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ΣΤΟΧΟΣ  
 

 

 

Η ψυχιατρική διάγνωση μπορεί να θεωρηθεί σαν πρόβλημα ορθής ταξινόμησης των 

στοιχείων που προκύπτουν από κλινικές συνεντεύξεις οι οποίες ακολουθούν 

συγκεκριμένες μεθοδολογίες, ενώ η παράλληλη αξιολόγησή της φυσικής κατάστασης 

και του ιστορικού του ασθενούς συμπληρώνουν την εικόνα που πρέπει να έχει ο 

ειδικός για τον εξεταζόμενο. 

 

Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στη διερεύνηση της δυνατότητας των Τεχνητών 

Νευρωνικών Δικτύων να μοντελοποιήσουν τις διαδικασίες της Ψυχιατρικής 

Διάγνωσης, με την δημιουργία καινοτόμων, βελτιωμένων μοντέλων που θα μιμούνται 

σε πρώτη φάση τα αντίστοιχα ψυχιατρικά. Τα μοντέλα αυτά θα περιέχουν την πείρα 

των ειδικών με μορφή συγκεκριμένων, παράλληλων, γραμμικών και μη γραμμικών 

συνδέσεων.  

 

Τα μοντέλα και τα συμπεράσματα που προκύπτουν μπορούν να  χρησιμοποιηθούν 

για το σχεδιασμό και τη δημιουργία διαγνωστικών συστημάτων για την κλινική 

ψυχιατρική διάγνωση. 

 

Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε μία βάση ψυχιατρικών δεδομένων, μία από τις 

μεγαλύτερες στην διεθνή βιβλιογραφία και η πλουσιότερη στην Ελλάδα και έγινε 

διερεύνηση και σύγκριση μίας πληθώρας τεχνικών σχεδιασμού νευρωνικών δικτύων 

καθώς και κλασικών στατιστικών μοντέλων για να επιτευχθεί η βέλτιστη μεθοδολογία 

αρχιτεκτονικού σχεδιασμού δικτύων για τη ψυχιατρική διάγνωση. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  -  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 

 

 

Στη μελέτη αυτή, οι κλινικές συνεντεύξεις που χρησιμοποιήθηκαν έχουν βασισθεί στη 

μέθοδο  της  Παρούσας  Ψυχικής  Κατάστασης   (PSE - Present State Examination).  

Με βάση τα στοιχεία αυτά έγινε η αξιολόγηση όλων των μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν. Για την επίλυση του προβλήματος έγινε ανάλυση των ειδικών 

χαρακτηριστικών του, και  σχεδιάστηκαν ΤΝΔ  με βελτιωμένη απόδοση. 

 

Τα προτεινόμενα συστήματα ΤΝΔ τύπου MLP (Multilayer Perceptron) έχουν 

εξειδικευμένες αρχιτεκτονικές που εμπεριέχουν σημαντικά στοιχεία της γνώσης και 

εμπειρίας των ειδικών. Έχουν εκπαιδευτεί με τον κλασικό αλγόριθμο on-line Back 

Propagation. Η απόδοσή τους συγκρίνεται με τις αντίστοιχες πολλών άλλων 

συστημάτων ΤΝΔ επιβλεπόμενων και μη, συμπεριλαμβανομένων και MLP-ΤΝΔ 

εκπαιδευμένων με πολύ γνωστούς αλγόριθμους (όπως με τεχνικές απαλοιφής βαρών 

και πιθανοτικών νευρωνικών δικτύων) που σαν στόχο είχαν την βελτίωση της 

γενικευτικής τους ικανότητας.  

 

Θα πρέπει να τονισθεί ότι για πρώτη φορά στη ψυχιατρική χρησιμοποιήθηκαν 

τεχνητά νευρωνικά δίκτυα με ειδικούς περιορισμούς που βασίζονται στην γνώση των 

ειδικών, όπως επίσης ότι για πρώτη φορά με την μελέτη αυτή έγινε σύγκριση των 

αποδόσεων σύγχρονων και κλασικών στατιστικών μεθόδων όπως η πολυμεταβλητή 

διακρίνουσα ανάλυση, ο Κ-ΝΝ και ο κατηγοριοποιητής ελάχιστης Ευκλείδειας 

απόστασης, σε ψυχιατρικά δεδομένα. 

 

Μεταξύ των κριτηρίων σύγκρισης περιλαμβάνονται : 

• το μέσο συνολικό ποσοστό συμφωνίας των διαγνώσεων που προτείνονται από τις 

χρησιμοποιούμενες μεθόδους και των πραγματικών διαγνώσεων, όπως επίσης 

και  

• οι συντελεστές Kappa και Υ, οι οποίοι είναι οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενοι δείκτες 

απόδοσης στην κλινική ψυχιατρική βιβλιογραφία (αναλυτικότερες πληροφορίες 

δίνονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ).  
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Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν σαν είσοδοι - δεδομένα για όλες τις μεθόδους 

προήλθαν από μία αρκετά μεγάλη βάση πληροφοριών η οποία μεταξύ πολλών 

άλλων στοιχείων περιλαμβάνει και μία δομημένη κλινική συνέντευξη (140 πεδίων).  

 

Το πρόβλημα αντιμετωπίσθηκε με δύο διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το πως ο 

χώρος των δειγμάτων χωρίστηκε σε κατηγορίες σύμφωνα με δύο από τις πιο 

αποδεκτές μεθοδολογίες καθορισμού των ψυχικών διαταραχών (ICD και 

PSE/CATEGO).  

 

Έχει γίνει προσπάθεια ταξινόμησης πέντε κύριων κατηγοριών ψυχιατρικών 

ασθενειών όπως επίσης και της κατηγορίας των “φυσιολογικών περιπτώσεων”.  

 

Δίνονται λύσεις με βέλτιστα αποτελέσματα μετά από δραστική μείωση των 

διαστάσεων του χώρου εισόδου δεδομένων, που βασίστηκε στην ειδική γνώση των 

κλινικών γιατρών, με τον σχεδιασμό εξειδικευμένων καινοτόμων και πολύ 

αποτελεσματικών για το συγκεκριμένο πρόβλημα αρχιτεκτονικών ΤΝΔ. 

 

Όλες οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη αυτή έχουν προσεκτικά και 

διεξοδικά συγκριθεί μεταξύ τους μέσα σε ένα καθαρά στατιστικό πλαίσιο με τη 

μεθοδολογία διεπικύρωσης (cross-validation).  Αποδεικνύεται ότι οι αρχιτεκτονικές 

ΤΝΔ με περιορισμούς, όταν δηλαδή στον σχεδιασμό τους ενσωματώνεται ένα πλήρες 

σύνολο έμπειρων κανόνων, μπορούν να επιτύχουν βελτιωμένα αποτελέσματα 

έχοντας σταθερή γενικευτική ικανότητα, την καλύτερη μεταξύ όλων των 

χρησιμοποιούμενων μεθόδων. Αποδεικνύεται επίσης ότι αυτές οι αρχιτεκτονικές 

έχουν καλύτερη απόδοση όσον αφορά τη μέγιστη απόδοση κατηγοριοποίησης (μέση 

τιμή και διακύμανση), και την αξιοπιστία την εκπαίδευση. Αντιπροσωπεύουν δηλαδή, 

ένα πλαίσιο κατάλληλο για ψυχιατρική μοντελοποίηση, αφού η ανώτερη απόδοση 

των ειδικά προσαρμοσμένων συστημάτων ΤΝΔ δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα 

αντιστοίχησης μεταξύ ψυχιατρικών κανόνων και αρχιτεκτονικών ΤΝΔ.  

 

Αναφορικά με την απόδοση των στατιστικών μεθόδων, αποδεικνύεται ότι η κλασική 

κατά βήματα πολυμεταβλητή διακρίνουσα ανάλυση υπερέχει κατά πολύ σε ακρίβεια 

κατηγοριοποίησης των υπολοίπων και πιο συγκεκριμένα των αλγορίθμων Κ-ΝΝ και 

ελάχιστης Ευκλείδειας απόστασης, αλλά παραμένει υποδεέστερη της απόδοσης των 

καλύτερων μεθόδων ΤΝΔ. 
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Ανεξάρτητα από τις επιβλεπόμενες μεθόδους κατηγοριοποίησης εξετάζεται η 

απόδοση των μη επιβλεπόμενων μεθόδων και συγκεκριμένα του SOM (Self 

Organising feature Map) του Kohonen όπως επίσης του Κ-means και πολλών άλλων 

στατιστικών τεχνικών ιεραρχικής ομαδοποίησης (nearest neighbour, furthest 

neighbour, centroid, median, group average, Ward’s method). Βρέθηκε ότι η απόδοση 

ομαδοποίησης του SOM είναι ανώτερη εκείνης όλων των υπολοίπων της 

συγκεκριμένης ομάδας, οι οποίες στη πραγματικότητα αδυνατούν να αναγνωρίσουν 

ομογενείς ομάδες περιπτώσεων. Θα πρέπει ίσως να τονισθεί ότι στη μελέτη αυτή 

γίνεται η πρώτη συστηματική ερευνητική προσπάθεια να εφαρμοστούν επιβλεπόμενοι 

και μη επιβλεπόμενοι νευρωνικοί κατηγοριοποιητές στο πρόβλημα της 

κατηγοριοποίησης μεγάλων ερωτηματολογίων. Μία πρώτη αλλά ατελής προσπάθεια 

έγινε από τους Kishi K, Kikushi T, Matsuoka T και Takeda T1.  

