει η ισχύουσα διεθνής ταξινόµηση [ΙLAE89]. Η διεθνής ταξινόµηση για 

επιληψίες και επιληπτικά σύνδροµα είναι αναµφισβήτητα ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε 

γιατρό που ασχολείται µε την επιληψία [Avanzini96, Nordli97, Eriksson97]. Οι παρατηρήσεις 

και οι διαγνωστικές διαδικασίες που προσφέρει στους γιατρούς, διευκολύνουν σηµαντικά το 

διαγνωστικό τους έργο και όπως επισηµαίνεται από την παρούσα µελέτη, µπορεί να παίζει 

σπουδαίο ρόλο στην τυποποίηση της ιατρικής γνώσης, η οποία είναι τόσο απαραίτητη για 

ανάπτυξη αντίστοιχων συστηµάτων αυτοµατοποιηµένης διάγνωσης. Ωστόσο η ταξινόµηση 

που προτείνεται από την ∆ιεθνή Ένωση κατά της Επιληψίας, όπως επισηµαίνουν αρκετοί οι 

ερευνητές που έχουν προσπαθήσει να κάνουν κατάταξη επιληπτικών περιπτώσεων σύµφωνα 

µε αυτήν, παρουσιάζει ορισµένες αδυναµίες και περιορισµούς [Shah92, Avanzini96, 

Eriksson97]. Αυτό έχει αποδοθεί σε ορισµένους παράγοντες όπως η ποιότητα των κλινικών 

πληροφοριών για τις επιληπτικές κρίσεις των ασθενών, αλλά και σε ενδογενείς αδυναµίες της 

διεθνούς ταξινόµησης, όπως η µη σαφής διάκριση µεταξύ διαγνωστικών κατηγοριών. Σαν 

παράδειγµα, εκτός των προαναφερθέντων µελετών οι Manford et al δεν µπόρεσαν να 

κατατάξουν 190 από 814 ασθενείς µε νεοδιαγνωσθείσα επιληψία [Manford92]. Για τους 

λόγους αυτούς αρκετοί ερευνητές προτείνουν ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια την αναθεώρηση 

της συγκεκριµένης ταξινόµησης [Nordli97, Engel98, Everitt99] 

Πράγµατι, σε συνεδρίαση επιτροπής της ∆ιεθνούς Ένωσης κατά της Επιληψίας (ILAE) που 

έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 1997 [Engel01] συµφωνήθηκε η επανεξέταση και η αναθεώρηση 

της ∆ιεθνούς Ταξινόµησης για την Επιληψία και τα Επιληπτικά σύνδροµα. Για αυτό τον λόγο 

συστήθηκαν 4 οµάδες εργασίας µε διαφορετικά αντικείµενα µελέτης (Descriptive 

Terminology for Ictal Events, Seizures, Syndromes and Diseases and Impairment). Σύµφωνα 

µε τις νέες υποδείξεις για αναθεώρηση της ∆ιεθνούς Ταξινόµησης, δεδοµένα που αφορούν 

την άµεση φαινοµενολογία, τον τύπο της επιληψίας, τα σύνδροµα, την αιτιολογία και τυχόν 

βλάβες θα πρέπει να συµπεριληφθούν εκτενέστερα στην νέα ταξινόµηση. Σχεδιάζοντας το 

σύστηµα που κατασκευάσαµε, πολλές φορές χρειάστηκε να επεξεργαστούµε δεδοµένα που 

δεν αναφερόταν µε σαφήνεια στην ∆ιεθνή Ταξινόµηση. Μια νέα ταξινόµηση οργανωµένη µε 
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λογικές κλινικές προσεγγίσεις θα βοηθούσε σηµαντικά τους ιατρούς στην έρευνα τους για 

υποθέσεις για τον προσδιορισµό της διάγνωσης και την θεραπευτική αγωγή σε περιπτώσεις 

ασθενών. Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήσαµε για την ανάπτυξη του συστήµατος µπορεί 

εύκολα να προσαρµοστεί σε µελλοντικές αναθεωρήσεις της ∆ιεθνούς Ταξινόµησης, 

προσθέτοντας περισσότερους κλάδους στο δένδρο αποφάσεων, αυξάνοντας τους 

καταληκτικούς κόµβους του δέντρου και αλλάζοντας, αν παραστεί ανάγκη, την ορολογία στα 

συµπεράσµατα. Για την αναθεώρηση της διεθνούς ταξινόµησης, εκτός των 

προαναφερθέντων, προτείνεται [Engel01] να διατυπώνονται πρακτικές απόψεις διάγνωσης 

επιληψίας, καθώς για παράδειγµα κάποιες περιπτώσεις ασθενών δεν είναι δυνατόν να 

καταταχθούν σε κάποια διαγνωστική κατηγορία  ή είναι δυνατόν να αλλάξει ο τύπος της 

επιληπτικής κρίσης όταν  παρουσιάζονται νέα δεδοµένα κλπ. Αναπτύσσοντας το 

συγκεκριµένο σύστηµα πολλές φορές ήλθαµε αντιµέτωποι µε τέτοιου είδους προβλήµατα, 

ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της φάσης της ανάλυσης όπου έπρεπε να δηµιουργήσουµε την 

βάση γνώσης. Μια βελτιωµένη έκδοση της ∆ιεθνούς Ταξινόµησης µε περισσότερο 

τυποποιηµένες διαδικασίες, θα µπορούσε να βοηθήσει την ανάπτυξη αντίστοιχων 

διαγνωστικών συστηµάτων. 

5.4 Η µεθοδολογία ανάπτυξης 

Η ανάπτυξη λογισµικού για την κατασκευή ενός διαγνωστικού συστήµατος διαφέρει αρκετά 

από τον αλγοριθµικό τρόπο ανάπτυξης ενός κοινού λογισµικού. Η βάση γνώσεων αποτελεί 

ξεχωριστό τµήµα του συστήµατος και απαιτεί ιδιαίτερες φάσεις υλοποίησης. Αυτό σηµαίνει 

ότι  δεν µπορούµε να ακολουθήσουµε πάντα τις προδιαγραφές των σταδίων  υλοποίησης, 

όπως αυτές προτείνονται από την Μηχανική Λογισµικού [Sommerville95]  και θα πρέπει 

κατά περίπτωση να µελετηθεί ο τρόπος ένταξης των φάσεων  ανάπτυξης στο γενικότερο 

µοντέλο του κύκλου ζωής λογισµικού [Szolovits91,  Fox93, Healthfield93]. Για παράδειγµα, 

στην φάση της ανάλυσης του προβλήµατος είναι πολλές φορές απαραίτητο να γνωρίζουµε εκ 

των προτέρων ποια µεθοδολογία αναπαράστασης γνώσης θα ακολουθήσουµε στο στάδιο του 

σχεδιασµού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τα στάδια της ανάλυσης και σχεδιασµού, όταν 

κατασκευάζουµε ένα σύστηµα βασισµένο σε γνώση, να  έχουν ασαφή όρια µεταξύ τους. 

∆ιαφορές υπάρχουν και στην αξιολόγηση του συστήµατος, καθώς ο κατασκευαστής του 

λογισµικού έχει µεν τρόπους να κάνει επιβεβαίωση του συστήµατος, δεν είναι όµως σε θέση 

να επαληθεύσει τα αποτελέσµατα, ούτε να στηριχθεί σε σενάρια ελέγχου τα οποία θα 

σχεδιάσει µόνος του. Η φάση της συντήρησης, η οποία δεν µας απασχόλησε στην 
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µεθοδολογία ανάπτυξης της παρούσης µελέτης, διότι το σύστηµα δεν έχει εγκατασταθεί σε 

πραγµατικό περιβάλλον εργασίας, επίσης διαφέρει σηµαντικά από αυτή του κλασικού κύκλου 

ζωής λογισµικού. Η φάση συντήρησης σε ένα σύστηµα υποστήριξης αποφάσεων δεν είναι 

τόσο στατική όσο σε άλλα συστήµατα λογισµικού. Η βάση γνώσεων του συστήµατος, πρέπει 

µας δίνει την δυνατότητα της εύκολης ανανέωσης ή συµπλήρωσης, καθώς η ολοκλήρωση 

των γνώσεων είναι θέµα κυρίως του χρήστη και όχι του προγραµµατιστή που κατασκεύασε 

το λογισµικό. Αυτό συµβαίνει διότι οι γνώσεις και οι εµπειρίες συνεχώς ανανεώνονται και 

αναπροσαρµόζονται και το διαγνωστικό σύστηµα θα πρέπει να παρέχει αυτή την δυνατότητα 

της συνεχούς ενηµέρωσης, επεκτείνοντας την βάση γνώσεων αυτού. Σε πολλά συστήµατα 

στήριξης αποφάσεων έχουν προσπαθήσει να αποµονώσουν την βάση γνώσεων και να 

δηµιουργήσουν µηχανιστικές διαδικασίες ανανέωσης και συµπλήρωσης όπως στο γνωστό 

MYCIN [Buchanan84]. Όµως αυτό έχει άµεση επίπτωση στην απόδοση του συστήµατος διότι 

δεν ελέγχεται εύκολα µε αυτόµατο τρόπο η αύξηση και η ανανέωση της γνώσης, οι χρήστες 

δεν είναι πάντα επαρκώς εξοικειωµένοι µε το σύστηµα ούτε διαθέτουν την ανάλογη 

τεχνογνωσία, µε αποτέλεσµα να προκαλείται άναρχη δόµηση στην βάση γνώσεων 

µεγαλώνοντας την πολυπλοκότητα του συστήµατος και να οδηγείται ο µηχανισµός εξαγωγής 

συµπερασµάτων σε απρόβλεπτα συµπεράσµατα και λάθος διαγνώσεις. Με την διάσπαση του 

συστήµατος σε µικρότερα ανεξάρτητα υποσυστήµατα γίνεται  ευκολότερη συντήρηση του, 

αλλά απαιτείται περισσότερη παρέµβαση του προγραµµατιστή που ανέπτυξε το λογισµικό. 

Το δυσκολότερο και κρισιµότερο στάδιο στην ανάπτυξη λογισµικού είναι αυτό της ανάλυσης 

των δεδοµένων και του προσδιορισµού των προδιαγραφών. Στην συγκεκριµένη υλοποίηση, 

το πρόβληµα της κατασκευής ενός υπολογιστικού συστήµατος για την υποστήριξη της 

διάγνωσης της επιληψίας, αρχικά δεν ήταν «καλώς ορισµένο» για τον κατασκευαστή του 

λογισµικού. Παράλληλα δεν υπήρχε κάποια τυποποιηµένη τεχνική για την προσέγγιση της 

διαγνωστικής διαδικασίας. Η προσπάθεια που πρέπει να γίνει από τον κατασκευαστή 

λογισµικού για την εκµαίευση γνώσης (knowledge elicitation) από τον εµπειρογνώµονα, 

θεωρείται από τις δυσκολότερες και πιο χρονοβόρες διαδικασίες στην ανάπτυξη ενός 

διαγνωστικού συστήµατος [DeDombal86, Kolodner87]. Απαιτήθηκε λοιπόν η εκτενής 

συνεργασία  του εµπειρογνώµονα γιατρού µε τον κατασκευαστή του λογισµικού για να γίνει 

αναγνώριση του προβλήµατος και κατανόηση του αντικειµένου και από τα δύο µέρη. Αυτή η 

αναγνωριστική διαδικασία θεωρείται απαραίτητη [Wyatt90, Βλαχάβας02] για τα δύο 

συνεργαζόµενα µέρη. Αφ’ ενός  ο γιατρός για να πειστεί ως προς την χρησιµότητα του 

διαγνωστικού συστήµατος, για να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του και για να 
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ενηµερωθεί για την τεχνική εξαγωγής συµπερασµάτων και αφ’ ετέρου ο κατασκευαστής του 

λογισµικού για να έχει την ευκαιρία της ανάλυσης του διαγνωστικού προβλήµατος και για να 

εκτιµήσει την γνώση και την εµπειρία που απαιτούνται µε στόχο να σχεδιάσει το πώς θα 

πρέπει να αξιοποιηθούν αυτές για την λύση του προβλήµατος στα πλαίσια της 

Πληροφορικής. 

Η ιατρική γνώση που ενσωµατώθηκε στο συγκεκριµένο διαγνωστικό σύστηµα, προέκυψε 

από την στενή συνεργασία του κατασκευαστή του προγράµµατος και του εξειδικευµένου 

στην επιληψία ιατρού, µε συνεχείς αναφορές στην αντίστοιχη βιβλιογραφία για να 

τεκµηριωθούν οι αποφάσεις. Όπως ήταν αναµενόµενο, σηµαντικά προβλήµατα προέκυψαν 

κατά την διάρκεια της εκµαίευσης της γνώσης από τον ειδικό: 

• Υπήρξε, τουλάχιστον στην αρχή της συνεργασίας, εξαιρετική δυσκολία να 

υποβληθούν από τον κατασκευαστή του λογισµικού οι κατάλληλες ερωτήσεις στον 

ειδικό. 

• Καθώς ο ειδικός δεν χαρακτηρίζεται απλά από την κατοχή των απαιτούµενων 

πληροφοριών, αλλά κατέχει κατά κάποιο υποσυνείδητο τρόπο µια πολύ µεγάλη 

ποσότητα γνώσης, την οποία χρησιµοποιεί αυτοµατοποιηµένα, δεν είναι πάντα σε 

θέση να εξηγήσει και να µεταδώσει αυτή την γνώση.  

• Χρειάστηκε να αναλωθεί αρκετός χρόνος, έως ότου ο ειδικός αντιληφθεί τις 

πραγµατικές ανάγκες του κατασκευαστή. 

Σηµαντική βοήθεια σε αυτή την ανιχνευτική διαδικασία προσέφερε η τυποποίηση, που 

προτείνεται από την διεθνή ταξινόµηση για επιληπτικά σύνδροµα και επιληψίες [ILAE89]. 

Για την εκµαίευση και την απόκτηση της ιατρικής γνώσης, είναι δυνατόν να 

χρησιµοποιηθούν και άλλες τεχνικές όπως στατιστικές µέθοδοι [Christiansen97], νευρωνικά 

δίκτυα [Wasserman89], µεθοδολογίες της µηχανικής µάθησης [Potamias92, Mobal94, 

Morik94] ή και συνδυασµός αυτών, που όµως χρειάζονται πληθώρα παραδειγµάτων και είναι 

αµφίβολη η επιτυχία τους σε πολύπλοκα προβλήµατα µε µεγάλο πλήθος συµπτωµάτων, που 

είναι δυνατόν να επηρεάσουν την διάγνωση και µε µεγάλο αριθµό διαγνωστικών κατηγοριών. 

Τα κύρια δοµικά συστατικά ενός διαγνωστικού συστήµατος που βασίζεται στην τυποποίηση 

της γνώσης σε κάποιο αντικείµενο περιλαµβάνουν: (α) την βάση γνώσεων, (β) τον µηχανισµό 

εξαγωγής συµπερασµάτων και (γ) τον τρόπο επικοινωνίας χρήστη-υπολογιστή. Οι 

διαφορετικές προσεγγίσεις µε τις οποίες µπορεί να υλοποιηθεί ο µηχανισµός εξαγωγής 

συµπερασµάτων βασίζονται στην κατάλληλη αποθήκευση, διαχείριση και αξιοποίηση των 
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πληροφοριών που απαρτίζουν την βάση γνώσεων για να καταλήξουν σε ορθά αποτελέσµατα. 