 

Το κύριο συμπέρασμα της μελέτης αυτής είναι ότι τα ΤΝΔ τύπου MLP (Multilayer 

Perceptron) και πιο συγκεκριμένα τα ΤΝΔ με ειδικούς περιορισμούς στην 

αρχιτεκτονική τους, που ενσωματώνουν όσο το δυνατόν περισσότερη έμπειρη 

γνώση,  υπερέχουν κατά πολύ όλων των άλλων χρησιμοποιουμένων τεχνικών και 

ειδικότερα εκείνων που βασίζονται σε μεθοδολογίες τοπολογίας γειτνίασης με 

κριτήριο βέβαια την συμφωνία των αποτελεσμάτων με τις αντίστοιχες ορθές 

διαγνώσεις. Οι αρχιτεκτονικές αυτές μπορούν σαφώς να διευκολύνουν την 

ψυχιατρική μοντελοποίηση. Προτείνονται αρκετές υποθέσεις για να εξηγηθεί αυτή η 

απόδοση και επιχειρείται επίσης ο σχεδιασμός ενός τεχνητού προβλήματος 

(benchmark) με παρόμοια χαρακτηριστικά για την αξιολόγηση της εγκυρότητας των 

υποθέσεων που μελετώνται. 

                                                      
1 Kishi K, Kikushi T, Matsuoka T και Takeda T, Automatic classification of a large volume  of  

questionnaire  data  by  means  of  competitive learning. Proceedings WCNN93, Portland, USA. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Ι  -  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 

 
Κατά την διάρκεια μιας κλινικής εξέτασης ο ειδικός (ψυχίατρος, ψυχολόγος, 

κοινωνικός λειτουργός κλπ.) που εξετάζει τον ασθενή παίρνει πληροφορίες και 

εξετάζει αν και κατά πόσο ο ασθενής παρουσιάζει ένα σύμπτωμα ή όχι. Ο 

συνδυασμός των συμπτωμάτων τα οποία βρέθηκαν να υπάρχουν, βάσει ορισμένων 

διαγνωστικών κριτηρίων για μία ποικιλία ψυχικών διαταραχών, οδηγεί σε ψυχιατρική 

διάγνωση.  

 

Έχουν γίνει πολλές ερευνητικές προσπάθειες, οι οποίες συνεχίζονται, για την 

τυποποίηση αυτών των κλινικών εξετάσεων σε συνεκτικά δομημένα ερωτηματολόγια 

των οποίων τις πληροφορίες να είναι σε θέση να επεξεργαστούν οι υπολογιστές. Η 

τεχνολογία των υπολογιστών αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στη προσπάθεια 

βελτίωσης της διαδικασίας, της ψυχιατρικής διάγνωσης, για πιο αξιόπιστες και 

αντικειμενικές διαγνώσεις. 

 

Μια συνέπεια της μελέτης για την αξιοπιστία των διαγνώσεων (e.g. Kreitman et. al. 

19612, Shepherd et. al. 19683, Jakubashk and Werner 1974, 19764,5) είναι η 

ανάπτυξη της “λειτουργικής διαγνωστικής”, κάνοντας έτσι τη διαγνωστική διαδικασία 

πιο διαφανή και αναπαραγόμενη .  

 

Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δύο διαφορετικές όψεις της διαγνωστικής 

διαδικασίας. Την εκτίμηση των ψυχιατρικών συμπτωμάτων, τα οποία αποτελούν τα 

δεδομένα του υπολογιστικού συστήματος που ο Wing (Wing 19846) ονόμασε 

“καθορισμό της βάσης δεδομένων”, όπως επίσης και την εφαρμογή των κατάλληλων 

κανόνων, δηλαδή των αναλυτικών ή αλγοριθμικών διαδικασιών που συνδυάζουν τα 

                                                      
2 Kreitman N., Sainsbury P., Morrissey J., Towers J., Scrivener J. “The reliability of psychiatric 

assessment : an analysis”. J. Ment Sci., Vol. 107,  pp.  887-908. 
3 Shepherd M. Brooke E.M. Cooper J.E, Lin T. “An experimental approach to psychiatric diagnosis. An 

international study.”  Acta Psych. Scand [suppl], Vol.  201, pp.  7-89. 
4 Jakubaschk J., Werner J., “Die Zuverlässigkeit psychiatrischer Diagnosen bei einer 

Wiederholungsuntersuchung.”  Nervenarzt 45 : 305-311, 1974. 
5  Jakubaschk J., Werner J., “Konzepte psychiatrischer Diagnosen - eine Ergänzungsuntersuchung zur 

Reliabilität psychiatrischer Diagnosen.”  Arch Psychiatr. Nervenkr. 223 : 45-58, 1976. 
6 Wing J.K. “Defining the data base.”  World Psychiatric Assosiation, Regional Symposium, Helsinki, 

June 18-21/1984, Book of Abstracts, p 10. 
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συμπτώματα που βρέθηκαν να υπάρχουν, ώστε να προκύψει διάγνωση. Και οι δύο 

αυτές όψεις συμβάλλουν στην παρατηρησιακή και πληροφοριακή διακύμανση 

(Spitzer & Fleiss 19747) με κάποιο σφάλμα στη διαγνωστική μέθοδο, η πρώτη με τον 

προσδιορισμό και την ορθότητα στην εκτίμηση των συμπτωμάτων και η δεύτερη με 

την υπάρχουσα ποικιλία κριτηρίων στην εφαρμογή των κανόνων όπως επίσης και 

των αναλυτικών, περιγραφικών ή αλγοριθμικών διαδικασιών (που θα περιγράψουμε 

σε επόμενο κεφάλαιο), βάση των οποίων συνδυάζονται τα συμπτώματα για την 

εξαγωγή διάγνωσης. 

 

Αυτές οι πηγές σφάλματος μπορούν να ελεγχθούν με :  

 

• δομημένες και ημιδομημένες διαγνωστικές κλινικές συνεντεύξεις (συνεδρίες-

interviews) όπως πχ. το PSE (Wing et. al. 19748), διασφαλίζοντας έτσι το ότι 

διαφορετικοί γιατροί σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο και εκμαιεύουν το ίδιο φάσμα 

συμπτωμάτων, προσδιορίζοντας τα με ρητούς κανόνες και βαθμολογώντας την 

έντασή τους με ένα ικανοποιητικό και αξιόπιστο τρόπο,  

• την εφαρμογή επιτακτικών διαγνωστικών κριτηρίων, συμβατικών και 

επαληθεύσιμων κανόνων ή άλλων σαφώς προσδιορισμένων, αναλυτικών, 

περιγραφικών ή αλγοριθμικών διαδικασιών, που οδηγούν τους ειδικούς να 

αποφασίσουν ποια ιδιαίτερα συμπτώματα απαιτούνται για να εξαχθεί μια 

συγκεκριμένη διάγνωση (inclusion criteria) και ποια συμπτώματα ή εναλλακτικές 

διαγνώσεις αποκλείουν μία συγκεκριμένη διάγνωση (exclusion criteria).  

 

Οι προϋποθέσεις ενός διαγνωστικού αλγορίθμου είναι μια καθορισμένη βάση 

δεδομένων όπως επίσης λειτουργικά διαγνωστικά κριτήρια ή σαφώς 

προσδιορισμένες διαδικασίες. Παραδείγματα τέτοιων αλγορίθμων είναι το 

PSE/CATEGO (Wing8), το ICD (International Classification of Disease, 1-10η 

έκδοση) που προτάθηκε από την παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (World Health 

Organisation), το RDC (Spitzer et al. 19759), το DSM-III/IV (APA 1980), τα οποία στη 

συνέχεια μπορούν να ενσωματωθούν σε αντίστοιχο λογισμικό. Για τον λόγο αυτό, 

πολύ συχνά, με τον όρο “λειτουργική διάγνωση” εννοείται η διάγνωση με την βοήθεια 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

                                                      
7 Spitzer R.L., Fleiss J.L. “A re-analysis of the reliability of psychiatric diagnosis.”  Br. J. Psychiatry 125 : 

341-347, 1974. 
8 Wingk J..K, Cooper J.E, Sartorius N. “Measurement and classification of psychiatric symptoms.”   

Cambridge University Press 1974. 
9 Spitzer R.L., Endicott J., Robins E.  “Research diagnostic criteria for a selected group of functional 

psychoses.”  2nd end. Biometrics Research Division, New York, 1975. 
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Στη συνέχεια αναφέρονται οι τρεις κατηγορίες υπολογιστικών συστημάτων γενικής 

ψυχιατρικής διάγνωσης που μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί. 

 

α) Ψυχιατρικά διαγνωστικά συστήματα που βασίζονται σε ακολουθιακή λογική 

δενδροειδούς δομής, τεχνική που χρησιμοποιούν τα έμπειρα συστήματα. Οι 

σύγχρονες διαγνωστικές μέθοδοι της ψυχιατρικής βασίζονται κατά κύριο λόγο 

στους κανόνες ακολουθιακής λογικής δενδροειδούς δομής. Είναι λοιπόν φυσικό τα 

έμπειρα συστήματα να αποτελούν την προσφιλέστερη προσέγγιση στο πρόβλημα 

της ψυχιατρικής διάγνωσης μέσω υπολογιστών. Υπάρχουν πολλά τέτοια 

συστήματα στη βιβλιογραφία και μερικά από τα πιο επιτυχημένα είναι το DSM III / 

DIS10 και το PSE/CATEGO10. 

 

β) Ψυχιατρικά διαγνωστικά συστήματα βασισμένα σε περιγραφικές στατιστικές 

μεθόδους. Αυτές οι διαδικασίες, όπως το BIPLOT11 δεν έχουν προς το παρόν 

προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους ερευνητές. 

 

γ) Ψυχιατρικά διαγνωστικά συστήματα που βασίζονται σε ανώτερες στατιστικές 

μεθόδους αναγνώρισης προτύπων. Η εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας είναι 

μάλλον στο στάδιο της βασικής έρευνας αλλά οι δυνατότητες της έχουν ήδη 

αναγνωρισθεί από πολλούς ερευνητές. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι το κύριο πλεονέκτημα της μεθοδολογίας αυτής είναι η αυστηρή μαθηματική 

δομή της και η αντικειμενικότητά της στη λήψη αποφάσεων συγκρινόμενη με την 

προσέγγιση που προτείνουν τα έμπειρα συστήματα που βασίζονται σε μία ομάδα 

κανόνων η φύση της δομής των οποίων είναι ευριστική και λιγότερο αντικειμενική. 

Το κυριότερο μειονέκτημα της είναι η αδυναμία της να οδηγήσει σε ερμηνεύσιμες 

ψυχιατρικές διαγνώσεις, τουλάχιστον όχι με τόση ευκολία όσο τα έμπειρα 

συστήματα, όπως επίσης και η αδυναμία της να οδηγήσει στη κατασκευή 

ψυχιατρικών μοντέλων που αποτελεί την πιο αποδεκτή μεθοδολογία στη 

ψυχιατρική.  Μεταξύ των τεχνικών στατιστικής αναγνώρισης προτύπων που έχουν 

χρησιμοποιηθεί από τους ειδικούς, μπορούν να αναφερθούν, ο κατηγοριοποιητής 

                                                      
10  Maurer  K, Biehl H, Kuhner C., Loffler W.  “On the way to expert systems.”    Eur Arch Psychiatr 

Neurol Sci, 1989, 239: p127-132. 
 
11  Strauss J.S et al.,  “Do Psychiatric Patients Fit Their Diagnoses ?”, The Journal of Nervous and 

Mental Disease 167, 2, 105-113, 1979. 
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του Bayes12, η πολυμεταβλητή διακρίνουσα ανάλυση13  και ο κατηγοριοποιητής 

Ευκλείδειας απόστασης14,15. Αυτές οι μέθοδοι έχουν αδυναμίες ως προς την 

δημιουργία ψυχιατρικών μοντέλων, ενώ δεν χρησιμοποιούνται ευρέως επειδή δεν 

έχουν παρουσιάσει μέχρι τώρα κάποιο σαφές πλεονέκτημα στη διαγνωστική 

ακρίβεια έναντι των έμπειρων συστημάτων. Ένας πιθανός λόγος για το γεγονός 

αυτό είναι το ότι υποφέρουν από το πρόβλημα των πολλών διαστάσεων του 

χώρου εισόδου των πληροφοριών («το πρόβλημα της πολυδιαστασιμότητας»16) 

πράγμα που σαφώς συμβαίνει στις περιπτώσεις ψυχιατρικών διαγνώσεων που 

βασίζονται σε συνεντεύξεις. Κατά την ψυχιατρική εξέταση – συνέντευξη ενός 

ασθενούς, υπάρχουν σύμφωνα με την μέθοδο της παρούσας ψυχικής κατάστασης 

τουλάχιστον 140 σημεία ελέγχου, συνεπώς και ο χώρος εισόδου των δεδομένων 

έχει τις αντίστοιχες διαστάσεις. 

 

Η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τους κατηγοριοποιητές που βασίζονται στα 

νευρωνικά δίκτυα φανέρωσε την ύπαρξη ταξινομητών των οποίων το γενικευτικό 

σφάλμα δεν εξαρτάται τουλάχιστο σε πρώτο βαθμό ανάλυσης από τον αριθμό των 

διαστάσεων του χώρου εισόδου των δεδομένων17,18.  Επιπρόσθετα αυτοί οι 

κατηγοριοποιητές μπορούν να χαρακτηρισθούν από μία μοναδική ιδιότητα, η οποία 

τους διακρίνει από τις συμβατικές στατιστικές μεθοδολογίες αναγνώρισης προτύπων, 

απ’ όπου αυτοί πηγάζουν, τη δυνατότητα δηλαδή εύρεσης της άγνωστης κατανομής 

πιθανότητας ενός δεδομένου πληθυσμού προτύπων από πεπερασμένα δείγματα (σε 

αντίθεση με τις βασικές συμβατικές μεθόδους που απαιτούν ένα μεγάλο αριθμό 

δεδομένων για τον ίδιο σκοπό). Πολύ ενδιαφέρον θα ήταν λοιπόν να ερευνηθεί η 

απόδοση αυτών των πανίσχυρων, παράλληλων κατηγοριοποιητών στο πρόβλημα 

της ψυχιατρικής διάγνωσης προς όφελος τόσο της επιστήμης της ψυχιατρικής όσο 

και της επιστήμης της στατιστικής.  

 

                                                      
12  Kraus J. “Use of Baye's theorem in clinical decisions: suicidal risk, differential diagnosis, response to 

treatment.”  Br. J. Psychiatry 1972: 120: p561-567. 
13  Melrose P.,  Stroebel  C.F., Glueck B.C. “Diagnosis of psychopathology using stepwise multiple 

discriminant analysis.”  Compr. Psychiatry , Vol. 11, pp.  p43-50. 
14  Chen H.Y., Luo H.C, Phillips M.R., “ Computerised psychiatric diagnoses based on Euclidean 

distances: A Chinese example.”  Acta Psychiatr Scand 1992, Vol.  85, pp 11-14. 
15  Overall J.E, Kan M, Hollister L.E.,  “Computer procedures for psychiatric classification.”  JAMA, Vol. 

187, pp. 583-588. 
16  Duda R.O, Hart P.E. “Pattern Classification and Scene Analysis.”  New York : Wiley 1973. 
17  Barron A.R., “Complexity regularization with application to artificial neural networks.” (G. Roussas : 

Nonparametric Functional Estimation and Related Topics. 1991 p561-576). 
18  Barron A.R., “Neural Net Approximation”,  (Yale University : Proceedings of the Seventh Yale 

Workshop on Adaptive and Learning Systems. 1992, p.69-72). 
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Από την αρχή της έρευνας, όποτε χρησιμοποιήσαμε νευρωνικούς κατηγοριοποιητές 

για την επίλυση του προβλήματος19,20 επιτύχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. 

Μελετήθηκαν λοιπόν διεξοδικά αυτά τα μοντέλα μέσα σε ένα καθαρά στατιστικό 

πλαίσιο που βασίστηκε στη μεθοδολογία διεπικύρωσης (cross validation) με σκοπό 

την πειραματική απόδειξη του ότι η ψυχιατρική διάγνωση δεν είναι μόνο μία 

εφαρμογή εφικτή γι’ αυτά, αλλά αποτελεί επίσης ένα πρόβλημα κατηγοριοποίησης 

όπου επιδεικνύουν σαφή υπεροχή έναντι των κλασικών τεχνικών αναγνώρισης 

προτύπων, πετυχαίνοντας υψηλά ποσοστά συμφωνίας με τις πραγματικές 

διαγνώσεις των ειδικών.  

 

Ένας κύριος στόχος αυτής της μελέτης είναι η βελτίωση της απόδοσης 

κατηγοριοποίησης των ΤΝΔ στο διαγνωστικό πρόβλημα με την επιτυχή ανάπτυξη 

ειδικά προσαρμοσμένων αρχιτεκτονικών ΤΝΔ με περιορισμούς, που εμπεριέχουν την 

εμπειρία και την γνώση των ειδικών και ανταποκρίνονται έτσι στις πιθανές 

διαφορετικές απόψεις και διατυπώσεις του προβλήματος. Γίνεται επίσης προσπάθεια 

να αποτυπωθούν τα βασικά χαρακτηριστικά του προβλήματος της διάγνωσης και να 

κατασκευαστεί ένα αντίστοιχο τεχνητό πρόβλημα σαν σημείο αναφοράς με παρόμοια 

χαρακτηριστικά, με σκοπό να ερευνηθεί κατά πόσο η γενικευτική απόδοση των 

διαφόρων κατηγοριοποιητών παρουσιάζει ομοιότητες όταν εφαρμόζονται αυτοί, τόσο 

στην ψυχιατρική διάγνωση όσο και στο τεχνητό αυτό πρόβλημα (benchmark). 

 

Τέλος αναφέρονται ορισμένες σπουδαίες γενικευτικές ιδιότητες των MLP-ΤΝΔ των 

οποίων οι αρχιτεκτονικές έχουν περιορισμούς, συγκρινόμενες με την απόδοση των 

MLP-ΤΝΔ με τεχνικές απαλοιφής βαρών  όπως επίσης και με άλλους αλγόριθμους. 

 

Η βελτιωμένη απόδοση των ειδικά προσαρμοσμένων αρχιτεκτονικών, οδηγεί επίσης 

και στην θεώρηση των ιδιοτήτων τους στην ψυχιατρική μοντελοποίηση με τις 

επαυξημένες γενικευτικές τους δυνατότητες. Λόγω των βελτιωμένων τιμών των 

διαγνωστικών δεικτών που επιτεύχθηκαν με την δημιουργία ειδικών συνδέσεων 

μεταξύ των στοιχείων επεξεργασίας των ΤΝΔ που αντιστοιχούν στους έμπειρους 

κανόνες, είναι φυσικό να θεωρήσουμε ότι μπορεί να υπάρχει μία απεικόνιση μεταξύ 

τους, η οποία να αποδίδει την ψυχιατρική μοντελοποίηση με την χρήση 

                                                      
19 Karras D.A.,  Hatzakis, E.J., Tziannos P.E.,  Paritsis N., "Neural Networks in Multidimensional 

Problems: A Case Study for  Questionnaire Classification",  ICNN-1995, 11/95, Perth Western 
Australia. 

20 Hatzakis E.,  Karras D. A., Tziannos P.,  Paritsis N., “Supervised and Unsupervised Neural and 
Statistical Methods in Psychiatric Case Categorisation.”  Neural Network World Journal, 2/1997, pp. 
161-175. 
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αρχιτεκτονικών ΤΝΔ με περιορισμούς.  Η μοναδική αυτή ιδιότητα μπορεί πιθανότατα 

να αποδειχθεί πολύ σπουδαία για την καθιέρωση της χρήσης συστημάτων 

στατιστικής αναγνώρισης προτύπων στην κλινική ψυχιατρική. 