Η τεχνική που χρησιµοποιήσαµε για την ανάπτυξη του µηχανισµού εξαγωγής 

συµπερασµάτων του συγκεκριµένου συστήµατος, στηρίχθηκε σε µεθοδολογίες οι οποίες 

χρησιµοποιήθηκαν στο παρελθόν συνδυάζοντας τις γνωστές τεχνικές της δηµιουργίας 

κανόνων, δέντρων αποφάσεων, αρχιτεκτονικής «Μαυροπίνακα» και διάσπασης του αρχικού 

προβλήµατος σε µικρότερα. 

Πιστεύουµε ότι αυτή η µεθοδολογία εύκολα µπορεί να εφαρµοστεί σε ανάλογα προβλήµατα 

ιατρικής διάγνωσης, όπου είναι δυνατή η υλοποίηση ενός δέντρου αποφάσεων, το οποίο να 

στηρίζεται σε συγκεκριµένα αναµφισβήτητα γεγονότα. Τα στοιχεία που θα προέλθουν από 

αυτά τα αδιαµφισβήτητα γεγονότα, θα µας επιτρέψουν µία ασφαλή ιεραρχική αξιολόγηση 

των δεδοµένων, η οποία αντιστοιχεί σε µία συγκεκριµένη όδευση του δέντρου. Η ανάπτυξη 

των διακλαδώσεων του δέντρου αποφάσεων σταµατά εκεί που ξεκινά η αβεβαιότητα της 

έκβασης της διαγνωστικής διαδικασίας και στόχος της µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε είναι, 

να στενέψουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα όρια αναζήτησης ορθών συµπερασµάτων, 

καταλήγοντας σε περιορισµένα σύνολα υποθέσεων. Η ύπαρξη ενός σηµαντικού δεδοµένου 

για την πορεία της διάγνωσης, όπως είναι στην περίπτωση µας ο τύπος της επιληπτικής 

κρίσης, µας δίνει επιπλέον την δυνατότητα να προσδιορίσουµε το αρχικό τµήµα (κορυφή) του 

δέντρου αναζήτησης, το οποίο τελικά καταλήγει σε κάποια σύνολα υποθέσεων (κατάλογοι)  

που αποτελούνται από µικρότερα ανεξάρτητα διαγνωστικά προβλήµατα, ένα για κάθε τύπο 

επιληψίας. Η επιλογή ενός συνόλου υποθέσεων, από το υπερσύνολο όλων δυνατών 

διαγνώσεων, µας δίνει την δυνατότητα να περιορίσουµε τον όγκο της γνώσης που θα πρέπει 

να αξιολογήσουµε κάθε φορά, καθώς εξετάσουµε ένα µέρος µόνο των µικρότερων 

διαγνωστικών συστηµάτων. Αυτό το γεγονός µειώνει σηµαντικά την πολυπλοκότητα του 

όλου έργου και αυξάνει την ταχύτητα του λογισµικού. Από την άλλη µεριά καθώς είναι 

δυνατόν τα υποσυστήµατα αυτά να είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, µας δίνεται η 

ευκαιρία  κάθε ένα από αυτά να τα προσεγγίσουµε µε διαφορετικό τρόπο υλοποίησης, 

χρησιµοποιώντας ξεχωριστές µεθοδολογίες και τεχνικές όπως αυτή του Bayes [Wang99], των 

Τεχνητών Νευρωνικών ∆ικτύων [Baxt90, Papadourakis92], της ασαφούς λογικής [Si98] και 

των συστηµάτων που βασίζονται σε κανόνες [Lucas91, Buchanan84], δίνοντας καλύτερα 

αποτελέσµατα. Τα σηµερινά λειτουργικά συστήµατα και περιβάλλοντα εργασίας των 

υπολογιστών, µας δίνουν την απαραίτητη υποδοµή για συνδεθούν ξεχωριστά συστήµατα 

µεταξύ τους και να ανταλλάξουν πληροφορίες. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον διότι µπορούµε 

να χρησιµοποιήσουµε ήδη επιτυχηµένα διαγνωστικά συστήµατα διαφορετικών τεχνικών και 
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να τα συνδέσουµε µεταξύ τους κάτω ένα κοινό δέντρο αποφάσεων δηµιουργώντας, ένα 

µεγαλύτερο υβριδικό διαγνωστικό σύστηµα [Medsker95, Papadourakis96]. 

Στην ανάπτυξη του συγκεκριµένου συστήµατος, οι διακλαδώσεις του δέντρου αποφάσεων 

ξεκινούν ανάλογα µε το συµπέρασµα που θα καταλήξει ένα αρχικό υποσύστηµα σχετικά µε 

τον τύπο της επιληπτικής κρίσης. Οι ερωτήσεις που υποβάλλονται από αυτό το υποσύστηµα 

στο χρήστη βοηθούν ώστε να εντοπιστεί ο τύπος της επιληπτικής κρίσης σύµφωνα µε την 

ισχύουσα διεθνή ταξινόµηση [ILAE81]. Στην συνέχεια οι κόµβοι του δένδρου αποφάσεων 

αφορούν ερωτήσεις προς τον χρήστη και η όδευση στις διακλαδώσεις του δέντρου, βασίζεται 

στις απαντήσεις του χρήστη. Το δέντρο καταλήγει σε συγκεκριµένα σύνολα υποθέσεων, οι 

οποίες εξετάζονται µε ανάλυση αντίστοιχων κανόνων για να διαπιστώσουµε αν ισχύουν και 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν συµπεράσµατα, χρησιµοποιώντας την τεχνική backwards 

chaining. ∆ηλαδή, ουσιαστικά αυτό το δέντρο αναζήτησης των πιθανών διαγνώσεων παίζει 

τον ρόλο µιας γεννήτριας υποθέσεων. Είναι όµως δυνατόν για την εκµαίευση των 

απαντήσεων να χρησιµοποιηθούν διαγνωστικά υποσυστήµατα ή να ληφθούν αυτόµατα 

ψηφιοποιηµένα αποτελέσµατα εργαστηριακών οργάνων / συσκευών [Habashi91, Si98]. 

Φυσικά όσο και αν φαίνεται ακριβής και ορθολογική η διαγνωστική ικανότητα του 

συστήµατος για την διάγνωση της Επιληψίας, δεν παύει αυτή να είναι αποτέλεσµα 

πεπερασµένων αναλύσεων των δεδοµένων και ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να έχει το 

τελευταίο λόγο. Σίγουρα όµως µπορεί να αναφέρεται σε αυτό για επιβεβαίωση της διάγνωσης 

και τα συµπεράσµατα του λογισµικού να έχουν συµβουλευτικό χαρακτήρα. Ένα ρόλο που µε 

βεβαιότητα θα παίξει αποτελεσµατικά το σύστηµα, είναι να χρησιµοποιηθεί σαν εκπαιδευτικό 

εργαλείο [Lehmann95] για τους φοιτητές ιατρικής και ειδικευόµενους γιατρούς, καθώς η 

ανάπτυξη του έχει στηριχθεί στην διεθνή ταξινόµηση για επιληπτικά σύνδροµα και επιληψίες. 

5.5 Το µέλλον των συστηµάτων στήριξης της ιατρικής διάγνωσης 

Αν και υπάρχει σηµαντική έρευνα προς αυτήν την κατεύθυνση, δεν βρίσκει κανείς εύκολα 

ολοκληρωµένα προϊόντα στην αγορά της πληροφορικής, τα οποία είναι σε θέση να 

προσφέρουν αποτελεσµατική διάγνωση σε τοµείς της ιατρικής [Ridderikhoff99, Reisman96, 

Healthfield93]. Αυτό βέβαια πηγάζει από το γεγονός της πολυπλοκότητας των προβληµάτων 

που έχουν σχέση  µε την ιατρική διάγνωση, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 

πολλοί οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, οι οποίοι µε την σειρά τους είναι πολύ 

δύσκολο να εκτιµηθούν ταυτόχρονα. ‘Έχουν κατά καιρούς παρουσιαστεί αρκετές εφαρµογές 

των διαγνωστικών συστηµάτων στην ιατρική σε διάφορες γνωστικές περιοχές και κάποια από 
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αυτά έχουν αποτελέσει την βάση για την ανάπτυξη της απαραίτητης θεωρητικής υποδοµής 

όπως το MYCIN και το INTERNIST [Buchanan84, Wolfram95]. Νεώτερα συστήµατα 

χρησιµοποιούν αυτή την θεωρητική υποδοµή καθώς και εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί 

[Chang93, Wolfram95] στο παρελθόν για υλοποίηση διαγνωστικών µηχανισµών στην 

ιατρική. Στην πλειoψηφία τους όµως αυτά τα διαγνωστικά συστήµατα είναι κυρίως 

αποτελέσµατα ερευνητικών εργασιών διαφόρων οµάδων και τα περισσότερα βρίσκονται στην 

φάση της επαλήθευσης [Ridderikhoff99, Reisman96]. 

Σηµαντικά προβλήµατα αντιµετωπίζει ο τοµέας της Τεχνητής Νοηµοσύνης στην 

αναπαράσταση της ιατρικής γνώσης, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις είναι εξαιρετικά 

περίπλοκη. Επίσης η διάκριση των ιατρικών δεδοµένων, τα οποία δεν κατατάσσονται εύκολα 

σε κατηγορίες για να αξιολογηθούν αποτελεσµατικά, αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα για τον 

κατασκευαστή του λογισµικού [Dombal72.2, Kolodner87, Buzzi91]. Μία κατάλληλα 

δοµηµένη αναπαράσταση της ιατρικής γνώσης και ακριβής ανάλυση των εργαστηριακών και 

κλινικών δεδοµένων, θα µας επιτρέψει να ερµηνεύσουµε ορθά τα εργαστηριακά και κλινικά 

δεδοµένα και να οδηγηθούµε, ακολουθώντας κάποιες διαδικασίες, σε σαφείς διαγνώσεις 

[Buchanan84]. Όµως υπάρχει ικανή ποσότητα γνώσης, η οποία δεν είναι δυνατόν να 

παρασταθεί ικανοποιητικά µε τις δυνατότητες των σηµερινών υπολογιστικών συστηµάτων, 

αλλά µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στην διάγνωση κάποιας ασθένειας. Η διαίσθηση του 

ιατρού και η εµπειρία που απέκτησε µε την άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος είναι 

χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτής της γνώσης. Επίσης είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

ενσωµατώσουµε στους υπολογιστές γνώση που πηγάζει από ιδιοµορφίες περιοχών, κρατών, 

φυλών, επαγγελµάτων και του τρόπου ζωής γενικότερα [Ridderikhoff99]. 

Ένα άλλο σηµαντικό πρόβληµα που παρουσιάζεται στον έλεγχο για την διαγνωστική 

ικανότητα του διαγνωστικού συστήµατος, είναι η έλλειψη σπάνιων περιστατικών. Υπάρχουν 

περιπτώσεις σπάνιων ασθενειών που είναι δυνατόν να µη εξεταστούν πειραµατικά  κατά την 

διάρκεια ελέγχου του λογισµικού και να έχει γίνει µόνο θεωρητική εφαρµογή αυτών στο 

σύστηµα. Για παράδειγµα ο τύπος της επιληψίας µε τον τίτλο «Localization related reading 

epilepsy», όπως προτείνεται από την διεθνή ταξινόµηση, είναι δύσκολο να εµφανιστεί στο 

υπό δοκιµή υλικό µας, ακόµα και σε µακροχρόνιο έλεγχο του συστήµατος. Είναι πολύ 

πιθανόν, όταν αυτές οι σπάνιες περιπτώσεις εµφανιστούν κατά την διάρκεια της λειτουργίας 

του συστήµατος στήριξης της διάγνωσης σ’ ένα πραγµατικό περιβάλλον εργασίας, να 

προκαλέσουν προβλήµατα στην λειτουργία του συστήµατος και να έχουµε σαν αποτέλεσµα 

άσκοπες ερωτήσεις από το λογισµικό ή ακόµα και λάθος διαγνώσεις. Αυτό βέβαια είναι ένα 

 131



γενικότερο φαινόµενο που αντιµετωπίζουν οι κατασκευαστές λογισµικού, οι οποίοι συνήθως 

χρησιµοποιούν τυποποιηµένες µεθόδους ελέγχου (κυρίως στην εισαγωγή των δεδοµένων) για 

να µειώσουν τον κίνδυνο εµφάνισης δυσλειτουργιών σε σπάνιες περιπτώσεις. 

Οι συνεχείς εξελίξεις της πληροφορικής, ιδιαίτερα στις περιοχές των βάσεων δεδοµένων, της 

ψηφιοποίησης των δεδοµένων, των πολυµέσων και των δικτύων, µας δίνουν την δυνατότητα 

να βελτιώσουµε περαιτέρω το διαγνωστικό αυτό σύστηµα, τόσο σε επίπεδο πληροφόρησης 

όσο και σε επίπεδο λειτουργίας, καθώς το κόστος των συστηµάτων πληροφορικής µειώνεται 

καθηµερινά και οι υπηρεσίες που µας προσφέρουν διαρκώς αυξάνονται και βελτιώνονται:  

• Η ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων, όπου θα καταχωρούνται πληροφορίες για κάθε 

ασθενή (αρχειοθέτηση – ιατρικός φάκελος) είναι η πρωταρχική ενέργεια στην οποία 

πρέπει να προχωρήσει κάθε υπηρεσία υγείας. Η παράλληλη λειτουργία µίας βάσης 

πληροφοριών εφοδιασµένη µε τα κατάλληλα στοιχεία, θα δώσει την δυνατότητα στο 

σύστηµα στήριξης αποφάσεων να παίρνει αυτόµατα κάποια από τα δεδοµένα που 

απαιτούνται για να οδηγηθεί σε συµπεράσµατα [Advani99, Goodyear91]. Σε µία 

τέτοια προοπτική, το σύστηµα θα ρωτάει τον χρήστη µόνο για πληροφορίες που δεν 

θα υπάρχουν στην βάση δεδοµένων (δεν είχαν προβλεφθεί ή δεν είναι επαρκώς 

συµπληρωµένα). Με αυτόν τον τρόπο µειώνονται σηµαντικά κατ’ αρχάς ο χρόνος που 

χρειάζεται για την εισαγωγή των στοιχείων στο σύστηµα υποστήριξης αποφάσεων και 

κατά δεύτερο λόγο  τα λάθη που είναι δυνατόν να προκύψουν κατά την διάρκεια 

αυτής της διαδικασίας. Επιπλέον αυτή η βάση δεδοµένων είναι δυνατόν να 

χρησιµοποιηθεί σαν αναφορά σε ανάλογες (ή και ίδιες) περιπτώσεις ασθενών αλλά 

και για διαφορετικούς λόγους, όπως για παράδειγµα την εκπόνηση µελετών που 

στηρίζονται σε στατιστικές αναλύσεις.  