 

Η προσέγγιση που προτείνεται από την παρούσα μελέτη, δηλαδή η επίλυση του 

προβλήματος της κλινικής ψυχιατρικής διάγνωσης με την χρήση ΤΝΔ, δεν είναι η 

μόνη  παρόμοια  ερευνητική  προσπάθεια  που  υπάρχει στη σχετική βιβλιογραφία.  

 

Θα πρέπει να αναφερθεί η εργασία των Yizhuang Zou, Yucun Shen και Liang Shu 21, 

στην οποία έγινε μία καλή προσπάθεια να ελεγχθεί η δυνατότητα εφαρμογής στη 

ψυχιατρική διάγνωση, μεθόδων που βασίζονται στα ΤΝΔ. Η μελέτη αυτή βασίστηκε 

στο Composite International Diagnostic Interview (CIDI) και για την προσομοίωση της 

διαγνωστικής διαδικασίας χρησιμοποιήθηκαν δίκτυα Back Propagation και Kohonen. 

Οι διαγνωστικές κατηγορίες στις οποίες γινόταν η κατάταξη των δειγμάτων ήσαν τρεις 

(νεύρωση, σχιζοφρένεια και φυσιολογικές περιπτώσεις), στις οποίες όμως δεν 

περιλαμβανόταν η κατάθλιψη που αποτελεί βασικό παράγοντα για την δημιουργία 

ενός σοβαρού εργαλείου διαφορικής διάγνωσης. 

 

Ενδιαφέρουσα σχετική έρευνα είναι και εκείνη που παρουσιάστηκε από τους Penny 

W. D. και Frost D. P.22 (“Modelling Psychiatric decisions with linear regression and 

neural networks” και στη συνέχεια “Neural Network Modelling of the Level of 

Observation Decision in an Acute Psychiatric Ward”23). Γίνεται προσπάθεια να 

κατηγοριοποιηθεί το σύνολο των ψυχιατρικών ενεργειών και  αποφάσεων με την 

χρήση τμηματικών ιεραρχικών αρχιτεκτονικών που περιλαμβάνουν μόνο δίκτυα 

γραμμικής παλινδρόμησης.  

 

Στην εργασία αυτή δεν χρησιμοποιήθηκαν στην πραγματικότητα καθόλου τα μη 

γραμμικά ΤΝΔ όπως τα MLP’s και η συμμετοχή τους περιορίζεται μόνο στην 

υπόθεση ότι θα μπορούσαν να είχαν καλύτερη απόδοση λόγω της μη γραμμικής 

φύσης τους. 

 

                                                      
21  Yizhuang Zou, Yucun Shen, Liang Shu et.al., “Artificial Neural Networks to Assist Psychiatric 

Diagnosis”, British Journal of Psychiatry , 169, 64-67, 1996. 
22 Penny W. D. and Frost  D. P. ,“Modelling Psychiatric decisions with linear regression and neural 

networks”, in “Neural Networks and their applications”, ed. Taylor  J. G., Wiley, 1996, pp. 67-81 
23 Penny W. D.  and Frost  D. P. , “Neural Network  Modelling of the Level of  Observation Decision in 

an Acute Psychiatric Ward”,  Computers and Biomedical Research, Vol. 30,  pp. 1-17,  February 
1997. 
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Πιστεύουμε ότι απάντηση στο συγκεκριμένο πρόβλημα της ψυχιατρικής διάγνωσης 

και σε όλα τα συναφή προβλήματα, θα μπορούσε να είναι μία ιεραρχική προσέγγιση 

(δενδροειδούς δομής) που θα λαμβάνει υπόψη της το σύνολο των ασθενειών 

διαιρεμένο σε διαφορετικές ομάδες συναφών διαταραχών με αναδρομή, οδηγώντας 

έτσι στη διαμόρφωση διαφορετικών επιπέδων ομαδοποίησης (αρχικό επίπεδο - 

γενικές κατηγορίες, υποεπίπεδο, υπο-υποεπίπεδο κτλ.). Η δουλειά που 

παρουσιάζεται στη μελέτη αυτή όμως, δεν στοχεύει να δώσει μία πλήρη λύση στο 

πρόβλημα, επειδή δεν υπάρχει αρκετός αριθμός περιπτώσεων για κάθε μία 

ψυχιατρική διαταραχή στη βάση των κλινικών συνεντεύξεων που είχαμε στη διάθεσή 

μας ενώ παράλληλα δεν υπήρχαν στοιχεία από άλλους πληθυσμούς (π.χ από 

Ευρώπη Ασία κλπ) για να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις. Επικεντρώνει το 

ενδιαφέρον της σε ένα εντελώς διαφορετικό σημείο : ο βασικός της στόχος είναι να 

προτείνει βελτιωμένες λύσεις ΤΝΔ που να εμπεριέχουν την πείρα των ειδικών, για μία 

ομαδοποίηση σε πρώτο επίπεδο των ψυχιατρικών ασθενειών και να εξετάσει επίσης 

ποικίλα γενικά χαρακτηριστικά των κλινικών διαγνώσεων στις οποίες ταιριάζουν πολύ 

τα προτεινόμενα μοντέλα, όπως επίσης να ερευνήσει τα γενικά χαρακτηριστικά της 

γενικευτικής απόδοσης διαφόρων μεθόδων όταν αυτές χρησιμοποιηθούν κάτω από 

τις ίδιες συνθήκες. 

 

Αντίθετα με την μεθοδολογία των ΤΝΔ, οι μέθοδοι που βασίζονται σε λήψη 

αποφάσεων με ακολουθιακή λογική, δενδροειδούς δομής, εστιάζουν στην κατασκευή 

αποτελεσματικών λογικών κανόνων που αντιπροσωπεύουν την γνώση των ειδικών. 

Στα ΤΝΔ γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθεί η ίδια εμπειρογνωμοσύνη αναζητώντας 

την κατάλληλη αρχιτεκτονική με περιορισμούς με βάση τις ίδιες πάντα αρχές. 

 

Η παρούσα μελέτη στοχεύει επίσης στη βελτίωση του ποσοστού ορθής 

κατηγοριοποίησης στη ψυχιατρική διάγνωση ερευνώντας τρόπους για τον 

αποτελεσματικό σχεδιασμό μονοκατευθυντικών τοπολογιών. Η μεθοδολογία που 

ακολουθεί όμως, είναι διαφορετική και μπορεί κατ’ αρχή να χαρακτηριστεί σαν μία 

προσπάθεια να δημιουργηθούν συνδέσεις στο εσωτερικό του δικτύου σύμφωνα με 

τους κανόνες δενδροειδούς λογικής που εισάγονται από τους ειδικούς κατά την 

διάρκεια της διαδικασίας ψυχιατρικής διάγνωσης.  

 

Η γενικευτική απόδοση των ΤΝΔ συγκρίνεται με την αντίστοιχη δικτύων που 

εκπαιδεύτηκαν με βελτιωμένες τεχνικές, όπως την τεχνική απαλοιφής βαρών του 

Weigend, και άλλες.  Παρόμοιες μελέτες που να ερευνούν τα πλεονεκτήματα και τα 
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πιθανά μειονεκτήματα των ειδικά προσαρμοσμένων μοντέλων ΤΝΔ στη ψυχιατρική 

διάγνωση δεν έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα στην βιβλιογραφία. 
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Η  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Στη συνέχεια της μελέτης περιλαμβάνονται τα εξής : 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται σε συντομία οι βασικές έννοιες όπως επίσης 

και η βάση των κλινικών συνεντεύξεων και παρουσιάζονται οι τρεις διαφορετικοί 

τρόποι προσέγγισης (διατυπώσεις) του προς λύση διαγνωστικού προβλήματος.  

 

Στο τρίτο κεφάλαιο ερευνώνται τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτού του προβλήματος 

κατηγοριοποίησης και περιγράφεται το στατιστικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται στην 

εύρεση βελτιωμένων λύσεων. Στο τέλος, καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης της 

ποιότητας των προτεινομένων λύσεων σε σχέση με τη συμφωνία τους με τις 

πραγματικές κλινικές διαγνώσεις. 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία σχεδιασμού της ειδικά 

προσαρμοσμένης αρχιτεκτονικής ΤΝΔ με περιορισμούς, που αντιστοιχεί στις 

διαφορετικές ανάγκες του προβλήματος. 

 

Το πέμπτο κεφάλαιο απεικονίζει την οργάνωση των πειραμάτων, περιγράφει τις 

διαφορετικές μεθόδους κατηγοριοποιήσεις που χρησιμοποιήθηκαν και 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με την χρήση τους. 

 

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται μία συζήτηση επί των αποτελεσμάτων γίνεται μία σύγκριση 

με αντίστοιχες μεθοδολογίες και ερευνάται ένα τεχνητό πρόβλημα (benchmark) που 

έχει πολλά ομοειδή χαρακτηριστικά με το πρόβλημα της κλινικής διάγνωσης. 

 

Τέλος στο έβδομο κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα και προτείνονται 

μελλοντικά σχέδια (τάσεις) και προοπτικές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   II   -   ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ  ΥΠΟΔΟΜΗ 
 

 

 

ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 
 

Ο όρος κατηγοριοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά δύο τρόπους, πρώτον 

εννοώντας το σύστημα των κατηγοριών στις οποίες ταξινομούνται αντικείμενα ή 

δεδομένα και δεύτερο την διαδικασία με την οποία κατατάσσεται κάθε αντικείμενο σε 

μία κατηγορία.  

 

Ο Hempel (1959) προτείνει ότι η ιδεώδης κατηγοριοποίηση θα πρέπει να είναι 

αμοιβαία αποκλειστική και από κοινού διεξοδική το οποίο σημαίνει ότι κάθε 

αντικείμενο θα πρέπει να κατατάσσεται σε μία και μόνο μία κατηγορία και ότι μία 

κατηγορία θα πρέπει να υπάρχει για κάθε αντικείμενο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται 

η αβεβαιότητα. 

 

Υπάρχουν πολλές πιθανές τεχνικές κατηγοριοποίησης μη φυσιολογικών διανοητικών 

καταστάσεων αλλά η πιο γνωστή είναι η κλινική διάγνωση. Σ’ αυτήν ο ψυχίατρος 

ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες στους οποίους έχει από πριν εκπαιδευτεί, 

διαφοροποιώντας τους ανάλογα για την δική του εμπειρία με στόχο την συλλογή των 

κατάλληλων κλινικών πληροφοριών για τους ασθενείς του. Είναι βέβαια κοινή η 

άποψη ότι η νοσολογία όπως είναι αυτή σήμερα χρειάζεται σαφείς βελτιώσεις. 

 

Μία τεχνική που προτείνεται σαν εναλλακτική είναι βασισμένη στην ανάλυση 

παραγόντων (factor analysis) των στοιχείων που προκύπτουν από το 

ερωτηματολόγιο. Τέτοιες κατηγοριοποιήσεις που βασίζονται σε στατιστικές μεθόδους 

έχουν σαν βασικό πλεονέκτημα να παράγονται σύμφωνα με μία πλήρως 

καθορισμένη διαδικασία στην οποία δεν υπάρχουν στοιχεία υποκειμενικής κρίσης. 

 

Οι Spitzer και Endicott (1968, 1969)24 πρότειναν μία άλλη τεχνική κατηγοριοποίησης 

στην οποία ένα σύνολο κλινικών κανόνων ενσωματώθηκαν σε ένα πρόγραμμα H/Y 

                                                      
24 Spitzer  RL,   Endicott J:  Constraints on the validity of computer diagnosis .Arch Gen Psychiatry 

132: 1187-1192, 1995 
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το DIAGNO II 25,26, στο οποίο χρησιμοποιούνταν σαν είσοδοι οι βαθμολογήσεις των 

συμπτωμάτων της τρέχουσας και παρελθούσας ψυχοπαθολογικής κατάστασης του 

ασθενούς βάσει καθορισμένων ερωτηματολογίων. Το ποσοστό συμφωνίας με την 

κλινική διάγνωση ήταν μάλλον χαμηλό, αλλά ήταν το ίδιο περίπου με το ποσοστό 

συμφωνίας μεταξύ των διαφορετικών ψυχιάτρων. 

 
Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου αυτού θα αναφερθούν τα κυριότερα Συστήματα 

Ψυχιατρικής Διάγνωσης. Στη συνέχεια θα δοθούν ορισμένα στοιχεία από την θεωρία 

των νευρωνικών δικτύων, όπως επίσης και των στατιστικών μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη αυτή. 

 

PSE-CATEGO  (Present State Examination) 

 

H εξέταση της Παρούσας Ψυχικής Κατάστασης (Present State Examination) αποτελεί 

έναν οδηγό για μία δομημένη κλινική συνέντευξη και σαν σκοπό έχει να 

προσδιοριστεί η κατάσταση της υγείας των ενήλικων ασθενών που υποφέρουν  από 

νευρώσεις ή λειτουργικές ψυχώσεις. Το PSE αναπτύχθηκε για να παρέχει αξιόπιστες 

και ακριβείς πληροφορίες για την κλινική κατάσταση του ασθενούς και παρότι αυτές 

εκφράζονται με μορφή αριθμών γίνονται εύκολα κατανοητές στους κλινικούς γιατρούς 

αποτελώντας ένα εύχρηστο εργαλείο γι’ αυτούς 27,28.  

Αυτός βέβαια είναι ένας στόχος δύσκολα πραγματοποιήσιμος λόγω των δυσκολιών 

που υπάρχουν στον καθορισμό και την μέτρηση τέτοιων σύνθετων  και συχνά 

αφηρημένων εννοιών και φαινομένων. Οποτεδήποτε βέβαια υπάρχει κάποια διαφορά 

μεταξύ κλινικής και στατιστικής άποψης, η κλινική άποψη είναι εκείνη που 

υπερισχύει. 

 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τον τρόπο αυτό αποσκοπούν στους εξής 

κύριους στόχους : 

 

 Να παρέχουν μία αξιόπιστη μέθοδο εξέτασης της παρούσας διανοητικής 

κατάστασης ενός ατόμου σε δεδομένη χρονική στιγμή και να περιγραφούν ποια 

συμπτώματα και ποια σύνδρομα είναι εκείνη τη στιγμή παρόντα. Αυτός ο στόχος 

                                                      
25  Spitzer  RL,   Endicott J:  DIAGNO: A computer program for psychiatric diagnosis utilizing  the 

differential diagnostic procedures.Arch Gen Psychiatry 18:746-756,1968 
26  Spitzer RL,   Endicott  J:  DIAGNO  II:  further developments in a computer program   for psychiatric 

diagnosis.   Am  J  Psychiatry,  Jan Supplement, 1969, pp 12-21. 
27 Wing J.K, Nixon J.M, Mann S.A, Leff J.P, “Reliability of the PSE (ninth edition)used in a population 

stydy”, Psychological Medicine, 1977, 7, 505-516. 
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είναι βασικά περιγραφικός. Οι περιγραφές των συμπτωμάτων και των 

συνδρόμων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκρίσεις, για να μετρηθεί κάποια 

μεταβολή, για να παρατηρηθούν ομοιότητες και να γίνουν επιλογές. Αν κάποιο 

πρότυπο σύνολο κανόνων κατηγοριοποίησης μπορούσε να αναπτυχθεί, η  

βαθμολόγηση των συμπτωμάτων θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για να 

καταχωρηθεί κάθε ένα άτομο σε μία συγκεκριμένη κατηγορία. Αυτός ο στόχος 

ήταν και ο πιο σημαντικός στον καθορισμό των χαρακτηριστικών της 

συνέντευξης. 

 

 Να επιτρέψουν την έρευνα για διαγνωστικούς κανόνες και πρακτικές. Ένα 

αξιόπιστο σύστημα μέτρησης και κατηγοριοποίησης επιτρέπει μία σύγκριση 

μεταξύ της διάγνωσης που δίνεται από τους ειδικούς και της κατηγορίας στην 

οποία γίνεται η κατάταξη βάσει μιας συγκεκριμένης διαδικασίας. Μία εξέταση του 

βαθμού συμφωνίας και του είδους των διαφορών μεταξύ των δύο 

κατηγοριοποιήσεων μπορεί να ρίξει φως στη διαδικασία της κλινικής διάγνωσης 

και να προτείνει τρόπους βελτίωσης. Μπορεί μάλιστα να διαφωτιστεί και η ίδια η 

φύση των συνθηκών που υπάρχουν. 

 

 

Ανάπτυξη του PSE 
 

Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου του PSE επιλέχθηκαν αρχικά από έναν μικρό 

αριθμό γιατρών, αντιπροσωπεύοντας την τρέχουσα κλινική πρακτική και διδασκαλία. 

Μεταγενέστερες αλλαγές επήλθαν με τον ίδιο τρόπο. Όσο περισσότεροι ειδικοί 

αναμειγνύονταν, τόσο αυξανόταν και η εμπειρία που οδήγησε τελικά σε πολλές 

αλλαγές αλλά παρά ταύτα η βασική κλινική άποψη δεν μεταβλήθηκε ριζικά. 

Απεναντίας έγινε σαφές ότι το PSE ενσωματώνει τις απόψεις μιας ολόκληρης σχολής 

ιδεών η οποία θα μπορούσε εύλογα να ονομασθεί Δυτικοευρωπαϊκή, απόψεις με τις 

οποίες συμφωνούν πολλοί ψυχίατροι σε πολλά μέρη του κόσμου. 

 

Η ένατη έκδοση του PSE είναι εκείνη στην οποία έγιναν βασικές προσθήκες και 

βελτιώσεις. Τα περισσότερα όμως στατιστικά στοιχεία της προέρχονται από την 

έβδομη και όγδοη έκδοση. Η έβδομη έκδοση αποτελεί έργο των αρχικών εκδοτών 

(MRC Social Psychiatry Unint, Institute of Psychiatry, London και πιο συγκεκριμένα 

των I.K Wing, I.L.T. Birley, I.E Cooper P. Graham, και A. Isaacs). Ελήφθησαν υπόψη 

                                                                                                                                                        
28  Rodgers Bryan, Mann Sheila, “The reliability and validity of PSE assessments by lay interviewers : a 

national population survey. Psychological Medicine, 1986, 16, 689-700. 
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οι προτάσεις των T.Y Lin (από τον WHO), E. Stronigren (Aarhus) και L. Wynne 

(Bethesda). Χρησιμοποιήθηκε επίσης ένα μέρος του US-UK Diagnostic Project. Το 

συνδυασμένο ερωτηματολόγιο συμπεριλάμβανε πολλά στοιχεία από το 

ερωτηματολόγιο διανοητικής κατάστασης του Spitzer. 

 

Η όγδοη έκδοση αποτελεί μία επέκταση της έβδομης, με ένα διαφοροποιημένο 

σύστημα βαθμολόγησης και πολλά άλλα στοιχεία  τα οποία στο σύνολό τους ήταν 

πλέον 500. Συμπεριλάμβανε αλλαγές που προήλθαν από τις συνεργασίες με το 

IPSS, το US-UK Diagnostic Project και τον Dr. Felix Post (London). Υπήρξαν τρεις 

κύριες υποεκδόσεις για την όγδοη έκδοση η MRC-8th edition, η US-UK 8th edition, 

και η WHO-8th edition. 