• Είναι δυνατόν για την εκµαίευση των απαντήσεων να χρησιµοποιηθούν διαγνωστικά 

υποσυστήµατα ή να ληφθούν αυτόµατα ψηφιοποιηµένα αποτελέσµατα 

εργαστηριακών οργάνων / συσκευών [Habashi91, Si98]. 

• Επίσης µε την χρήση της τεχνολογίας των πολυµέσων [Theodoropoulos97], 

γραφήµατα ενδεικτικών εγκεφαλογραφηµάτων, αναφορές στην βιβλιογραφία, εικόνες 

και καταγραφές video, εύκολα πλέον µπορούν να πλαισιώσουν ένα τέτοιο σύστηµα 

και να αποτελέσουν ένα ολοκληρωµένο εργαλείο πραγµατικά χρήσιµο στην  

διαγνωστική διαδικασία. 
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• Τέλος, καθώς η ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών χαρακτηρίζει την 

δεκαετία που διανύουµε, η µεταφορά των ιατρικών δεδοµένων σε διάφορες µορφές, 

αλλά και η µακρινή εκτέλεση ενός διαγνωστικού συστήµατος (τηλε-διάγνωση), έχει 

αρχίσει να ξεφεύγει από τα καθαρά ερευνητικά-πιλοτικά πλαίσια και η υλοποίηση 

τους είναι θέµα χρόνου [Li99, Vanoirbek00]. 

Όσον αφορά το σύστηµα στήριξης για την διάγνωση της Επιληψίας που κατασκευάσαµε, µε 

τα θετικά αποτελέσµατα της χρήσης που είχαµε, είναι δυνατόν να το πλαισιώσουµε µε τις 

δυνατότητες των νέων τεχνολογιών που αναφέραµε προηγουµένως και να προκύψει ένα 

χρήσιµο εργαλείο εκπαίδευσης και διαγνωστικής βοήθειας. 
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6. ΣΥΝΟΨΗ 

Η ιατρική διάγνωση είναι ένα δύσκολο και πολύπλοκο έργο, ως επί το πλείστον εµπειρικό και 

ελάχιστα κατανοητό. Το κενό µεταξύ της καταγραµµένης πληροφορίας και της πληροφορίας 

που είναι διαθέσιµη στον ιατρό την ώρα της διαγνωστικής διαδικασίας για κάποια ιατρική 

απόφαση είναι δύσκολο να καλυφθεί.  

Προσπάθειες για την ανάπτυξη συστηµάτων που βοηθούν στην λήψη αποφάσεων στην 

Ιατρική έχουν ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες µε σκοπό να βοηθήσουν τους κλινικούς ιατρούς 

και τους εκπαιδευόµενους στο να αξιοποιούν δεδοµένα ασθενειών, τα οποία θα µπορούσαν 

να οδηγήσουν σε διάφορες διαγνώσεις. Έχουν δηλαδή σαν βασικό στόχο να βοηθήσουν στην 

διαφορική διάγνωση σε περιπτώσεις όπου πολλά ιατρικά ευρήµατα οδηγούν σε όµοιες 

διαγνώσεις. Κατά την διάρκεια των τριάντα πέντε τελευταίων χρόνων έχουν πραγµατοποιηθεί 

αξιόλογες ερευνητικές προσπάθειες για την ανάπτυξη σε υπολογιστικά συστήµατα, µεθόδων 

ικανών να αντιµετωπίσουν πολύπλοκα προβλήµατα όπως αυτά που σχετίζονται µε την 

ιατρική διάγνωση. Τα συστήµατα αυτά λαµβάνοντας υπόψη διάφορα στοιχεία µε τα οποία 

τροφοδοτούνται, συνεισφέρουν σηµαντικά στην συλλογιστική του ιατρού, βοηθώντας τον να 

οδηγηθεί σε χρήσιµα διαγνωστικά συµπεράσµατα. 

Ιδιαίτερη σηµασία µπορούν να έχουν συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων για την διάγνωση 

και την διαφορική διάγνωση των επιληψιών και ακόµα περισσότερο των επιληπτικών 

συνδρόµων κατά την διάρκεια της παιδικής ηλικίας, όπου υπάρχουν πολλά σύνδροµα, τα 

οποία πολλές φορές δυσκολεύουν τον ιατρό στην κατάταξη τους. Σε περιπτώσεις λοιπόν 

παιδικής επιληψίας, αυτά τα συστήµατα µε την ενσωµατωµένη σε αυτά γνώση και τον τρόπο 

λειτουργίας τους, µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο και να καθοδηγήσουν το ιατρό στην 

κατάλληλη διάγνωση. 

Η συγκεκριµένη µελέτη είχε σαν στόχο την ανάπτυξη ενός συστήµατος υποστήριξης 

αποφάσεων (DSS) για να προσφέρει βοήθεια στην κατάταξη επιληπτικών περιπτώσεων 

ασθενών, σύµφωνα µε την διεθνή ταξινόµηση για επιληπτικά σύνδροµα και επιληψίες, όπως 

αυτή προτείνεται από την ∆ιεθνή Ένωση κατά της Επιληψίας (International League Against 

Epilepsy-ILAE). Τα συµπεράσµατα µας από αυτήν την διατριβή συνοψίζονται ως εξής: 

 Σε γενικές γραµµές το σύστηµα υποστήριξης αποφάσεων που κατασκευάσαµε 

οδηγούσε σε σωστή διάγνωση και έδειξε ότι είχε αρκετά ικανοποιητική διαγνωστική 

ικανότητα και ως εκ τούτου πιστεύουµε ότι µπορεί να εξελιχθεί σε ένα σηµαντικό 

 135



βοηθητικό διαγνωστικό εργαλείο. Το διαγνωστικό σύστηµα σε ποσοστό πάνω από 

80% είχε τα ίδια ακριβώς συµπεράσµατα µε τον έµπειρο ιατρό. Αν µάλιστα λάβουµε 

υπόψη µας ότι σε κάποιες περιπτώσεις είχαµε συναφή αποτελέσµατα µε αυτά του 

εµπειρογνώµονα, αποδεκτά από αυτόν, τότε τα ποσοστά ευστοχίας του προγράµµατος 

ξεπερνούν το 90%.  

 Η µεθοδολογία που αναπτύχθηκε συνδυάζει γνωστές τεχνικές και µεθοδολογίες του 

τοµέα της Τεχνητής Νοηµοσύνης και το σύστηµα που αναπτύχθηκε είναι δυνατόν να 

βελτιωθεί περαιτέρω. Η ίδια µεθοδολογία υπό προϋποθέσεις µπορεί να εφαρµοστεί 

και για την διάγνωση και άλλων ασθενειών. 

 Καθώς το σύστηµα λειτουργεί στο γνωστό περιβάλλον εργασίας των MS-Windows 

και δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ, κύρια µνήµη και 

αποθηκευτική µνήµη, µπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε σύγχρονο προσωπικό 

υπολογιστή. 

 Η ταξινόµηση για επιληψίες και επιληπτικά σύνδροµα της ∆ιεθνούς Ένωσης ενάντια 

στην Επιληψίας, παρά τις αδυναµίες της οι οποίες έχουν επισηµανθεί κατά καιρούς, 

είναι αναµφισβήτητα ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε γιατρό που ασχολείται µε την 

επιληψία, και αποδείχθηκε σηµαντικό βοήθηµα για την ανάπτυξη του συγκεκριµένου 

συστήµατος. Κρίνεται όµως απαραίτητη η αναθεώρηση της διεθνούς ταξινόµησης, η 

τυποποίηση της οποίας αναµένεται να προσφέρει νέα πεδία έρευνας στην διάγνωση 

της επιληψίας.  

 Η διάγνωση µε την βοήθεια συστηµάτων στήριξης απόφασης, παρά την εκτεταµένη 

έρευνα που έχει εκπονηθεί σε αυτόν το τοµέα δεν θεωρείται ακόµα έτοιµη για να 

εισαχθεί σε πραγµατικά περιβάλλοντα ιατρικής πρακτικής. Η χρήση της περιορίζεται 

σε ερευνητικά κέντρα και σε ορισµένα εργαστήρια. Και αυτό διότι όσο και αν 

φαίνεται ακριβής και ορθολογιστική η διαγνωστική ικανότητα ενός συστήµατος δεν 

παύει να είναι αποτέλεσµα πεπερασµένων αναλύσεων των δεδοµένων και ο θεράπων 

ιατρός θα πρέπει να έχει το τελευταίο λόγο. Μπορεί όµως να χρησιµοποιηθεί σαν 

συµβουλευτικό εργαλείο και σίγουρα να βοηθήσει στην εκπαίδευση των φοιτητών και 

των ειδικευόµενων ιατρών. 

 136



 

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

[1stClass87] 1st CLASS: User Guide 1987.   

[Achour01] Achour SL, Dojat M, Rieux C, Bierling P, Lpage E, “ A UMLS-based 

Knowledge Acquisition tool for ruled-based clinical decision support system development”, 

JAMIA, 2001, 8:351-360.  

[Acquire96] ACQUIRE: User Guide, 1996.   

[Advani99] Advani A, Tus, O’Connor M, et al. “Integrating a Modern Knowledge-Based 

System Architecture with a Legacy VA Database: The ATHENA and EON Projects at 

Stanford”, AMIA '99 Proceedings, Washington, DC, 1999 (smi-

web.stanford.edu/pubs/SMI_Abstracts/SMI-1999-0795.html). 

[Andreassen92] Andreassen S, Falck B, Olesen K, "Diagnostic function of the Microhuman 

prototype of the expert system - MUNIN", Electroencephalography and clinical 

Neurophysiology 1992, 85 143-157. 

[Auramo93] Auramo Y, Juhola M & Pyykko I, “An expert system for the computer-aided 

diagnosis of dizziness and vertigo”, Medical Informatics 1993, 18(4):293-305. 

[Avanzini96] Avanzini G et al, “ILAE Classification of Epilepsies: Its Applicability and 

Practical Value of Different Diagnostic Categories”, Epilepsia, 1996, 37(11):1051-1059. 

[Bakker99] Bakker AR, Leguit FA, “Evolution of an integrated HIS in Netherlands” 1999, 

54:209-224. 

[Barnett87] Barnett OG, Cimino JJ, Hupp JA, Hoffer EP, “DXplain – An evolving diagnostic 

decision-support system”, JAMA, 1987,258:67-74. 

[Bates99] Bates DW et al, “Using information systems to measure and improve quality” Int J 

of Medical Informatics, 1999, 53:115-124. 

[Baxt90] Baxt WG, “Use of an Artificial Neural Network for Data Analysis in Clinical 

Decision-Making: The Diagnosis of Acute Coronary Occlusion”, Neural Computing, 1990, 

2:480-489. 

[Benbadis96] Benbadis GSR & Luders HO, “Epileptic Syndromes: An Underutilized 

Concept”, Epilepsia, 1996, 37(11):1029-1034. 

 137



[Benlamri97] Benlarmi R, Batouche M, Rami S, Bouanaka C, “An automated system for 

analysis and interpretation of epileptic form activity in the EEG” Comput. Biol. Med, 1997, 

27(2):129-139. 

[Berner94] Berner ES, Webster GD, Shugerman AA, et al "Performance of four computer-

based diagnostic systems", N Engl J Med, 1994, 330(25):1792-1796. 

[Blum86] Blum BI, "Artificial Intelligence and Medical Informatics", Medical Informatics, 

11, 1986.  

[Blum90] Blum BI, "Medical Informatics", Encyclopedia of Computer Science and 

Technology, ed. Marcel Dekker Inc, 1990, 22:205-224. 

[Blum91] Βlum BI, Semel RD, "Medical Informatics, Knowledge and Expert Systems", John 

Hopkins University, Applied Physics Labs, 1991. 

[Brasil01] Brasil LM, Mendes de Azevedo F, “A hybrid expert system for the diagnosis of 

epileptic crisis”, AIM, 2001, 21:227-233. 

[Breuker87] Breuker J ed, “Model-driven knowledge acquisition interpretation models”. 

ESPRIT Porject 1098, Deliverable Task A1, University of Amsterdam, 1987. 

[Brost99] Borst F & others “Happy birthday DIOGENE: a hospital information system born 

20 years ago”, Medical informatics 1999, 54:157-167. 

[Buchanan84] Buchanan BG, Shortliffe EH, "Rule-Based Expert Systems. The MYCIN", ed. 

Addison-Wesley, 1984. 

[Bulteau00] Bulteau C, Jambasque I, Vinuier D et al “Epileptic syndromes cognitive 

assessment and school placement: a study of 251 children” Developmental Medicine Child 

Neurology, 2000, 42:319-327. 

[Buzzi91], Buzzi R, “Construction of diagnostic rules based on assessments of subjects”, 

Medical Informatics, 1991, 16:307-314. 

[Carver92] Carver N, Lesser V. "The Evolution of Blackboard Control Architectures", 

CMPSCI Technical Report 92-71, Department of Computer Science, University of 

Massachusetts, 1994 

[Chang93] Chang PL, Li YC, Wu CJ & Huang MH, “Using ILIAD System Shell to create an 

Expert Systems for Differential Diagnosis of Renal Masses” Journal of Medical Systems, 

1993, 17(5). 

 138



[Christiansen97] Christiansen CL, Morris CN, “Improving the statistical approach to health 

care provider profiling”, Annals of Internal Medicine, 1997, 127:764-768.  

[Chytil87] Chytil MK, Engelbrecht R, “Medical Expert Systems", ed. Sigma Press, 1987.  

[Cockerell96] Cockerell CO, Shorvon Sd, “Epilepsy - Current Concepts” Current Medical 

Literature, 1996. 

[Coiera97] Coiera E, “Guide to Medical Informatics, the Internet and Telemedicine”, ed. 

Oxford University Press, 1997. 

[Corkill91] Corkill Daniel D, “Blackboard Systems”, AI Expert, 1991, 6(9):40-47. 

[Crystal87] CRYSTAL: User Guide, 1987.  

[Davis93] Davis R, Shrobe H, Szolovits P, “What is a Knowledge Representation?”, AI 

Magazine, 1993, 14(1):17-33. 

[DeDombal72] De Dombal FT, Leaper DJ., Staniland JR, McCann AP Horrocks JC 

“Computer-aided Diagnosis of Acute Abdominal Pain”, BMJ, 1972, 2:9-13. 

[DeDombal86] De Dombal FT “How do surgeons assimilate information?”, Theoretical 

Surgery 1986, 1:47-54. 

[Doyle96] Doyle J, Dean T & others “Strategic directions in Artificial Intelligence”, ACM 

Computing Surveys, 1996, 28(4):653-670. 

[Dreifus89] Dreifus FE, “Classification of Epileptic Seizures and the Epilepsies”, Pediatric 

Clinics of North America, April 1989, 36(2).  

[Dulac95] Dulac O, “Epileptic Syndromes in Infancy and Childhood: Recent Advances”, 

Epilepsia, 1995, 36(Suppl.1), S51-S57. 

[Eddy82] Eddy DM, Clanton CH “The art of diagnosis: solving the pathological exercise”, N 

Engl J Med, 1982, 306:1263-8. 

[Engel01] Engel Jerome Jr. “A proposed Diagnostic Scheme for People with Epileptic 

Seizures and Epilepsy: Report of the ILAE Task Force on Classification and Terminology”, 

Epilepsia, 2001, 42(6):796-803. 