 

Η ένατη έκδοση είναι όπως είπαμε βασισμένη σε όλη την πείρα που αποκτήθηκε από 

τις προηγούμενες  μελέτες. Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης των δεδομένων από την 

έβδομη και όγδοη έκδοση έγινε φανερό ότι τα περισσότερα φαινόμενα τα οποία οι 

ειδικοί συναντούσαν κατά τη διάρκεια της εξέτασης της παρούσας ψυχικής 

κατάστασης μπορούσαν να καλυφθούν βαθμολογώντας την παρουσία ή απουσία 

140 συμπτωμάτων και αυτή ακριβώς η μείωση του χώρου των εξεταζόμενων 

στοιχείων αποτελεί την σημαντικότερη αλλαγή της ένατης έκδοσης. Όμως οι 

περισσότερες από τις αρχικές ερωτήσεις διατηρήθηκαν, παρότι εισήχθη ένα διπλό 

σύστημα ερωτήσεων (ανάλογο με ένα σύστημα απόρριψης σειράς ερωτήσεων) έτσι 

ώστε οι υποχρεωτικές ερωτήσεις μειώθηκαν δραστικά σε αριθμό. Η βαθμολόγηση 

της σοβαρότητας κάθε συμπτώματος έγινε επίσης πιο ομοιογενής και το 

ερωτηματολόγιο είναι τελικά σε γενικές γραμμές ευκολότερο στη χρήση, και 

απαιτείται λιγότερος χρόνος για να ολοκληρωθεί η εξέταση. Η διαγνωστική αυτή 

μέθοδος βελτιώθηκε δραστικά, όσον αφορά την ταχύτητα με την οποία παράγονται 

τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με την δημιουργία αντίστοιχου πολύ φιλικού στον 

χρήστη λογισμικού, του CATEGO 29.  Η εισαγωγή των στοιχείων μπορεί να γίνεται 

είτε απ’ ευθείας είτε εκ των υστέρων στον υπολογιστή, η κατάταξη δε του ασθενούς 

σε κάποια από τις βασικές κατηγορίες και υποκατηγορίες ψυχιατρικών ασθενειών 

γίνεται αυτόματα σύμφωνα πάντα με την μεθοδολογία του PSE. Ο απαιτούμενος 

εξοπλισμός είναι για τα σημερινά δεδομένα στοιχειώδης (προσωπικός υπολογιστής, 

φορητός ή μη, συμβατός με IBM). 

 

 

                                                      
29  Wingk J.K, Cooper J.E, Sartorius N. Measurement and classification of psychiatric symptoms. 

Cambridge University Press 1974. 
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DSM - III R  (Statistical Manual of Mental Disorders 

Structured Clinical Interview for DSM-III R (SCID) 

 
Το DSM-III R  είναι το πιο σημαντικό  εργαλείο  για τη διάγνωση της παρούσας 

ψυχικής κατάστασης.  Περιγράφεται αναλυτικά στο “Clinical Criteria for Psychiatric 

Diagnoses and DSM-III” 30 των Spitzer RL, Endicott J και Robins Ε. Καλύπτει 122 

διαγνώσεις για ενήλικες ασθενείς και πρέπει να  τονιστεί ότι θεωρείται το πιο 

ολοκληρωμένο σύστημα από τα υπάρχοντα  όσον αφορά τη δυνατότητα ταξινόμησης  

των ψυχικών ασθενειών.  Στη συνέχεια αναφέρουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του 

και τη λογική του.  Στην οργάνωση μίας δυναμικής διαγνωστικής συνέντευξης  

μπορούν  να χρησιμοποιηθούν δύο εναλλακτικές στρατηγικές. Σύμφωνα με την 

πρώτη  δημιουργούνται αλγόριθμοι  οι οποίοι οδηγούν στην επιλογή της 

καταλληλότερης διάγνωσης.   Αυτοί οι αλγόριθμοι ακολουθούν την δομή της 

συνέντευξης  και οι πληροφορίες που δίνει ο ασθενής  καταγράφονται από τον γιατρό 

(σε χαρτί ή απ’ ευθείας σε υπολογιστή  μετά το πέρας της συνέντευξης).  Δηλαδή οι 

κανόνες οι οποίοι με την ομαδοποίηση των συμπτωμάτων οδηγούν σε σύνδρομα δεν 

συμπεριλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο της συνέντευξης αυτό κάθ’ εαυτό.  

Επομένως,  θεωρητικά, εξετάζονται όλα τα συμπτώματα που έχουν σχέση με την 

διάγνωση.  Παραδείγματα αυτής της προσέγγισης  για την επίλυση προβλημάτων  

ψυχιατρικής διάγνωσης είναι και τα RDC (Research Diagnostic Criteria του National 

Institute of Mental Health), SADS (Schedule for Affective Disorders and 

Schizophrenia), PSE (Present State Examination).  Τα πλεονεκτήματα αυτής της 

μεθόδου είναι ότι γίνεται μία κατανοητή αξιολόγηση των συμπτωμάτων και 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου μιας πρόωρης  απόφασης σχετικά με την παρουσία ή 

όχι  μιας συγκεκριμένης διάγνωσης. 

 

Το μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι οδηγεί σε μία μακροσκελή συνέντευξη 

κατά την διάρκεια της οποίας ο εξεταστής δεν γνωρίζει  που ακριβώς θα πρέπει να 

δοθεί  ιδιαίτερη προσοχή και ποιες πληροφορίες έχουν σημαντική διαγνωστική αξία. 

 

Στη δεύτερη εναλλακτική στρατηγική η οποία βασίζεται στη γενική συνέντευξη, οι 

διαγνωστικοί αλγόριθμοι αποτελούν μέρος της δομής της συνέντευξης έτσι ώστε να 

εξετάζονται επιτυχώς ποικίλες διαγνωστικές υποθέσεις.    

 

                                                      
30  Spitzer RL,   Endicott  J, Robins E : Clinical Criteria for Psychiatric Diagnoses and DSM-III.  Am  J 

Psychiatry, 132 : 11, Nov. 1187-1192, 1975. 
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Ελέγχοντας μία πιθανή διάγνωση, αν κάποιο κριτήριο  που θεωρείται απαραίτητο δεν 

βρεθεί, ο εξεταστής  προτρέπεται να παραλείψει όλες τις ερωτήσεις για τα υπόλοιπα 

κριτήρια  που αφορούν αυτή την διάγνωση.  Συνεπώς,  συμπτώματα που δεν έχουν 

κάποια διαγνωστική αξία σε μία συγκεκριμένη υπόθεση παραλείπονται. Με τη 

διαδικασία αυτή ο εξεταστής  μπορεί να κάνει διάγνωση κατά τη διάρκεια  

συνέντευξης.  Αυτή η μέθοδος οδηγεί στην ανάπτυξη του SCID31.   

 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 1, η τρίστηλη μορφή  περιγραφής του SCID περιέχει  στην 

αριστερή στήλη  τις  ερωτήσεις,  στη μεσαία  τα αντίστοιχα κριτήρια κατά DSM - III  R 

και στη δεξιά στήλη  τις βαθμολογήσεις και τις οδηγίες που ακολουθούν  οι 

διαγνωστικοί αλγόριθμοι.  Ο εξεταστής  κάνει ερωτήσεις για κάθε ένα από τα κριτήρια  

ή για κάθε τμήμα κριτηρίου  που περιέχει ένα ή περισσότερα στοιχεία και καταγράφει  

την κρίση του ανάλογα με την ικανοποίηση ή μη κάθε κριτηρίου.   Τα διαγνωστικά 

τμήματα συνήθως αρχίζουν  με ερωτήσεις όπου η απάντηση είναι ένα ναι ή ένα όχι.  

Αυτές οι ερωτήσεις ακολουθούνται  από την παράκληση για επεξήγηση, όπως “πείτε 

μου σχετικά με αυτό” ή “πως ήταν αυτό;”.  Συγκεκριμένες επακολουθητικές ερωτήσεις 

συμπεριλαμβάνονται για να διευκρινιστούν οι απαντήσεις και για να  εκμαιευτούν  

πρόσθετες πληροφορίες για τη βαθμολόγηση.  Συχνά ο εξεταστής  θα πρέπει να 

προσθέτει  τις δικές του/της  ερωτήσεις.  Το σκεπτικό του να επιτρέπεται  στην κλινική  

κρίση η μετατροπή και η συμπλήρωση των ερωτήσεων της συνέντευξης SCID είναι  

ότι  η εγκυρότητα της αξιολόγησης του εξεταστή θα αυξηθεί,  έστω και με κάποιο 

κόστος στο βαθμό αξιοπιστίας  του συντελεστή διαβαθμονομισιακής συμφωνίας 

(interrater reliability).   

 

Μία βασική αρχή του SCID είναι ότι,  αν και ο εξεταστής ρωτά μία ή περισσότερες 

δομημένες ερωτήσεις  σχετικά  με κάθε διαγνωστικό κριτήριο, η βαθμολογία είναι για 

τα κριτήρια  και όχι απαραίτητα για τις απαντήσεις των ερωτήσεων.  Αν ο εξεταστής 

υποψιαστεί την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου συμπτώματος,  αυτός δεν αφήνει την 

άρνηση του ασθενή για την ύπαρξη του συμπτώματος να περάσει χωρίς περαιτέρω 

έλεγχο.  Για παράδειγμα, εάν ο ασθενής φαίνεται  καταθλιπτικός  κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης αλλά το αρνείται,  ο εξεταστής  σχολιάζει την εμφάνιση του ασθενή  και 

την εξετάζει περαιτέρω .  Σε σπάνιες περιπτώσεις, ένα σύμπτωμα μπορεί να 

θεωρηθεί σαν υπάρχον ακόμα και όταν ο ασθενής  το αρνείται σθεναρά,  π.χ. ένας 

ασθενής  αρνείται ότι  δύο ώρες  διαδικασία για το πλύσιμο χεριών είναι “χρονοβόρα”.  

                                                      
31  Spitzer RL,   Williams JB, et al: The Structure Clinical Interview for DSM-III R (SCID). Arch Gen 

Psychiatry, Vol 49, Aug 1992, 624-629. 
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Παρόλα αυτά, εάν υπάρχει λόγος  να αμφισβητείται η θετική απάντηση του ασθενή σε 

μία ερώτηση,  ο εξεταστής  είναι υποχρεωμένος  να του ζητήσει επεξήγηση ή  ένα 

παράδειγμα.   Εάν ο εξεταστής ακόμα  αμφιβάλλει ότι ένα  σύμπτωμα  είναι παρόν,  

το σύμπτωμα  βαθμολογείται σαν “απόν” .  Η ιδιαίτερη βαθμολογία των  

διαγνωστικών κριτηρίων κωδικοποιείται σαν 1, 2, 3 ή ? όπου 1 σημαίνει το 

σύμπτωμα που περιγράφεται στα κριτήρια είναι ξεκάθαρα απόν ή η διατύπωση του 

κριτηρίου  είναι ξεκάθαρα  εσφαλμένη ,  2  σημαίνει  μία κατάσταση που βρίσκεται 

στα όρια του κριτηρίου ( π. χ. μία περίοδος δέκα ημερών καταθλιπτικής διάθεσης,  

έναντι των απαιτούμενων δύο εβδομάδων), 3 σημαίνει ότι το όριο του κριτηρίου  

καλύπτεται  ή ότι η διατύπωση του κριτηρίου είναι αληθής,  και ?  σημαίνει ότι δεν 

υπάρχουν επαρκείς  πληροφορίες  για να κατατάξουμε το κριτήριο σαν 1, 2 ή 3. 

 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το DSM - III-R (SCID) είναι μία πλήρης και αποδοτική 

μέθοδος με λογική δενδροειδών αποφάσεων κατάλληλη και για εφαρμογές έμπειρων 

συστημάτων.   Επίσης, είναι πολύ αποδοτική για κλινική χρήση αν και  παρέχει 

εκτενή πληροφόρηση. 
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Σχήμα 1 
Μία απεικόνιση της δομημένης κλινικής συνέντευξης για το DSM-IIIR (SCID). 

(MDS :  Major Depressive Syndrome) 
 

 

Current Major Depressive Syndrome 

 

Now I am going to ask you some more questions abo

mood. 

 

 

 

 

In the last month ... 

... has there been a period of time when you were

depressive or down most of the day nearly every day ?

was that like ?) 

 

IF YES : How long did it last ? (As long as two wee

 

... what about being a lot less interested in most th

unable to enjoy the things you used to enjoy ? 

(What was that like ?) 

 

IF YES : Was it nearly every day ? How long did 

(As long as two weeks ?) 

 

 

MDS Criteria 

 

A. At least five of the following symptoms have each been 

during the same 2-week period (and represent a chang

previous functioning(; at least one of the symptoms was ei

depressed mood or (2) loss of interest or pleasure. 

 

(1) depressed mood most of the day, nearly every d

indicated by either subjective account or observation by oth

 

 

 

 

 

 

  

 

?       1              2       3 

 

(2) markedly diminished interest or pleasure in all, or alm

activities most of the day, nearly every day, as indicated e

subjective account or observation by others or apathy mos

time). 

 

 

 

 

 

  

 

?       1           2        3 

 

 

 If neither item (1) 
nor item (2) is coded 
‘3’ go to ‘Past Major 
Depressive 
Syndrome’, A4 

 

 

 

 

 

DIS/CIDI (Diagnostic Interview Schedule - National Institute of Mental Health / 

Composite International Diagnostic Interview.) 

 

Το Composite International Diagnostic Interview (CIDI)32,33 δημιουργήθηκε μετά από 

αίτηση του Παγκοσμίου Οργανισμού για την Υγεία (World Health Organisation) και 

του Αμερικάνικου οργανισμού για την κατάχρηση οινοπνευματωδών και ναρκωτικών 

ουσιών και Διαχείριση της διανοητικής υγείας (US Alcohol, Drung Abuse and Mental 

Health Administration - ADAMHA). Συνδυάζει ερωτήσεις από το Diagnostic Interview 

Schedule (DIS που χρησιμοποιείται και στις ΗΠΑ) με ερωτήσεις σχεδιασμένες να 

παράγουν στοιχεία για το Present State Examination. 

 

                                                      
32  Robins LN, Wing J, Wittchen H-U, et al : The Composite International Diagnostic Interview, Arch Gen 

Psychiatry, Vol 45, Dec 1988, 1069-1077. 
33 Semler G, Wittchen Hans-Urlich, Joschke Klaus, "Test-Retest Reliability of a Standardized Psychiatric 

Interview (DIS/CIDI)", Eur Arch Psychiatr Neurol Sci, 1987, 236, pp.214-222.  
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Είναι μία πολύ δομημένη  μέθοδος ψυχιατρικής συνέντευξης για χρήση και από 

εκπαιδευμένους, μη πεπειραμένους εξεταστές από την οποία μπορούν να 

προκύψουν κύριες διαγνωστικές κατηγορίες  με την χρήση κριτηρίων όπως εκείνα 

των Research Diagnostic Criteria, Criteria of Feigher και του DSM-III. Η αξιολόγηση 

των στοιχείων γίνεται με την χρήση κατάλληλου λογισμικού Η/Υ, η δε μέση χρονική 

διάρκεια της εξέτασης σε άτομα γενικού πληθυσμού είναι περίπου 1 ώρα. 

 

Από τις 122 διαγνώσεις ενηλίκων ασθενών του DSM-III, το πλήρες DIS καλύπτει 40 

διαγνώσεις. Αυτές οι 40 διαταραχές επιλέχθηκαν διότι τα κριτήριά τους ήταν 

διασαφηνισμένα σε λεπτομέρειες και μπορούσαν να προσδιοριστούν από 

κατάλληλες ερωτήσεις και δεν απαιτούσαν ιατρικό ιστορικό. 

 

Το CIDI και το PSE  είναι πολύ διαφορετικά στο σχεδιασμό τους και στο τρόπο που 

εφαρμόζονται. Όπως αναφέρθηκε το CIDI είναι μία συνέντευξη πολύ δομημένη και 

επινοήθηκε για χρήση από εξεταστές με λίγη έως καθόλου κλινική εμπειρία.  Το PSE 

είναι μία ημιδομημένη συνέντευξη που σχεδιάστηκε για εφαρμογή στη πλήρη της 

έκδοση από κλινικούς, αν και η μικρότερη έκδοση (40 στοιχείων) της PSE έχει 

χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε μελέτες πληθυσμού από εκπαιδευμένους μη κλινικούς 

εξεταστές.  Η ουσιώδης διαφορά μεταξύ των δύο συστημάτων είναι ότι οι 

βαθμολογήσεις στο PSE γίνονται από τον εξεταστή που οδηγείται από ένα  λεξικό  

διαφορικών ορισμών, ενώ στο CIDI οι βαθμολογήσεις εξαρτώνται αρκετά από την 

αυτο-αξιολόγηση του ασθενούς. 

 

 
BIPLOT   

 
Αποτελεί ίσως το πιο γνωστό και αντιπροσωπευτικό σύστημα ψυχιατρικής 

διάγνωσης της κατηγορίας των περιγραφικών στατιστικών μεθοδολογιών. Είναι μία 

περιγραφική τεχνική πολλών μεταβλητών που παρέχει δυνατότητες για αξιολόγηση 

των ομάδων που σχηματίζονται από δεδομένα συμπτωμάτων και ασθενών. Αυτή η 

τεχνική βασίζεται στην ανάλυση πρώτων παραγόντων. 

 

Αναλύσεις που δημιουργήθηκαν από το ΒIPLOT 34 μπορούν να απεικονισθούν για να 

εμφανίσουν τα χαρακτηριστικά των ασθενών, όπως, για παράδειγμα, τα συμπτώματα 

σαν διανύσματα με κοινή αρχή και τους ασθενείς σαν σημεία στο ίδιο επίπεδο με τα 

  27 



 

διανύσματα. Τα μήκη των διανυσμάτων παριστάνουν  τις τυπικές αποκλίσεις του 

συμπτώματος. Οι γωνίες μεταξύ των διανυσμάτων παριστάνουν τις συσχετίσεις 

μεταξύ των συμπτωμάτων. Οι αποστάσεις μεταξύ των σημείων παριστούν 

ανομοιότητες των συμπτωμάτων μεταξύ των ασθενών, δηλ. κοντινά σημεία 

παριστούν ασθενείς με παρόμοια συμπτώματα, μακρινά σημεία, ασθενείς που 

διαφέρουν σε τουλάχιστον ένα σύμπτωμα. Δέσμες διανυσμάτων με φορά προς την 

ίδια περίπου κατεύθυνση παριστούν ομάδες συμπτωμάτων υψηλής συσχέτισης που 

θα μπορούσαν να αποκαλεστούν σύνδρομα. Ομάδες σημείων παριστούν ομάδες 

ασθενών με παρόμοια συμπτώματα. Τα τυπικά σύνδρομα κάθε ομάδας ασθενών 

παριστάνονται από διανύσματα που διαπερνούν τη συγκεκριμένη ομάδα σημείων 

(σχήμα 2). Για να επεξηγήσουμε το BIPLOT, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας 

τις προδιαγραφές του προγράμματος και τη συνολική γνώση της κατάστασης των 

ασθενών.  Για μία έγκυρη χρήση των στατιστικών, η  επιλογή των δεσμών και των 

ομάδων δεν θα πρέπει να αλλοιώνει τα δεδομένα όπως αυτά εμφανίζονται. Για μία 

ψυχιατρική ανάλυση με νόημα, οι ομάδες των συμπτωμάτων και των ασθενών που 

έχουν επιλεγεί θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν ψυχιατρική κρίση. Χρησιμοποιώντας 

αυτήν την τεχνική για να αναλυθούν δεδομένα από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 

ασθενών με ψυχιατρικές διαταραχές, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:  

α) ομάδες συμπτωμάτων που παριστούν τις κλασικές διαγνωστικές κατηγορίες 

μανία, σχιζοφρένεια, νευρωτική κατάθλιψη και ψυχωτική κατάθλιψη εύκολα 

αναγνωρίστηκαν,  

β) παρόλα αυτά μόνο μερικοί ασθενείς ομαδοποιήθηκαν κοντά σε αυτά τα 

παραδοσιακά σύνδρομα.  