[Engel98] Engel Jerome Jr “Classifications of International League Against Epilepsy: Time 

for Reappraisal”, Epilepsia, 1998, 39(9):1014-1017. 

 139



[Eriksson97] Eriksson KJ, Koivikko MJ, “Prevalence, Classification and Severity of 

Epilepsy and Epileptic Syndromes in Children”, Epilepsia, 1997, 38(12):1275-1282. 

[Ernst69] Ernst, G. & Newell, A. “GPS: A Case Study in Generality and Problem Solving”, 

1969, New York: Academic Press.  

[Everitt99] Everitt AD, Sander JWAS, “Classification of the Epilepsies: Time for a 

Change?”, European Neurology, 1999, 42:1-10. 

[Ferrara98] Ferrara FM, “The standard Healthcare Information Systems Architecture and the 

DHE middleware”, Medical Informatics 1998, 52:39-51. 

[Fox93] Fox J, “Decision –Support Systems as Safety-Critical Components: Towards a Safety 

Culture for Medical Informatics”, Meth Inform Med 1993, 32:345-8. 

[Friedman99] Friedman CP, Elstein AS, Wolf FM, et al “Enhancement of Clinicians’ 

Diagnostic Reasoning by Computer based Consultation”, JAMA, 1999, 282(19):1851-1856 

[Gardner 98] Gardner RM, Pryor AT, Warner HR, “The HELP hospital information system: 

update 1998”, Intern. J. of Medical Informatics, 199, 54:169-182. 

[Gardner99] Gardner RM et al “The HELP hospital information system: update 1998”, Int J 

of Medical Informatics 1999, Vol 54:169-182. 

[Goodyear91] Goodyear OM, and others “Integrating a medical database and advisory 

system”, Med. Inform. 1991, 16(3), 315-321. 

[Gorry73a] Gorry GA, "Computer Assisted Clinical Decision Making", Methods of 

Information in Medicine, 1973, 12:45-51. 

[Gorry73b] Gorry GA, Kassirer JP, Essig A, Schwartz WB, "Decision Analysis as the basis 

for computer-aided management of acute renal failure”, The American Journal of Medicine, 

1973, 55:473-484. 

[Habashi91] Habashi MS, Abdel-Bary MA, “Disturbances of impulse formation: an expert 

system for EEG interpretation”, Medical Informatics, 1991, 16:29-41. 

[Harmon88] Harmon P, Maus R, Morrissey W, "Expert Systems. Tools & Applications", 

John Willey & Sons 1988. 

[Hauser92] Hauser WA, “Seizure disorders: the change with age”, Epilepsia, 1992, 33 

(Suppl.4):S6-S14. 

 140



[Hauser94] Hauser WA, “The prevalence and incidence of convulsive disorders in children”, 

Epilepsia, 1994, 35 (Suppl.2):S1-S6. 

[Headberg98] Headberg S “Is AI going mainstream at last? A look inside Microsoft 

Research”, IEEE Intelligent Systems, March/April 1998, 21-25. 

[Healthfield93] Healthfield HA, Wyatt J, “Philosophies for the Design and Development of 

Clinical Decision-Support Systems”, Meth Inform Med, 1993:32:1-8. 

[Hillier74] Hillier FS, Lieberman GJ, “Operations Research”, Holden-Day Inc, 1974 

[Horn01] Horn W “AI in Medicine on its Way from Knowledge-intensive to Data-intensive 

Systems”, Artificial Intelligence in Medicine, 2001 23(1):5-12. 

[Horrocks72] Horrocks JC, McCann AP, Stanniland JR, Leaper DJ, De Dombal FT, 

“Computer-aided Diagnosis: Description of an adaptable system, and operational experience 

with 2034 cases”, British Medical Journal, 1972, 2:5-9. 

[Horvitz93] Horvitz EJ, “Advances in Computer Methods for Systematic Biology: Artificial 

Intelligence, Databases and Computer Vision”, Johns Hopkins University Press, 1993. 

[ILAE81] Commission on Classification and Terminology of the ILAE, “Proposal for revised 

clinical and electroencephalographic classification of epileptic seizures”, Epilepsia, 1981, 

22:489-501. 

[ILAE85] Commission on Classification and Terminology of the ILAE, “Proposal for 

classification of epilepsies and epileptic syndromes”, Epilepsia, 1985, 26:268-278. 

[ILAE89] Commission on Classification and Terminology of the ILAE, “Proposal for revised 

classification of epilepsies and epileptic syndromes”, Epilepsia, 1989, 30(4):389-399. 

[JAMIA97] Position paper “A Proposal to Improve Quality, Increase Efficiency, and Expand 

Access in the U.S. Health Care System” JAMIA 1997, 4(5):340-1. 

[Juhola95] Juhola Μ, Y. Auramo, E. Kentala, “An essay on power of expert systems versus 

human expertise”, Medical Informatics 1995, 20(2), 133-138. 

[KnowledgePro96] KnowledgePro Gold: User Guide, 1996.  

[Kolodner87] Kolodner JL & Kolodner RM,  “Using Experience in Clinical Problem 

Solving: Introduction and Framework”, IEEE Transactions on Systems. Man and Cybernetics, 

May/June 1987, Vol SMC-17, No 13.  

 141



[Korpinen93] Korpinen L “Computer-aided decision-making for epilepsy and sleep 

diagnostics, Acta Neurologica Scandinavica 1993, Suppl. No. 144, 87. 

[Korpinen94] Korpinen L, Pietila Y and others, "Evaluation of Epilepsy Expert a decision 

support system", Computer Methods and Programs in Biomedicine 1994:45, 223-231. 

[Leaper72] Leaper DJ, Horrocks JC, Staniland JR, De Dombal FT, “Computer-assisted 

Diagnosis of Acute Abdominal Pain using estimates provided by clinicians”, BMJ, 1972, 

Vol.4:350-354. 

[Ledley59] Ledley RS, Lusted LB “Reasoning foundations of medical diagnosis”, Science 

1959, 130:9-21. 

[Lee95] Lee N., Millman A. “ABC of Medical Computing”, BMJ, 1995, 310 & 311. 

[Lehmann95] Lehmann ED, Deutsch T, “Application of computers in diabetes care – a 

review. II Computers for decision support and education”, Medical Informatics, 1995, 20(4): 

281-302.  

[Lhotska01] Lhotska L, Marik V, Vlcek T, “Medical applications of enhanced rule-based 

expert systems”, Intern. J. of Medical Informatics, 2001, 63:61-75. 

[Li99] Li Yu-Chuan & others “Curriculum for building medical resources on the Internet – 

Experience in Taiwan”, Medical Informatics 1999, 54: 137-143. 

[Liebowitz98] Liebowitz J, “Expert systems. An integral part of knowledge management”, 

Kybernetes, 77(2), 170-175, 1998. 

[Lipsanen93] Lipsanen M, Andreassen S, Falck B, Halonen P, “A Prototype Decision 

Support System for Diagnosing Polyneuropathies” 1993, Artificial Intelligence in Medicine, 

99-109. 

[Long01] Long WJ, “Medical Informatics: reasoning methods”, Artificial Intelligence in 

Medicine, 2001, 23:71-87. 

[Long92] Long WJ, Naimi S, Criscitiello MG, “ Development of a knowledge base for the 

diagnostic reasoning in cardiology”, Computers in Biomedical Research, 1992, 25:292-311. 

[Lucas91] Lucas PJF, Janssen AR, “Development and Validation of HEPAR, an expert 

system for diagnosis of disorders of liver and biliary tract”, Medical Informatics 1991, 16(3): 

259-270. 

 142



[Lüders99] Lüders H, Acharya J, Baumgartner C, et al, “A new epileptic seizure 

classification based exclusively on ictal semiology”, Acta Neurologica Scandinavica 1999; 

99:137-141. 

[Manford92] Manford M, Hart YM, Sander JWAS, Shorvon SD, “The National General 

Practice Study of Epilepsy: The syndromic classification of International League Against 

Epilepsy applied to epilepsy in a general population” Arc Neurol, 49:801-802, 1992. 

[McCarthy59] Mc Carthy J, “Programs with Common Sense” Proceedings of the Teddington 

Conference on the Mechanization of Thought Processes, 1959, Her Majesty’s Stationery 

Office, London UK, p 77-84 (http:www-formar.stanford.edu/jmc/mcc59.html) 

[McNeely95] McNeely MD, Smith BJ, “An interactive expert system for the ordering and 

interpretation of laboratory tests to enhance diagnosis and control utilization”, Canadian 

medical Informatics, 1995, 29(3):16-19. 

[Medsker95] Medsker LR, ”Hybrid Intelligent Systems”, Kluwer Academic Publishers, 

1995. 

[Miller82] Miller RA, Pople HE, Myers JD “INTERNIST-1, An experimental computer-

based diagnostic consultant for general internal medicine”, The N Engl J of Medicine, 1982, 

307:468-476. 

[Miller94] Miller RA, “Medical Diagnostic Decision Support Systems” – past present and 

future”, J Am Informatics Assoc, 1994, 1:8-27. 

[Mobal94] MOBAL: User Guide, 1994.  

[Morik94] Morik K, Wrobel S, Keitz JU & Emde W, "Knowledge Acquisition and Machine 

Learning", ed. Academic Press, 1994.  

[Musen97] Musen MA “Modeling for Decision Support”, in Handbook of Medical 

Informatics, J.H. van Bemmel and M.A. Musen, ed. Springer-Verlag, Heidelberg, 1997. 

[Newell58] Newell A, “Report on a general problem-solving program”, Technical Report P-

1584, 1958, Rand Corporation. 

[Nordli97] Nordli DR and others, “Recognition and Classification of Seizures in Infants” 

Epilepsia, 1997, 38(5):553-560. 

[Panayiotopulos99] Panayiotopulos CP “Benign Childhood Partial Seizures and Related 

Epileptic Syndromes”, London, John Libbey, 1999. 

 143



[Papadourakis92]. Papadourakis GM, Micheloyannis J, “EEG Signal Classification Using 

Artificial Neural Networks”, Neural Networks Word, 1992, 3-4: 297-312. 

[Papadourakis96] Papadourakis GM, Vassilakis K, Micheloyannis J, “A proposed automatic 

medical diagnostic system using Neural Networks and Expert Systems” in proceedings of 2nd 

International Conference on Neural Networks and Expert Systems in Medicine and 

Healthcare, 1996 pp256-263. 

[Parsaye88] Parsaye K, Chignell M. "Expert Systems for Experts", John Willey & Sons, 

1988.  

[Pauker76] Pauker SG, Gorry GA, Kassirer JP, Schwartz WB, “Towards the Simulation of 

Clinical Cognition: taking a Present Illness by Computer”, American Journal of Medicine 

1976, 60:981-96. 

[Pauker87] Pauker SG, Kassirer JP, “Decision Analysis”, The N Engl J of Medicine Jan.29 

1987, 250-258. 

[Pazzani91] Pazzani MJ, Brunk CA, “Detecting and correcting errors in rule-based expert 

systems: an integration of empirical and explanation-based learning”, Knowledge 

Acquisition, 1991, 3:157-173. 

[Peng90] Peng Y, Reggia JA, “Abductive inference models for diagnostic problem solving” 

Springer-Verlag, 1990. 

[Potamias92] Potamias G, Moustakis V, Blazadonakis M, Vassilakis P, Gaga E, "Case Study: 

Therapeutic treatment of Maldescensus Testis using Machine Learning", Technical Note 

FORTH/p2154/cs1/1, Machine Learning Toolbox Sept 1992, ESPRIT project. 

[Rabelo97] Rabelo A et al. “An Expert System for diagnosis of acute myocardic infraction 

with ECG analysis“, Artificial Intelligence in Medicine 1997, 10:75-92. 

[Raiffa70] Raiffa H, “Decision Analysis”, Addison-Wesley, 1970. 

[Reggia85] Reggia JA, Tuhrim S "Computer Assisted Medical Decision Making", Computers 

in Medical Series, Vol 2, 1985. 

[Reisman96] Reisman Y. “Computer-based clinical decision aids. A review of methods and 

assessment of systems”, Med. Inform, 1996, 21(3), 179-197. 

[Rich83] Rich E, “Artificial Intelligence”, Mc Graw Hill, 1983. 

[Rich89] Rich KM, Robinson PR, “Using Turbo PROLOG”, McGraw-Hill, 1989  

 144



[Ridderikhoff99] Ridderikhoff J, van Herk b “Who is afraid of systems? Doctors’ attitude 

towards diagnostic systems”, Int. J of Medical Informatics, 1999, 53:91-100. 

[Rom90] Rom G, Schartz G, Grims R, Rumpl E, Plurtscheller C, "BRAINDEX: An 

Interactive Knowledge-Based System Supporting Brain Death Diagnosis", Methods of 

Information in Medicine 1990, 29:193-195. 

[Ross-Mori90] Ross-Mori A, Pisanelli DM & Ricci FL, "Εvaluation stages and design steps 

for knowledge-based systems in Medicine", MED. INFORM.  1990, 15:191-204. 

[Saatchi91] Saatchi MR, & Jervis BW "PC-based Integrated System development to diagnose 

specific brain disorders", Computing & Control Engineering Journal, March 1991. 

[Sadegh00] Sadegh-Zadeh K “Fundamentals of clinical methodology 4. Diagnosis”, Artificial 

Intelligence in Medicine, 2000, 20:227-241. 

[Schizas94]. Schizas CN, Pattichis CS, Bonsett CA, “Medical Diagnostic System: A Case for 

Neural Networks”, Technology and Health Care, 1994, 2:1-18.  

[Schwartz70] Schwartz WB, “Medicine and the computer: the promise and problems of 

change”, N Engl J Med, 1970, 283:1257-1264. 

[Schwartz87] Schwartz WB, Patil RS, Szolovits P, “Artificial Intelligence in Medicine: 

where do we stand?”, N Engl J Med, 1987, 316:685-8. 

[Shah92] Shah KN and others, “Experience with International League Against Epilepsy 

Classifications of Epileptic Seizures (1981) and Epilepsies and Epileptic Syndrome (1989) in 

epileptic children in a developing country”, Epilepsia, 1992, 33(6):1072-1077. 

[Shortliffe76] Shortliffe EH, “Computer-Based Medical Consultations: MYCIN.” Elsevier/ 

North Holland, New York NY, 1976.  

[Shortliffe84] Shortliffe EH, “The science of biomedical computing” Med Inform 

1984;9:185-93. 

[Shortliffe87] Shortliffe EH, “Computer Programs to Support Clinical Decision Making”, 

JAMA, 1987, 258:61-66. 

[Shortliffe92] Shortliffe EH, “The adolescence of AI in Medicine”, AIM, 1992, 5:93-106. 

[Shortliffe99] Shortliffe EH, “The evolution of electronic medical records”, Academic 

Medicine 1999, 74(4): 414-419. 

 145



[Si98] Si Y, Gotman J, Pasupathy A, et al, “An expert system for EEG monitoring in the 

pediatric intensive care unit”, Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 1998, 

106:488-500. 

[Sim01] Sim I, Gorman P, Greenes R, et al “Clinical Support Systems for the practice of 

Evidence-based Medicine”, JAMIA 2001 8(6):527-534. 

[Simpson98] Simpson K, Gordon M, “The anatomy of a clinical information system”, BMJ 

1998, 316:1655-1658. 

[Slack99] Slack WV, Bleich HL, “The CCC system in two teaching hospitals: a progress 

report”, Medical Informatics 1999, 54:183-196. 

[Slawson97] Slawson DC, Shaughnessy AF, “Obtaining useful information from expert based 

sources”, BMJ 1997, 314:947(29 March) 

[Sommerville95] Sommerville I, “Software Engineering”, Addison-Wesley, 1995 

[Starita95] Starita A, Majidi A, Giordano A, Battaglia M, Cioni R, “NEUREX: a tutorial 

expert system for the diagnosis of neurogenic diseases of lower limbs” Artificial Intelligence 

In Medicine 1995, 7:25-36. 

[Stylianou92] Stylianou A, Madey G, Smith R, "Selection Criteria for Expert Systems 

shells”, Communications of the ACM, October 1992, 35.  

[Szolovits78] Szolovits P, Pauker SG, "Categorical and Probabilistic Reasoning in Medical 

Diagnosis”, Artificial Intelligence, 1978, 11:115-144. 

[Szolovits82] Szolovits P, "Artificial Intelligence in Medicine”, West View Press, Boulder, 

Colorado, 1982. 

[Szolovits88] Szolovits P, Patil RS & Schwartz WB, "Artificial intelligence in medical 

diagnosis", Ann. Intern. Med., 1988, 108: 80-87. 

[Szolovits91] Szolovits P, “Knowledge-Based Systems”, in Meyer Guttag JV Rivest RL and 

Szolovits P “Research Directions in Computer Science: An MIT Perspective”, ed. MIT Press, 

1991, 317-370. 

[Szolovits93] Szolovits P, Pauker S, “Categorical and Probabilistic Reasoning in Medicine 

revisited”, Artificial Intelligence, 1993, 59:167-180. 

[Szolovits95] Szolovits P, “Uncertainly and Decisions in Medical Informatics”, Methods of 

Information in Medicine”, 1995, 34:111-121. 

 146



[Theodoropoulos97] Theodoropoulos G & others, “An Expert Parasite Identification 

(EPAION) system with multimedia support”, Med. Inform. 1997, 22(3): 263-273. 

[Tomson91] Tomson B & Tomson B “KnowledgePro Windows- Reference Manual”, 

Knowledge Garden, Inc, 1991. 

[Tu95] Tu SW, Eriksson H, Gennari JH, et al, “Ontology-based configuration of problem-

solving methods and generation of knowledge-acquisition tools: application of PROTÉGÉ-II 

to protocol-based decision support”, AIM 1995, Vol 7:257-289. 

[Van Bemmel84] Van Bemmel JH, “The structure of medical informatics” Med Inform 

1984;9:175-80. 

[Van Bemmel97] Van Bemmel J, Musen MA, “Handbook of Medical Informatics”, ed. 

Springer-Verlag, 1997 

[Vanoirbek00] Vanoirbeek C, Rekik YA, Karacapilidis N et al, “A Web-based information 

and decision support system for appropriateness in medicine”, Knowledge-Based Systems, 

2000, 13:11-19. 

[Walters88] Walters JR, Nielsen NR, "Crafting Knowledge-Based Systems", John Willey & 

Sons, 1988. 

[Walton97] Walton R, & others “Evaluation of computer support for prescribing 

(CAPSULE) using simulated cases”, BMJ 1997, 315:791-795 (27 Sept.). 

[Walton99] Walton R, & others “Computer support for determining drug dose: systematic 

review and meta-analysis:, BMJ 1999, 318:984-990 (10 April). 

[Wang99] Xiao-Hui Wang Xiao-Hui & others “Computer-assisted diagnosis of breast cancer 

using a data-driven Bayesian belief network”, International Journal of Medical Informatics, 

1999, 54:115-126. 

[Wasserman89], Wasserman PD, “Neural Computing, Theory and Practice”, ed. Van 

Nostrand Reinhold, 1989. 

[Weiss 78] Weiss S. Kulikowski C, Amarel S. and Safir A, "A Model-Based Method for 

Computer-Aided Medical Decision-Making”, Artificial Intelligence 1978, 11:145-172. 

[Wetter02] Wetter T, "Lessons learnt from bringing knowledge-based decision support into 

routine use", AIM, 2002, 24:195-203. 

 147



[Wolfram95] Wolfram DA, “An Appraisal of INTERNIST-I”, Artificial Intelligence in 

Medicine, 1995, 7:93-116. 

[Wyatt90] Wyatt J & Spiegelhalter D, "Evaluating Medical Expert Systems: What to test and 

how", MED. INFORM. 1990, 15(3):205-217. 

[Wyatt94] Wyatt JC, “Clinical data systems, part-1: data and medical records”, The Lancet, 

1994, 344:1543-1547. 

[Wyatt97] Wyatt J, "Quantitative evaluation of clinical software, exemplified by decision 

support systems", Intern. J. of Medical Informatics 1997, 47: 165-173. 

[Βασιλάκης96] Βασιλάκης Κ, «Μια Εισαγωγή στην Πληροφορική», Σηµειώσεις µαθηµάτων 

στο ΤΕΙ Ηρακλείου, 1996. 

[Βλαχάβας02] Βλαχάβας Ι, Κεφάλας Π, Βασιλειάδης Ν, Ρεφανίδης Ι, Κόκορας Φ, 

Σακελάριου Η, «Τεχνητή Νοηµοσύνη», Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη, 2002. 

[Καρβέλας97] Καρβέλας A, «Νεώτερες απόψεις για τις Επιληψίες και την θεραπεία τους», 

Νευρολογία, 1997, τόµος 6, τεύχος 2, 157-170. 

[Μπαλλής98] Μπαλλής Θ, «Επιληψίες», κεφάλαιο 38 του βιβλίου «Νευρολογία», Ι. 

Λογοθέτη, University Studio Press, 1998. 

[Παπαιωάννου99] Παπαιωάννου Τ, Φερεντίνου Κ. «Ιατρική Στατιστική», Πανεπιστήµιο 

Ιωαννίνων, 1999. 

 148



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -A 

∆εδοµένα του συστήµατος 

Αυτό το παράρτηµα αναφέρεται σε όσα στοιχεία είναι δυνατόν να στηριχθεί το διαγνωστικό 

σύστηµα για να καταλήξει σε συµπεράσµατα. Οι κατάλογοι που ακολουθούν περιλαµβάνουν 

όλα τα  δεδοµένα, τα οποία είναι δυνατόν να ζητηθούν από τον χρήστη (prompts) κατά την 

διάρκεια της λειτουργίας του συστήµατος. 

 

1. ∆ηµογραφικά δεδοµένα 

1. Pregnancy Status / Scaling from 1-5. Zero (0) indicates lack of information 

2. Delivery Status /Scaling from 1-5. Zero (0) indicates lack of information 

3. Family Inheritance / Scaling from 1-5. Zero (0) indicates lack of information 

4. School Performance / Scaling from 1-5. Zero (0) indicates lack of information 

5. Behavior / Scaling from 1-5. Zero (0) indicates lack of information 

6. Neurological Estimation / Scaling from 1-5. Zero (0) indicates lack of information 

7. Psychomotor Development / Scaling from 1-5. Zero (0) indicates lack of information 

 

2. ∆εδοµένα για τον προσδιορισµό του τύπου της κρίσης 

1. Partial seizure 

2. Simple partial seizure 

3. Complex partial seizure 

4. The seizure ends up to impairment of consciousness 

5. Seizure with impairment of consciousness at onset 

6. Seizure with motor symptoms 

7. Seizure with Somatosensory symptoms 

8. Seizure with Visual symptoms 
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9. Seizure with auditory symptoms 

10. Seizure with olfactory symptoms 

11. Seizure with gustatory symptoms 

12. Seizure with vertiginous symptoms 

13. Seizure with autonomic symptoms 

14. Seizure with physic symptoms 

15. Seizure with automatisms 

16. Absences 

17. Atypical Absences 

18. Myoclonic seizure 

19. Clonic seizure 

20. Tonic seizure 

21. Tonic / Clonic seizure 

22. Atonic seizure 

23. Generalized seizure 

24. Secondary generalized seizure 

25. Seizure’s Severity (slight, intermediate, sever, status) 

26. Seizure’s Focus (frontal, temporal, occipital, parietal, multiple or unknown) 

27. How many seizures per day 

28. Vocalization during seizure 

29. Seizures right after sleep 

30. Seizures during fever 

31. Seizure occurring when metabolic event observed 

32. Seizure occurring when toxic event observed 

33. Seizures during diseases that do not affect the nervous system 

34. Seizures during diseases that affect the nervous system 
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35. Behavior problems (slight or severe) during seizure 

36. Speech disorders 

 

3. Εργαστηριακά ευρήµατα  

1. Severity of laboratory findings / scaling from 1-5. Zero (0) indicates lack of 

information. 

2. Localization of laboratory findings / Values: focal, diffuse, both not traceable. 

 

4. ∆εδοµένα για το ΗΕΓ 

1. Normal EEG 

2. EEG with Widespread Intermittent Slow Abnormalities 

3. EEG with Bilateral Persistent EEG Findings 

4. EEG with Focal Persistent EEG Findings / focus specification: frontal, temporal, 

occipital, parietal or multiple 

5. EEG with Spikes (Single, Random or many) / focus specification: frontal, temporal, 

occipital, parietal or multiple 

6. EEG with Sharp Waves / focus specification: frontal, temporal, occipital, parietal or 

multiple 

7. Polyspikes or Multiple Spikes / focus specification: frontal, temporal, occipital, 

parietal or multiple 

8. EEG with Runs of Rapid Spikes / focus specification: frontal, temporal, occipital, 

parietal or multiple 

9. EEG with Spike Wave Complex (Classical 3/sec) 

10. EEG with Spike Wave Complex (Slow 1-2.5/sec) 

11. EEG with Spike Wave Complex (Fast 4/sec, 4-5/sec) 

12. EEG with The 6/sec Spike Wave Complex 

13. EEG with Rudimentary Spike Wave Complex 
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14. EEG with Small Sharp Spikes / focus specification: frontal, temporal, occipital, 

parietal or multiple 

15. EEG with The 14 & 16/sec Positive Spike Discharge / focus specification: frontal, 

temporal, occipital, parietal or multiple 

16. EEG with Psychomotor Variant 

17. Normal Neonatal EEG 

18. Neonatal EEG Myoclonic type 

19. Neonatal EEG: Suppression-burst 

20. Neonatal EEG: Alpha Type 

21. Neonatal EEG: Focal 

22. Neonatal EEG: Diffuse 

23. Neonatal EEG: Other 

24. Hypsarrhythmia or atypical hypsarrhythmia 

25. Generalized SW and SSW In infancy 

26. Generalized SW and SSW In early childhood 

27. Generalized SW and SSW +focal or multi-focal 

28. Polyspike diffuse discharges in infancy 

29. Polyspike diffuse discharges in early childhood 

30. Polyspike diffuse discharges + SW 

31. Discharges of SW 2.5-3/sec in childhood 

32. Discharges of SW 2.5-3/sec atypical 

33. Rolantic Spikes (typical or atypical) 

34. Rolantic Spikes - in sleep only 

35. Occipital paroxysms 

36. Occipital paroxysms - in sleep only 

37. Frontal paroxysms 

38. Frontal paroxysms - in sleep only 
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39. Slow Spikes / Slow waves around temporal region 

40. Slow Spikes / Slow waves around temporal region In sleep  

41. GSSED 

42. Hyperventilation 

43. Specific Activation Methods 

44. Photo-stimulation 

45. Recording During Sleep 

46. Video-Recording 

47. Recording During Seizure 

48. Longtime-Recording 

49. Other Recording 

50. Specific Electrodes 

 

5. ∆ιάφορα άλλα δεδοµένα   

1. Age of onset 

2. Recent head injury 

3. Symptoms of acquired aphasia 

4. Primary Visual Ictal Symptoms 

5. Treatment before 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -Β 

Λεξικό και Επεξηγήσεις 

ΛΕΞΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. 

Abductive reasoning: Απαγωγική συλλογιστική. 

Algorithm: Αλγόριθµος. 

Application Software: Λογισµικό εφαρµογών. 

Artificial Intelligence: Τεχνητή Νοηµοσύνη. 

Artificial Neural Networks: Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα. 

Backward chaining: Ανάστροφη ακολουθία. 

Blackboard architecture: Αρχιτεκτονική Μαυροπίνακα. 

Common sense: Κοινή λογική. 

Compiler: Μεταγλωττιστής γλώσσας προγραµµατισµού. 

Conditional probability: Υπό συνθήκη πιθανότητα. 

Data Base: Βάση δεδοµένων. 

Data Base Management System: Σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. 

Data Communications: Μετάδοση ψηφιακών δεδοµένων. 

Data driven method: Μέθοδος αναζήτησης λύσης οδηγούµενη από τα δεδοµένα. 

Decision support system: Σύστηµα στήριξης αποφάσεων. 

Decision tree: ∆ένδρα αποφάσεων (µέθοδος αναπαράστασης γνώσης). 

Deductive reasoning: Συµπερασµατική (παραγωγική) συλλογιστική. 

Diagnostic Decision Support System: Σύστηµα στήριξης αποφάσεων για διάγνωση. 

Domain expert: Εµπειρογνώµονας γνωστικού αντικειµένου (τοµέα). 

Expert Systems: Έµπειρα Συστήµατα. 

Expert System Shell: Περιβάλλον ανάπτυξης έµπειρων συστηµάτων. 
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Forward chaining: Προωθητική ακολουθία. 

Frames: Πλαίσια (µέθοδος αναπαράστασης γνώσης). 

Goal driven method: Μέθοδος αναζήτησης λύσης προσανατολισµένη στο αποδεικτέο. 

Heuristic method: Ευρηµατική µέθοδος. 

Inductive reasoning: Επαγωγική συλλογιστική (µέθοδος παραγωγής γνώσης). 

Inference engine (mechanism): Μηχανισµός εξαγωγής συµπερασµάτων. 

Information System: Σύστηµα πληροφορικής ή Πληροφοριακό σύστηµα. 

Knowledge Acquisition: Απόκτηση γνώσης. 

Knowledge Elicitation: Εκµαίευση γνώσης. 

Knowledge Base: Βάση γνώσης. 

Knowledge Based System: Σύστηµα βασισµένο στη γνώση (σύστηµα γνώσης). 

Knowledge Engineer: Μηχανικός γνώσης 

Knowledge Representation: Αναπαράσταση γνώσης στον υπολογιστή. 

Knowledge source: Πηγές γνώσης. 

LISP: Η πρώτη γλώσσα προγραµµατισµού για εφαρµογές Τεχνητής Νοηµοσύνης 

Machine Learning: Μηχανική µάθηση (ικανότητα συστηµάτων να µαθαίνουν). 

Medical Decision Support System: Σύστηµα στήριξης ιατρικών αποφάσεων. 

Medical Informatics: Ιατρική Πληροφορική. 

Multimedia system: Σύστηµα πολυµέσων. 

Node: Κόµβος σε γράφηµα ή δίκτυο. 

Object Oriented Programming: Αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός. 

Pattern recognition: Αναγνώριση προτύπων. 

Prior probability: Εκ των προτέρων πιθανότητα. 

Procedural Programming: ∆ιαδικαστικός προγραµµατισµός. 

Production rules: Κανόνες παραγωγής. 

PROLOG: Πολύ γνωστή γλώσσα προγραµµατισµού για εφαρµογές Τεχνητής Νοηµοσύνης. 
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Prompt: προτροπή συστήµατος, στην οποία πρέπει να απαντήσει ο χρήστης. 

Reasoning: Συλλογιστική. 

Rule Based System: Συστήµατα βασισµένα σε κανόνες. 

Knowledge Representation: Αναπαράσταση Γνώσης. 

Search trees/graphs: ∆έντρα / γράφοι αναζήτησης. 

Software Engineering: Μηχανική (τεχνολογία κατασκευής) Λογισµικού. 

System Software: Λογισµικό συστηµάτων.  

Telemedicine: Τηλε-ιατρική. 

Truth table: Πίνακας αληθείας 

User interface: ∆ιασύνδεση (τρόπος επικοινωνίας) µε τον χρήστη. 

Validation: Επικύρωση (λογισµικού). 

Verification: Επαλήθευση (λογισµικού). 

Waterfall model: Μοντέλο καταρράκτη (µεθοδολογία ανάπτυξης έργο λογισµικού). 
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ (ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ) 

Αλγόριθµος: Μια διατεταγµένη σειρά από ενέργειες / εντολές, οι οποίες επεξεργάζονται 

ορισµένα δεδοµένα, για να µας οδηγήσουν σε κάποιο συγκεκριµένο επιθυµητό αποτέλεσµα. 

Χρησιµοποιούνται για την κατασκευή προγραµµάτων. 

Αναπαράσταση Γνώσης: Τρόπος περιγραφής, τυποποίησης και αποθήκευσης της γνώσης 

στον υπολογιστή. 

Ανάστροφη ακολουθία: Τρόπος εξαγωγής συµπερασµάτων από γνώση που έχει παρασταθεί 

µε κανόνες. Ξεκινά από πιθανές υποθέσεις και προσπαθεί να καταλήξει στα ήδη γνωστά 

δεδοµένα. Στρατηγική προσανατολισµένη στο αποδεικτέο. 

Απαγωγική συλλογιστική: Συλλογιστική που συνδυάζει το αποτέλεσµα µε το αίτιο. Βρίσκει 

εφαρµογές συστήµατα γνώσης, όπου η γνώση εκφράζει την κοινή πρακτική. 

Απόκτηση γνώσης: Εκµαίευση και τυποποίηση της γνώσης ώστε να είναι δυνατή η 

αποθήκευση της σε υπολογιστικό σύστηµα. 

Αρχιτεκτονική Μαυροπίνακα: Μεθοδολογία ανάπτυξης έµπειρων συστηµάτων, όπου η 

βασική ιδέα είναι ο κερµατισµός του αρχικού προβλήµατος σε µικρότερα προβλήµατα που 

επιλύονται από ανεξάρτητα υποσυστήµατα. Αυτά τα υποσυστήµατα έχουν ένα κοινό χώρο 

αναφοράς ο οποίος ονοµάζεται «µαυροπίνακας». 

Αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός: Ανάπτυξη προγραµµάτων όπου τα δεδοµένα 

διαµορφώνονται σε οντότητες (objects). Η επεξεργασία των δεδοµένων γίνεται µε αντίστοιχα, 

ως προς τις οντότητες, τµήµατα κώδικα. Οι οντότητες προβλέπουν διαδικασίες επικοινωνίας 

µεταξύ τους και δεν υπάρχει συγκεκριµένη σειρά εκτέλεσης αυτών. 

Βάση γνώσης: Αποθηκευµένη στο υπολογιστή γνώση σε κάποια µορφή παράστασης. 

∆ιαδικαστικός προγραµµατισµός: Προγραµµατισµός όπου οι ενότητες του προγράµµατος 

εκτελούνται η µία µετά την άλλη. Με κατάλληλες εντολές ελέγχου  αλλάζει αντίστοιχα η 

σειρά εκτέλεσης των ενοτήτων του προγράµµατος. 

Έµπειρα Συστήµατα: Προγράµµατα τα οποία δείχνουν ευφυή συµπεριφορά (ανάλογη µε 

έναν εµπειρογνώµονα) σε κάποιο συγκεκριµένο τοµέα. 

Επαγωγική συλλογιστική: Συλλογιστική που καταλήγει σε συµπεράσµατα στηριζόµενη σε 

συγκεκριµένες παρατηρήσεις που γίνονται σε δείγµατα περιπτώσεων 

Επαλήθευση συστήµατος: ∆ιαδικασία ελέγχου για την ορθότητα του συστήµατος 
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Επικύρωση συστήµατος: ∆ιαδικασία ελέγχου για την πληρότητα του συστήµατος 

Ευρηµατική µέθοδος: Μέθοδος επίλυσης που βασίζεται σε γνώση για συγκεκριµένο 

πρόβληµα. Συνήθως πρόκειται για εµπειρικές στρατηγικές αναζήτησης λύσης, οι οποίες 

ενσωµατώνονται σε γενικότερες γνωστές µεθοδολογίες. 

Ιατρική Πληροφορική: Εφαρµογές της Πληροφορικής στην Ιατρική. 

Κανόνες παραγωγής: ∆ιαδεδοµένος τρόπος αναπαράσταση δηλωτικής και διαδικαστικής και 

γνώσης σε µορφή IF <συνθήκη> THEN <συµπέρασµα ή ενέργεια>. 

Κύκλος ζωής λογισµικού: Οι σταδιακές φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας ενός έργου 

λογισµικού σύµφωνα µε την Μηχανική Λογισµικού (ανάλυση, σχεδιασµός, υλοποίηση, 

έλεγχος, συντήρηση). 

Λογισµικό εφαρµογών: Λογισµικό το οποία αναλαµβάνει την επίλυση προβληµάτων που 

προκύπτουν από εφαρµογές της Πληροφορικής σε κάποιο τοµέα. 

Λογισµικό συστηµάτων. Λογισµικό για τον έλεγχο υπολογιστικών συστηµάτων (για 

παράδειγµα το λειτουργικό σύστηµα). 

Μηχανικός γνώσης: Επιστήµονας πληροφορικής ειδικευµένος σε θέµατα αναπαράστασης 

και εκµετάλλευσης της γνώσης.  

Μηχανισµός εξαγωγής συµπερασµάτων: µηχανισµός για την εκµετάλλευση της γνώσης 

που έχει αναπαρασταθεί στο υπολογιστικό σύστηµα. 

Μηχανική Λογισµικού: Τοµέας της Πληροφορικής που ασχολείται µε την τυποποίηση της 

ανάπτυξης του λογισµικού. 

Μοντέλο καταρράκτη: Πολύ γνωστή µεθοδολογία ανάπτυξης έργων λογισµικού, όπου 

διαφαίνεται η σειριακή υλοποίηση των σταδίων ανάπτυξης. 

Πλαίσιο: Μέθοδος αναπαράστασης γνώσης. 

Προωθητική ακολουθία: Τρόπος αξιολόγησης γνώσης που έχει παρασταθεί µε κανόνες 

παραγωγής. Ξεκινά από τα δεδοµένα και προσπαθεί να εξάγει συµπεράσµατα. Στρατηγική 

που οδηγείται από τα δεδοµένα. 

Συµπερασµατική (παραγωγική) συλλογιστική: Συλλογιστική που ακολουθεί 

συγκεκριµένες αποδεκτές παραδοχές, τις οποίες θεωρεί σωστές, για να φτάσει σε 

συµπεράσµατα  

Συλλογιστική: Τρόπος παραγωγής γνώσης από δεδοµένα και από προϋπάρχουσα γνώση. 
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Σύστηµα βασισµένο στη γνώση: Σύστηµα Πληροφορικής που χρησιµοποιεί γνώση για να 

εξάγει συµπεράσµατα. 

Σύστηµα πολυµέσων: Σύστηµα πληροφορικής, το οποίο έχει την δυνατότητα να αποθηκεύει 

και να παρουσιάζει την πληροφορία µε διάφορους τρόπους (κείµενο, ήχος, εικόνα, video). 

Σύστηµα στήριξης αποφάσεων: Σύστηµα πληροφορικής, η λειτουργία του οποίου µπορεί 

να βοηθήσει τους χρήστες σε διαδικασίες λήψης απόφασης. 

Σύστηµα στήριξης ιατρικών αποφάσεων: Ένα σύστηµα στήριξης αποφάσεων µε εφαρµογή 

σε κάποιο τοµέα της Ιατρικής. 

Τηλε-ιατρική: Εφαρµογές της τεχνολογίας των δικτύων υπολογιστών στην Ιατρική. 

Τηλε-διάγνωση: Υπηρεσία της τηλε-ιατρικής, ο οποία αφορά διαδικασίες µακρινής 

διάγνωσης µε την βοήθεια δικτύων υπολογιστών 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΑΑΑS: American Association for the Advancement of Science 

AI: Artificial Intelligence 

AIM: Artificial Intelligence in Medicine  

ANN: Artificial Neural Networks 

CT: Computer Tomography 

DBMS: Data Base Management System. 

DSS: Decision Support System, 

EEG: Electroencephalograph 

HIS: Hospital Information Systems 

ILAE: International League Against Epilepsy 

KADS: Knowledge Acquisition & Domain Structure 

MDSS: Medical Decision Support System 

MRI: Magnetic Resonance Imaging  

SQL: Structured Query Language 

ΗΕΓ: Ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στην παρούσα διατριβή αναπτύξαµε ένα σύστηµα υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων 

(Medical Decision Support System - MDSS) που έχει σαν στόχο να προσφέρει βοήθεια στην 

κατάταξη επιληπτικών περιπτώσεων ασθενών. Η κατάταξη των περιπτώσεων Επιληψίας 

γίνεται σύµφωνα µε την διεθνή ταξινόµηση για επιληπτικά σύνδροµα και επιληψίες, όπως 

αυτή προτείνεται από την ∆ιεθνή Ένωση κατά της Επιληψίας και η οποία αναφέρεται στην 

ταξινόµηση τόσο των επιληπτικών κρίσεων, όσο και  των επιληψιών (International League 

Against Epilepsy-ILAE). Η δηµιουργία ενός τέτοιου συστήµατος υποστήριξης αποφάσεων 

και ο έλεγχος λειτουργίας του σε πραγµατικό περιβάλλον εργασίας, µας βοήθησε να 

βγάλουµε χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε την αναγκαιότητα αντίστοιχων συστηµάτων σε 

διαγνωστικές διαδικασίες νευρολόγων για την ασθένεια της επιληψίας. 

Προσπάθειες για την χρήση συστηµάτων που βασίζονται σε γνώση και έχουν σαν στόχο να 

βοηθήσουν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ιατρική έχουν ξεκινήσει εδώ και 

δεκαετίες και η λειτουργία τους αποβλέπει στην καλύτερη αξιοποίηση των διαφόρων 

δεδοµένων (συµπτώµατα, εργαστηριακά ευρήµατα, δηµογραφικά στοιχεία κλπ) που αφορούν 

περιπτώσεις ασθενών από τους κλινικούς ιατρούς και τους εκπαιδευόµενους, τα οποία θα 

µπορούσαν να οδηγήσουν σε διάφορες διαγνώσεις. Επακόλουθο της χρήσης αυτών των 

συστηµάτων υποστήριξης αποφάσεων είναι η αρωγή που προσφέρουν στην διαφορική 

διάγνωση, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου πολλά ιατρικά ευρήµατα οδηγούν σε όµοιες 

διαγνώσεις. Τα πληροφοριακά αυτά συστήµατα λαµβάνοντας υπόψη διάφορα στοιχεία µε τα 

οποία τροφοδοτούνται, προσφέρουν σηµαντική βοήθεια στην «µνήµη» του ιατρού βοηθώντας 

τον να οδηγηθεί σε χρήσιµα διαγνωστικά συµπεράσµατα. Ιδιαίτερη σηµασία έχουν αυτά 

συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων για την διάγνωση και την διαφορική διάγνωση των 

επιληψιών και ακόµα περισσότερο των επιληπτικών συνδρόµων κατά την διάρκεια της 

παιδικής κυρίως ηλικίας, όπου υπάρχουν πολλά σύνδροµα, τα οποία πολλές φορές 

δυσκολεύουν τον ιατρό στην κατάταξη τους. Σε περιπτώσεις λοιπόν παιδικής επιληψίας, αυτά 

τα συστήµατα µε την ενσωµατωµένη γνώση που διαθέτουν και τον τρόπο λειτουργίας τους σε 

πραγµατικό περιβάλλον εργασίας, µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο και να 

καθοδηγήσουν το ιατρό στην κατάλληλη διάγνωση. 

Οι σηµερινές γνώσεις για τις επιληπτικές κρίσεις και τις επιληψίες και οι διάφορες 

ταξινοµήσεις αυτών, οι οποίες έχουν κατά καιρούς επεξεργαστεί από την ILAE, µας έδωσαν 
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την ευκαιρία να οργανώσουµε τα στοιχεία και τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

διάγνωση της επιληψίας, να τα καταχωρήσουµε µε κάποιο τρόπο (για παράδειγµα υπό µορφή 

κανόνων - rule based system) σε υπολογιστικό σύστηµα και να τα αξιοποιήσουµε κατάλληλα 

για να βγουν χρήσιµα συµπεράσµατα, τα οποία είναι δυνατόν να µας οδηγήσουν σε διακριτές 

διαγνώσεις. Αυτός ο λόγος αλλά και το γεγονός ότι υπήρχε έλλειψη ικανοποιητικών 

στατιστικών δεδοµένων, δεν µας επέτρεψαν να χρησιµοποιήσουµε άλλες γνωστές 

µεθοδολογίες µηχανικής µάθησης. Τέτοιου είδους τεχνικές απαιτούν ικανό αριθµό 

περιπτώσεων τόσο από πλευράς ποιότητος, δηλαδή να συµπεριλαµβάνουν όλα τα στοιχεία 

που µπορούσαν να οδηγήσουν σε διάγνωση, όσο και από πλευράς ποσότητας. 

Σκοπός του συγκεκριµένου διαγνωστικού συστήµατος, είναι να βοηθήσει τον γιατρό να 

κατατάξει ένα περιστατικό Επιληψίας σε κάποια διαγνωστική κατηγορία της διεθνούς 

ταξινόµησης και κατά συνέπεια να συµβάλει στην διάγνωση (και έµµεσα στην διαφορική 

διάγνωση) επιληψιών. Το σύστηµα εστιάζει σε περιπτώσεις επιληψιών που παρουσιάζονται 

κατά την διάρκεια της παιδικής ηλικίας, όπου και υπάρχουν τα περισσότερα προβλήµατα 

διάγνωσης και διαφορικής διάγνωσης. Αφού έγινε αναπαράσταση της βάση γνώσεων 

(knowledge base) σε υπολογιστικό σύστηµα, ο χρήστης εισάγοντας διάφορα στοιχεία, τα 

οποία προέρχονται από κλινικά και εργαστηριακά δεδοµένα, παίρνει στην οθόνη του 

υπολογιστή του κάποια προτεινόµενη από το σύστηµα διάγνωση. Η εισαγωγή των στοιχείων 

γίνεται αρχικά µε την συµπλήρωση συγκεκριµένων δεδοµένων σε µορφή καταλόγου (check 

list) και στην συνέχεια κατόπιν προτροπής του διαγνωστικού συστήµατος, κατά την διάρκεια 

της διαγνωστικής διαδικασίας. Η διάγνωση που προτείνεται, υπολογίζεται να είναι στις 

περισσότερες περιπτώσεις ορθή και ως εκ τούτου µία σηµαντική βοήθεια για τον ιατρό.  

Το σύστηµα υλοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

κατά την διάρκεια της εκπόνησης της συγκεκριµένης διδακτορικής διατριβής. Για την 

λειτουργία του λογισµικού δεν απαιτείται εξειδικευµένη υλική υποδοµή, καθώς το 

περιβάλλον λειτουργίας του είναι τα δηµοφιλή MS-Windows (σε όλες τις εκδόσεις) και είναι 

δυνατόν να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε σταθµός εργασίας. 

Το λογισµικό υποβλήθηκε σε έλεγχο και εξετάστηκαν διάφορες περιπτώσεις ασθενών, ώστε 

µε την εισαγωγή πολλών περιπτώσεων να εκτιµηθεί η διαγνωστική του αξία  και ενδεχόµενα 

να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις. Τα αποτελέσµατα που είχαµε τροφοδοτώντας το σύστηµα 

στήριξης αποφάσεων που κατασκευάσαµε, µε δείγµατα περιπτώσεων ασθενειών, τα οποία 

συλλέξαµε κυρίως από την παιδιατρική κλινική του Περιφερειακού Πανεπιστηµιακού 
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Νοσοκοµείου, για να διαπιστώσουµε την ικανότητα που αυτό διαθέτει στην κατάταξη των 

επιληψιών, είναι αρκετά ενθαρρυντικά.  

Το διαγνωστικό σύστηµα σε ποσοστό πάνω από 80% είχε τα ίδια ακριβώς συµπεράσµατα µε 

τον έµπειρο ιατρό. Αν µάλιστα λάβουµε υπόψη µας ότι σε κάποιες περιπτώσεις είχαµε 

συναφή αποτελέσµατα µε αυτά του εµπειρογνώµονα, αποδεκτά από αυτόν, τότε τα ποσοστά 

ευστοχίας του προγράµµατος ξεπερνούν το 90%. 

Σε γενικές γραµµές το σύστηµα υποστήριξης αποφάσεων που κατασκευάσαµε οδηγεί σε 

σωστή κατάταξη και έδειξε ότι είχε  αρκετά ικανοποιητική απόδοση και ως εκ τούτου 

πιστεύουµε ότι µπορεί να γίνει ένα σηµαντικό βοηθητικό διαγνωστικό εργαλείο. 
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SUMMARY 

Accurate diagnosis and classification of epilepsies and epileptic syndromes allow the 

scientific analysis of the underlying disease processes and their specific clinicopathological 

features and genetics and provides a framework for clinical trials aimed at optimising 

treatment. Because of their atypical appearance their polymorphism, diagnosis and differential 

diagnosis of epilepsies in childhood is often difficult. 

A computerized Medical Decision Support System (MDSS) could be helpful for the 

classification and diagnosis of Epilepsy. Methods from Artificial Intelligence have supported 

a wide variety of clinical and medical decision making tasks. Furthermore, Artificial 

Intelligence methods have contributed towards the formalization and representation of 

medical knowledge both formal and informal. Formal connotes knowledge embodied in 

textbooks and well-established procedures while informal indicates context and subjective 

elements. Alternative methods inspired from Artificial Intelligence have supported a wide 

variety of clinical and medical decision-making tasks. Since pure Artificial Intelligence 

methods offer mainly a clustering of the data, decision support systems could be more 

appropriate to support diagnosis in that they are information-processing systems and are 

particularly helpful when quick and correct decision-making is needed. Such systems support 

the clinician and help trainees/generalists to perform quicker and more accurate diagnosis.  

The dissertation reports research process and results underlying the development and 

assessment of a medical decision aid, which aims to support medical doctors in the diagnosis 

of epilepsy with special emphasis on childhood episodes. Classification of epileptic 

syndromes is done according to the “International Classification of Epileptic Syndromes and 

Epilepsies” (Commission on Classification and Terminology of the ILAE 1981, 1989) set 

forth by the as is proposed by the “International League against Epilepsy” (ILAE). ILAE 

nomenclature, procedure and standards are extensively used in modeling presented herein. 

International Classification includes more than 50 diagnostic categories for epilepsy and 

epileptic syndromes. To account the diagnostic categories more than 100 different factors (lab 

and EEG findings, symptoms, clinical data, etc) affecting the diagnosis should be assessed 

and effectively incorporated in a decision aid system. 

Methodology decomposes diagnosis into smaller size [sub] diagnosis instances. Thus, size 

and complexity are reduced with no loss in diagnostic accuracy and clinical comprehensibility 
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of result. Inference draws on decision trees, which are automatically induced using specific 

input data. We selected to work with decision trees because they provide a convenient tool, 

which also conforms to clinical decision-making and differential diagnosis. 

The system and the physician reached identical diagnoses in 85.2% of the cases. In an 

additional 8.2% of the cases, the system’s diagnosis was similar to that of the physician thus 

raising its overall success rate to 93.4%. The system can be helpful especially for trainees 

since it only needs to import the clinical and laboratory data. Decision-making and differential 

diagnosis is then performed automatically. 

Our preliminary results encourage us to support the use of this decision support system. In 

general, the diagnostic system we constructed led to the right diagnosis for the majority of the 

cases. It is certain that no matter how accurate and rational the diagnostic ability of the 

experienced system may be, it is always a result of series of finite data analyses, so the 

treating doctor should always have the last word. Nevertheless, he can always refer to it, in 

order to verify the diagnosis. The software’s results can be of consultative character. A very 

efficient role of the specific diagnostic system is certainly that of an educational tool for 

students of medicine or doctors in the period of their specialization, as its development has 

been based on the international classification of syndromes and seizures. 
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ABSTRACT: 

Diagnosis of Epilepsy in childhood is often difficult as the symptoms are often 

atypical and the epileptic syndromes are multiform. Methods from the domain of 

Artificial Intelligence give the opportunity to formalize medical knowledge and 

standardize various diagnostic procedures, in specific domains of Medicine. We 

developed a Decision Support System using Artificial Intelligence techniques for the 

classification and ultimately the diagnosis of epilepsies and epileptic syndromes in 

children. The system incorporates knowledge from the International Classification of 

Epilepsies and Epileptic Syndromes. It was assessed using clinical data and the 

system’s conclusions were compared with the diagnoses proposed by an experienced 

doctor. The system and the physician reached identical diagnoses in 85.2% of the 

cases. In an additional 8.2% of the cases, the system’s diagnosis was similar to that of 

the physician thus raising its overall success rate to 93.4%. The system can be helpful 

especially for trainees since it only needs to import the clinical and laboratory data. 

Decision-making and differential diagnosis is then performed automatically. 

 

 

 

Key words: Epilepsy, Epileptic Syndromes, Decision Support System, Artificial Intelligence, 

Expert System. 

 

 

 

 171



INTRODUCTION 

Accurate diagnosis and classification of epilepsies and epileptic syndromes allows the 

scientific analysis of the underlying disease processes and their specific clinicopathological 

features and genetics and provides a framework for clinical trials aimed at optimizing 

treatment.1-4 Because of their atypical appearance their polymorphism, diagnosis and 

differential diagnosis of epilepsies in childhood is often difficult. 

A computerized Decision Support System (DSS) could be helpful for the classification and 

diagnosis of Epilepsy. Alternative methods inspired from Artificial Intelligence have 

supported a wide variety of clinical and medical decision-making tasks.5,6 Since pure 

Artificial Intelligence methods offer mainly a clustering of the data, Decision Support 

Systems could be more appropriate to support diagnosis in that they are information-

processing systems and are particularly helpful when quick and correct decision-making is 

needed. Such systems support the clinician and help trainees/generalists to perform quicker 

and more accurate diagnosis. For this reason, we developed and used such a DSS for the 

classification of childhood epilepsy. The system is based on the current classification3,4 of the 

International League Against Epilepsy (ILAE). The methodology we used decomposes 

disease entities into smaller size (sub) entities. Thus, size and complexity are reduced with no 

loss in diagnostic accuracy and clinical relevance of the result. Inference draws on decision 

trees, which are automatically created using specific input data. We selected to work with 

decision trees because they provide a convenient tool, which also conforms to clinical 

decision-making and differential diagnosis. Our goal was to generate a convenient 

computerized system which receives clinical and laboratory data as input and provides a 

diagnosis as output. Our preliminary results encourage us to support the use of this decision 

support system. 

METHOD 

Attempts to develop computer programs that can diagnose medical condition began many 

decades ago7 and various implementation methodologies have been proposed.8 A typical 

construction process of knowledge-based systems includes the development of three 

rudimental sub systems: a) the knowledge base (knowledge representation in the computer), 

b) the inference engine (the mechanism to extract conclusions), and c) the user interface (how 

the user interacts with the program). The implementation consists of the following phases: (1) 
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feasibility analysis, (2) conceptual design, (3) knowledge acquisition, (4) knowledge 

representation, and (5) validation of the system.9  

We combined the conventional (analysis, design, construction and benchmarking)10 and 

knowledge based approaches of Information Technology and developed the DSS in four 

distinct phases: 1) Identification of the most important data, to structure the knowledge base 

(analysis stage), 2) Development of knowledge base and design of inference engine (design 

stage), 3) Software development on the computer (construction stage), and 4) Testing the 

diagnostic system (benchmarking).  

Analysis 

The analysis stage exploits the history, the clinical data, the laboratory and the EEG findings. 

Using the relevant literature11,12, diagnostic categories, types of epilepsies, epileptic 

syndromes and the classifications3,4 proposed by the International League Against Epilepsy 

(ILAE) we managed to identify more than 100 different factors to support the knowledge 

representation and the decision tree regarding it. Motivated by clinical practice we divided 

factors into four groups. 1) Demographic data, which include pregnancy and delivery status 

and family inheritance. They were assessed using scores from 1 to 5 (where, 1: normal, 2: 

suspicious, 3: slightly abnormal, 4: abnormal, 5: severely abnormal). Zero (0) indicates lack 

of information. 2) Separately, clinical data necessary to identify the seizure type are imported 

by the user and processed by a specific subsystem of the DSS. Additional information needed 

is age of onset, severity of the seizure, focal signs of the seizure, if any (diffuse or focal signs 

from one of the cortical lobes), as well as behavior, neurological estimation, psychomotor 

development and school performance of the child. Except of age and type of seizure, all these 

were assessed using scales ranging from 1 to 5. Zero (0) again indicates lack of information. 

3) Laboratory findings, which include MRI and/or CT scans summarized using a five point 

scale in proportion to the severity of the lesions while localization takes one of the following 

values: focal, diffuse, both and not traceable. 4) The EEG findings, which were distinguished 

in five main groups: a) Normal EEG. b) Non-specific abnormal EEG patterns, as widespread 

intermittent slow abnormalities and bilateral/focal persistent findings (3 sub-categories). c) 

Abnormal EEG patterns - epileptic paroxysmal such as spikes, polyspikes, sharp waves, spike 

wave complexes, small sharp spikes, polyspikes of multiple spikes etc (12 sub-categories). d) 

Specific EEG patterns, such as hypsarhythmia, rolantic spikes, neonatal EEGs etc (26 sub-

categories in total). e) Epileptic EEG findings in specific records such as during sleep, photo 

stimulation, hyperventilation, during seizure, longterm recording, video recording etc (9 sub-
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categories). Data are processed by the rules that govern the knowledge base of the system 

(described in the Design and Construction sections, below). In the appendix we provide a 

more detailed description of the information imported by the system. 

Design 

For each diagnostic category reported in the classification of ILAE, we have developed a 

corresponding set of rules that allows one to classify each patient as belonging to that 

category or not. In order to reduce the number of hypotheses and to avoid mistakes in sorting 

the rule sets, we decided to create clusters of hypotheses6,13 based on usual criteria arising 

from the input data. Each cluster implemented contains a number of diagnostic categories 

(hypotheses) that stood out due to the symptoms they shared. To force the inference machine 

to place each patient in one of these aggregates of hypotheses, we used a decision tree routing 

(see Figure 1). In each node of the decision tree, examination of the critical data is taking 

place. Then, the inference engine of the system explores each hypothesis of the cluster 

selected. 

<Please insert Figure 1 here> 

The following is a list of steps of the diagnostic mechanism of the system: 

1. Decide about the seizure type (consult the decision support sub-system). 

2. Based on the results of the previous step and according to input data, follow the decision 

tree to get the proper cluster of hypotheses (diagnostic categories). 

3. Examine the rule sets for all the hypotheses in the cluster. 

4. Propose conclusions related to the epilepsy type. 

The start of the decision tree is based on the accurate definition of the value concerning the 

most important data, which is seizure type according to the international classification. For 

that reason, an initial diagnostic system was constructed to aid the correct classification of 

epileptic seizure types since the ILAE classifies the epileptic types separately from the 

different epilepsies. This initial diagnostic system, disposes its own knowledge base, which is 

rule-based and identifies the type of seizure, through a backward chaining mechanism.9 The 

conclusions reached with this initial sub-system guide the search through the decision tree, 

leading to smaller diagnostic sub-systems. Once we decide on a given diagnosis, there are 

three levels of certainty associated with it: «absolutely certain», «greatly possible» and 

«possible».  
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Construction / operation 

We used the “KnowledgePro for Windows - Gold version”14 commercial application 

generator because it has a built in inference engine and because it could be used as a 

procedural language to formulate the decision tree. The operational environment of the 

diagnostic support system is the well-known MS-Windows (any edition will do). To use the 

system, initially the user-doctor inputs the clinical data necessary for the DSS to conclude as 

to the type of the seizure. Then additional data are entered in response to system prompts, on 

a case-by-case basis. The system does not assume that the user’s answers are absolutely 

correct. For instance, if the user’s input characterizes the seizure as generalized but later 

inputs a certain EEG focus in response to EEG description prompts, the  system considers the 

seizure as partial secondary generalized and advances to relevant hypotheses. On the other 

hand if there is no focus in the EEG and according to the users data there is localization in 

seizure’s description, the system is looking for hypotheses based on the seizures focus. In its 

prompts, the system presents all the necessary alternatives to choose from, so that the 

likelihood of mistaken data entries is significantly diminished. 

Assessment  

In order to examine the completeness of the Knowledge Base, to ascertain the correctness of 

the Inference Engine, to evaluate the diagnostic precision of the system and to make potential 

improvements, we checked 122 cases of epilepsy for children up to 15 years old. From these 

cases, 56 concerned girls and 66 concerned boys. All data were collected from the General 

University Hospital in Heraklion, Crete, after a specific authorization was issued by the 

Faculty of Medicine. Patient anonymity was respected in all stages of the present study. 

RESULTS 

Analysis of localization related and generalized epilepsies as proposed by the ILAE provided 

us with 9 main sub-categories: 1. Localization-related, idiopathic. 2. Localization-related, 

symptomatic with simple partial seizures. 3. Localization-related, symptomatic with complex 

partial seizures. 4. Localization-related, symptomatic with secondary generalized seizures. 5. 

Generalized, idiopathic. 6. Generalized, cryptogenic or symptomatic. 7. Generalized, 

symptomatic. 8. Epilepsies and syndromes undetermined whether focal or generalized. 9. 

Special syndromes and situation-related seizures. The cases we studied correspond to the 

whole range of these categories (see Table 1). 
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<Please insert Table 1 here> 

When the diagnoses of the 122 cases with the help of the DSS system were compared with 

those pronounced by the expert child neurologist, in 104 cases (85.2%) the diagnosis was 

identical and in 8 cases (6.6%) different. In 10 cases (8.2%) the diagnosis was similar, and the 

child neurologist was not certain of his diagnosis. Thus, the results of the DSS were adequate 

in 93.4% of the cases. The system seems to perform better in localization related cases of 

epilepsy in which case 89.1 % of its diagnoses were identical to those of the neurologist while 

in another 9.1% they were adequate. In cases of generalized, undetermined (focal or 

generalized) epilepsies and epileptic syndromes, DSS diagnoses were identical to those of the 

neurologist syndromes in 82.1% of the cases and adequate in another 7.5% of the cases. The 

worst results were obtained in cases of undetermined epilepsies (focal and generalized) in 

which case the DSS diagnoses were identical to those of the neurologist in 66.7% and 88.9% 

of the cases respectively.  

The 8 cases which were misdiagnosed with our system included two children which had been 

receiving treatment for a long time. The EEG findings in these cases were inadequate. In 

another five cases clinical data were incompatible with one another. Finally, in one child, the 

DSS could not lead to diagnosis due to the ambiguity of the clinical picture.  

CONCLUSIONS 

We report the development of a decision support system to help the diagnosis of epilepsies 

and epileptic syndromes in childhood. We used it with promising results in 122 cases 

belonging to a large variety of these diseases. The system uses pure knowledge based 

techniques and introduces a new methodology to address this medical problem. It begins with 

the introduction of seizure type observed, helping the user choose from the entries of the 

International Classification.3 Then the software continues to search the knowledge base, 

trying to narrow the set of hypotheses, taking into account the EEG findings and posing 

relevant questions depending on the information provided by the user. We placed particular 

emphasis in designing a decision system which can reach a correct diagnosis on its own, 

rather than allowing the user to choose between alternatives. 

The conclusions reached by the decision support system were identical with those of an expert 

doctor in 104 cases (rate 85.2%) and similar in another 10 cases. Thus, the percentage of 

accuracy for the program reached 93.4%. The system performed better in localization related 

cases of epilepsy and worst in cases of undetermined epilepsies. This compare well to 
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previous results using a different expert system15 which gave 72% correct, 8% partly correct 

and 20% incorrect diagnoses. This program called Epilepsy Expert and developed by Leena 

Korpinen is one of the first known Decision Support Systems for the diagnosis of epilepsies15. 

Korpinen’s diagnostic system combines decision tree techniques and hypertext facilities, 

containing four independent subsystems (modules) that the user can choose from, to enter 

information about the patient. It can be characterized more as an advisory system, since it 

contains a lot of text data, the user could consult. Emphasis is placed on the presentation of 

the diagnostic alternatives in textual mode. The module of the Epilepsy Expert, developed 

using hypertext techniques, was rather successful giving results close to the experts in 80% of 

the cases, while the other modules proved to be weaker16. Our system is especially designed 

for children and our objective was to construct a system which uses information not confined 

to symptoms and is endowed with more precise diagnostic abilities.  

The international classifications of seizure types, epilepsies and epileptic syndromes are 

indispensable tools for every medical doctor who deals with epilepsies. The tasks of medical 

doctors are greatly facilitated by the diagnostic procedures offered by implementations such 

as the present one. Nevertheless, as many researchers have pointed out some parts of the 

ILAE classification remain contentious.17-21 The International Classification does not get 

down to some practical and dynamic aspects of epilepsy diagnosis i.e. (a) the syndrome from 

which some patients suffer is difficult to identify, (b) seizure type and syndrome identification 

changes as new information is obtained, (c) complete and detailed description of ictal 

phenomenology is not always necessary and (d) multiple classification schemes can and 

should be designed for specific purposes.22 In developing the decision support system we 

were faced with such uncertainties, especially during the analysis phase where the system’s 

knowledge base had to be constructed. An improved International Classification could help to 

construct diagnostic procedures easily represented by computer systems. A Task Force was 

appointed by the ILAE for a revision of the current classification.22 The Task Force views the 

development of specific classifications as a continuing work that is in progress.  

The methodology we used to develop the present diagnostic system can easily be adapted to 

the proposed revisions of the international classification, by adding more branches to the 

decision tree, refining the hypothesis clusters, augmenting the decision nodes (rule sets) of the 

system and changing, if necessary, the terminology in the concluding remarks. According to 

recent proposals for revision of the International Classification,22 information concerning the 

ictal phenomenology, the seizure type, the syndromes, the etiology and the overt impairment 
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of the subject should be taken into account. Designing the diagnostic process of the decision 

support system, we had to compile data such as this, which is not explicitly referred to in the 

International Classification. These axes were organized in such a way as to facilitate the 

development of clinical practice as regards case studies and therapeutic strategies to be 

undertaken in individual patient cases.  

A DSS is an information-processing system used to aid a quick and correct decision-making. 

It could be helpful especially for trainees since the vast majority of existing epileptic 

syndromes and the differential diagnosis often cause difficulties. The conception of the DSS 

we constructed was a decision tree starting from the seizure type, the age of the patient and 

EEG findings and ending through clusters of hypotheses to diagnostic categories reported in 

the international classification of ILAE. Concerning the evolution of the specific system, tree 

nodes refer to questions posed to the user while tree branching depends on the user’s answers. 

Moreover, a different way to obtain answers is through diagnostic sub-systems or reception of 

automatic, digital results of laboratory instruments and equipment. Apart from the data related 

to the seizure and the EEG findings, other information, which has been taken into account is 

the patient’s demographics including pregnancy, delivery status and family inheritance, 

behavior, neurological estimation, psychomotor development and the school performance of 

the patient. Finally, laboratory findings such as MRI and / or CT findings were inserted in the 

DSS. 

Our implementation of the decision tree is based on specific, well-established steps, which 

allow the system to drive a safe course through the branches. Path finding through the 

decision tree stops when the conclusions become too uncertain.  Furthermore, existence of 

important pieces of data, such as the type of seizure in the case of epilepsy, offers us the 

opportunity to create a decision tree, which results in smaller, independent problems of 

diagnosis. For the development of such smaller diagnostic sub-systems, it may be possible to 

use alternative technologies such as Bayesian23, Artificial Neural Networks24 or Rule-based25. 

Since these systems will be independent of one another and of the DSS, they need not be 

implemented using a single methodology. The infrastructure provided by the operating 

systems and working environments which are presently available for on-line connection and 

sharing of a common decision tree, thus enable the creation of bigger, hybrid diagnostic 

systems. Such a system could prove very helpful for the diagnosis and the differential 

diagnosis of epilepsy, especially during childhood, where the number of syndromes is high 

and because their equivocal manifestation is often confusing.  
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The diagnoses reached by the DSS are instructive in particular for child neurologists during 

their formative period because the decision support system we developed uses formal calculus 

to approximate the medical thinking of human subjects in that it considers a multitude of 

parameters to reach a diagnosis. To improve the validity of our DSS we need to use patients 

from several hospitals and check its conclusions in relation to those reached by more than one 

expert. Nevertheless, the fact that it could reach a correct or adequate diagnosis in 93.4% of 

the cases we treated, is promising. 
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Figure 1 

Overall System Architecture 

 

Legend: Initially the system helps the user choose the seizure type. Then by posing questions 

it reaches the most appropriate cluster of hypothesis. For each hypothesis there is a set of 

rules. All hypotheses in the concluding cluster are examined by the system to provide a 

diagnosis or differential diagnosis. 

 

 

 

 

 183





Table 1 

Classification of results 

Diagnosis 
Expert DSS  

 Description of  Epilepsy type / Epileptic Syndrome 
                 (Expert’s and DSS diagnosis) 

24 20 Generalized idiopathic epilepsy with no specific discreteness  
14 13 Special syndromes, situation-related seizures (febrile convulsions) 
12 12 Localization-related, Idiopathic, benign childhood epilepsies with centrotemporal spikes 

7 6 Localization-related Symptomatic, Secondary generalized seizures arising from temporal 
lobes 

6 4 Localization-related, symptomatic with secondary generalized seizures with locus of onset 
unknown (*) 

5 5 Localization-related, symptomatic with secondary generalized seizures arising from multiple 
lobes 

5 4 West Syndrome - infantile spasms, Blitz-Nick-Salaam Krämpfe (generalized 
cryptogenic/symptomatic) 

5 3 Undetermined epilepsy without unequivocal generalized or focal features (epilepsies and 
syndromes undetermined whether focal or generalized) 

4 4 Localization-related, symptomatic with simple partial seizures arising from temporal lobes 
4 4 Localization-related, symptomatic with complex partial seizures arising from temporal lobes 
4 4 Localization-related, with simple partial seizures arising from frontal lobes 
4 4 Childhood absence epilepsy – pyknolepsy  (generalized idiopathic) 
3 2 Localization-related, symptomatic with complex partial seizures arising from frontal lobes 
3 1 Lennox-Gastaut syndrome (generalized cryptogenic/symptomatic) 
3 3 Neonatal seizures, epilepsies and syndromes undetermined whether focal or generalized 

2 2 Localization-related, symptomatic with secondary generalized seizures arising from temporal 
lobes 

2 1 Juvenile absence epilepsy (generalized idiopathic) 
2 2 Epilepsies during diseases affecting CNS (generalized symptomatic specific syndromes) 
2 1 Situation Related, isolated seizures or isolated status epilepticus 
1 1 Localization-related, idiopathic, benign psychomotor epilepsy 
1 1 Localization related, symptomatic, simple partial seizures arising from frontal lobes 
1 1 Localization related, symptomatic, simple partial seizures arising from parietal lobes 
1 1 Localization related, symptomatic, simple partial seizures arising from occipital lobes 
1 1 Localization related, symptomatic, simple partial seizures arising from multiple lobes 
1 1 Localization-related, symptomatic with complex partial seizures arising from parietal lobes 
1 0 Localization-related, symptomatic with complex partial seizures arising from multiple lobes 

1 1 Localization-related, unknown as to whether the syndrome is idiopathic or symptomatic 
(cryptogenic) 

1 1 Epilepsies with myoclonic-astatic seizures (generalized cryptogenic/symptomatic) 
1 1 Epilepsies with myoclonic absences (generalized cryptogenic/symptomatic) 
1 0 Undetermined, with both generalized & focal seizures, severe myoclonic epilepsy in infancy 
     (*)This diagnostic category proposed by Dreifuss12 

 

Legend: The table shows the cases examined as classified by a human expert (first column) 

and the DSS (second column). 
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APPENDIX 

Description of questions (prompts) may be posed by the DSS:  

Demographic data: a) Data used for further internal processing by the DSS:  Pregnancy 

Status. Delivery Status. Family Inheritance. Age at seizure onset. Diseases. Head injury. 

Earlier treatment for seizures or other diseases. These data are introduced using scales ranging 

from 1 to 5. Zero (0) indicates lack of information. b) Data no processed  by the  system: 

Name. Family status. Sex. Current age.  

Clinical data: Clinical data necessary to identify the seizure type prosessed by the subsystem 

such as seizure with motor, somatosensory, visual etc symptoms, clonic, tonic, atonic seizures 

etc. They are imported on a yes/no basis and are processed by a specific subsystem that leads 

to the identification of the seizure type. Additionally, we imported clinical data which the 

DSS used at a later stage to traverse the decision tree and to reach a diagnosis. Such data are 

frequency of the seizures, severity of the seizure, focal signs of the seizure, if any (diffuse or 

focal signs from one of the cortical lobes), special manifestations as speech disturbances, 

behavior manifestations during the seizure, acquired aphasia etc. More information is 

imported concerning behavior, clinical neurological findings, psychomotor development and 

school performance of the child. The latest are assessed using scales ranging from 1 to 5. Zero 

(0) indicates lack of information. 

Laboratory findings: MRI, CT scans, angiography, evoked potentials etc in a five-point 

scale in proportion to severity. Additional data concerning the localization of the findings 

were also imported. 

Electroencephalographic findings: a) Normal EEG.  b) Abnormal EEG with nonspecific 

findings: Widespread Intermittent Slow Abnormalities, Bilateral Persistent EEG Findings, 

Focal Persistent EEG Findings / focus specification: frontal, temporal, occipital, parietal or 

multiple. c) Abnormal EEG with epileptic paroxysmal findings: EEG with Spikes (Single, 

Random or many) / focus specification: frontal, temporal, occipital, parietal or multiple. EEG 

with Sharp Waves / focus specification: frontal, temporal, occipital, parietal or multiple. 

Polyspikes or Multiple Spikes / focus specification: frontal, temporal, occipital, parietal or 

multiple. EEG with Runs of Rapid Spikes / focus specification: frontal, temporal, occipital, 

parietal or multiple. EEG with Spike Wave Complex (Classical 3/sec). EEG with Spike Wave 

Complex (Slow 1-2.5/sec). EEG with Spike Wave Complex (Fast 4/sec, 4-5/sec). EEG with 

The 6/sec Spike Wave Complex EEG with Rudimentary Spike Wave Complex. EEG with 
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Small Sharp Spikes /  focus specification: frontal, temporal, occipital, parietal or multiple. 

EEG with The 14 & 16/sec Positive Spike Discharge / focus specification: frontal, temporal, 

occipital, parietal or multiple. EEG with Psychomotor Variant. d) Specific EEG patterns: 

Normal Neonatal EEG. Neonatal EEG Myoclonic type. Neonatal EEG: Suppression-burst. 

Neonatal EEG: Alpha Type. Neonatal EEG: Focal findings. Neonatal EEG: Diffuse 

abnormalities. Other Neonatal EEG findings. Hypsarrhythmia or atypical hypsarrythmia. 

Generalized SW and SSW In infancy. Generalized SW and SSW in early childhood. 

Generalized SW and SSW +focal or multi-focal. Polyspike diffuse discharges in infancy. 

Polyspike diffuse discharges in early childhood. Polyspike diffuse discharges + SW. 

Discharges of SW 2.5-3/sec in childhood. Discharges of SW 2.5-3/sec atypical. Rolantic 

Spikes (typical or atypical). Rolantic Spikes - in sleep only. Occipital paroxysms. Occipital 

paroxysms - in sleep only. Frontal paroxysms. Frontal paroxysms - in sleep only. Slow Spikes 

/ Slow waves around temporal region. Slow Spikes / Slow waves around temporal region in 

sleep. Giant somatosensory evoked potentials.  e) Epileptic EEG findings in specific sessions 

such as during hyperventilation, sleep or longterm recording, using specific activation 

methods (e.g. photostimulation), specific methods of analysis (e.g. current source density 

analysis). 
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