 

Αυτή η τεχνική αν και πολύ ενδιαφέρουσα, είναι περιορισμένης αξίας λόγω της 

αδυναμίας της να δημιουργήσει γραφικές παραστάσεις σε χώρους πολλών 

διαστάσεων. Η παραγωγή αξιόπιστων ψυχιατρικών διαγνώσεων απαιτεί 

περισσότερες και πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες οι οποίες δεν μπορούν να 

αποτυπωθούν σ’ αυτές τις γραφικές παραστάσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν 

χρησιμοποιούνται ευρέως.  

 

 

                                                                                                                                                        
34  Strauss J. S, Gabriel K. R, Kokes R. F, Ritzler B.A, Autumn VanOrd M.A, Tarana E, “Do Psychiatric 

Patients Fit Their Diagnoses ? Patterns of Symptomatology as Described with the Biplot”, The 
Journal of Nervous and Mental Disease, Vol. 167, No 2, 1979. 
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Σχήμα 2   :  Απεικόνιση ασθενών σύμφωνα με το BIPLOT
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GMS - AGECAT   (Geriatric Mental State) 

 
Το GMS – AGECAT 35 είναι ένα πακέτο λογισμικού για την διάγνωση ασθενειών σε 

υπερήλικες. Όπως κάθε υπολογιστική μέθοδος διάγνωσης  έτσι και το AGECAT έχει 

το μειονέκτημα του ότι απαιτεί να εισαχθούν στοιχεία και μάλιστα με συγκεκριμένη 

μορφή στον υπολογιστή, αλλά έχει και το πλεονέκτημα της σταθερότητας στη λογική 

αλληλουχία, που λαμβάνει υπόψη της ένα ευρύτατο φάσμα ασυνήθιστων 

συνδυασμών των συμπτωμάτων και μπορεί αξιόπιστα να κατηγοριοποιήσει 

περιπτώσεις και υποπεριπτώσεις δίνοντας την περιγραφή των συμπτωμάτων και τις 

αντίστοιχες κλίμακες βαθμολόγησης. 

 

Το AGECAT (Copeland et al, 1986  Dewey & Copeland  1986 Copland et al, 1987b) 

σαν λογισμικό βασίζεται σε ένα θεωρητικό μοντέλο το οποίο ακολούθως δοκιμάστηκε 

στη ψυχιατρική διάγνωση. Ομαδοποιεί τα στοιχεία του GMS και των συναφών 

συνεντεύξεων σε 157 συμπτώματα. Αυτά τα συμπτώματα με τη σειρά τους 

ομαδοποιούνται σε οκτώ διαγνωστικές κατηγορίες και κατανέμονται σύμφωνα με την 

σπουδαιότητα που έχουν αυτά σε κάθε διαγνωστική κατηγορία. 

  

Κάθε στοιχείο βαθμολογείται με τιμές από 1 έως 5 στις περισσότερες διαγνωστικές 

κατηγορίες 36. Όλα τα επίπεδα κάθε κατηγορίας στη συνέχεια συγκρίνονται εγκάρσια 

με τα αντίστοιχα των άλλων κλάσεων ακολουθώντας μία ιεράρχηση στις ασθένειες 

ξεκινώντας με τις οργανικές και συνεχίζοντας με τις σχιζοφρενικές, μανιακές, 

καταθλιπτικές (ψυχώσεις και νευρώσεις), ψυχαναγκαστικές, υποχονδριακές, φοβικές, 

και αγχωτικές. Τελικά παράγεται μία κύρια διάγνωση και μία δευτερεύουσα ή 

εναλλακτική διάγνωση αν είναι αυτό απαραίτητο. Αναφέρονται επίσης επίπεδα όλων 

και των οκτώ διαγνωστικών κατηγοριών, η αιτιολόγηση για αυτές τις αξιολογήσεις, 

μία περιγραφή των συμπτωμάτων, το αποτέλεσμα για το αν οι συνθήκες ικανοποιούν 

το συγκεκριμένο σύνδρομο και επίσης οργανικές και καταθλιπτικές κλίμακες 

αξιολόγησης. 

 

Το ποσοστό συμφωνίας μεταξύ AGECAT και ψυχιατρικών διαγνώσεων όπως αυτό 

παρουσιάζεται σε μία μελέτη του Copeland et al, 1986, 1987b για ένα πληθυσμό 396 

ασθενών έχει ως εξής : η τιμή Kappa για το σύνολο των περιπτώσεων ήταν 0,74, για 

                                                      
35  Copeland J.R.M, Dewey M.E, Wood N, Searle R, Davidson I.A, McWilliam C, “Range of Mental 

Illness Among the Elderly in the Community Prevalence in Liverpool Using the GMS-AGECAT 
Package”, British Journal of Psychiatry (1987), 150, 815-823. 

36  McWilliam C, Copeland J.R.M, Dewey M.E, Wood N, “The Geriatric Mental State Examination As a 
Case-finding Instrument in the Community”, British Journal of Psychiatry (1988), 152, 205-208.  
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περιπτώσεις κατάθλιψης ήταν 0,80 για οργανικές περιπτώσεις 0,88 και για τις 

φυσιολογικές περιπτώσεις 0,74.  Σε μία επόμενη μελέτη και για ένα δείγμα 674 

περιπτώσεων υπερήλικων ασθενών η τιμή Kappa στο σύνολο των περιπτώσεων 

ήταν 0,71, για κατάθλιψη 0,73 για οργανικές διαταραχές 0,77 και για φυσιολογικές 

περιπτώσεις 0,89 

 

 
ADIS-P  (Adult Diagnostic Interview Schedule – Present) 

Το ADIS - P είναι ένα διαγνωστικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί  μία επιλογή 

στοιχείων από το DIS/DSM-III και το SADS (Schedule for Affective Disorders and 

Schizophrenia). Κάποιος εκπαιδευμένος ιατρός μπορεί, χρησιμοποιώντας το 

σύστημα αυτό σε έναν φορητό υπολογιστή, να ολοκληρώσει την εξέταση μέσα σε 25 

περίπου λεπτά και να πάρει από τον υπολογιστή την προτεινόμενη διάγνωση άμεσα. 

 

Το ADIS-P περιέχει 183 στοιχεία τα οποία συνδυάζονται με μία διαδικασία 

δενδροειδούς λογικής. Για την σχιζοσυναισθηματική ψύχωση χρησιμοποιούνται τα 

RDC κριτήρια του DSM-III. 

 

Aναφέρουμε στη συνέχεια τα αποτελέσματα από την χρήση του σε ένα πληθυσμό 

1331 ασθενών σε ψυχιατρικά κέντρα της Κίνας37. Η concurrent valibity (ταυτόχρονη-

σύγχρονη εγκυρότητα) ήταν καλή. Αναλυτικότερα σε σύγκριση με την σύμπτωση 

διάγνωσης δύο ειδικών (οι οποίοι δεν γνώριζαν τα αποτελέσματα του ADIS-P) το 

ποσοστό της διαγνωστικής ακρίβειας στο σύνολο των περιπτώσεων ήταν 83% και η 

ζυγισμένη τιμή το Kappa (weighted Kappa) ήταν 0,60. Ο βαθμός αξιοπιστίας του test 

- rest μέσα σε ένα μήνα ήταν ικανοποιητικός (weighted Kappa = 0,55). 

 

Τα πλεονεκτήματα του ADIS-P είναι η δυνατότητα χρήσης του σε φορητό 

υπολογιστή, η σχετικά εύκολη χρήση του, η ταχύτητα στην εξέταση και την άμεση 

παραγωγή διάγνωσης. Η εκπαίδευση κατάλληλων ατόμων (όχι απαραίτητα 

ειδικευμένων ιατρών στη χρήση του εργαλείου αυτού θα έχει σαν αποτέλεσμα την 

μεγάλης έκτασης μελέτη επιδημιολογικών νοσημάτων. 

 

Η μέχρι τώρα χρήση του ADIS-P ήταν πειραματική, επιβάλλεται λοιπόν για την 

ευρύτερη εφαρμογή του η αναθεώρηση και επανεκτίμησή του. 

                                                      
37  Y. Zheng, W. Yang, MR Phillips, C. Dai, H. Zheng, “Reliabilily and valibity of a Chinese compaterized 

diagnostic Instrment”,  Acta Psychiatri. Scand. 1988, 77: 32-37 
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PROQSY  

 

Είναι ένα ερευνητικό εργαλείο που μας παρέχει ένα κριτήριο μέτρησης 

δευτερευόντων ψυχιατρικών νοσημάτων στην γενική ιατρική (general practice). Είναι 

σε θέση να μειώσει τον απαιτούμενο χρόνο όπως επίσης και το εξειδικευμένο 

ανθρώπινο δυναμικό, μειώνοντας ταυτόχρονα την υποκειμενικότητα της κρίσης και 

εκτίμησης των δεδομένων. 

 

Οι ασθενείς στο ερευνητικό στάδιο χρησιμοποιούσαν οι ίδιοι τον υπολογιστή 

απαντώντας στις διαδοχικές ερωτήσεις που τους παρουσιάζονταν, συμπληρώνοντας 

ουσιαστικά τις μικρές εκδόσεις του GHQ (General Health Questionaire - Goldberg, 

1972) των 28 και των 30 στοιχείων 38. 

 

 

 
PAU  (Psychiatric Assessment Unit) 

 

Είναι απλά ένα λoγισμικό το οποίο περιλαμβάνει 6 τύπους ερωτηματολογίων 39. Μετά 

την συμπλήρωσή τους από τους ασθενείς στην οθόνη του Η/Υ, ο υπολογιστής, 

παράγει αντίγραφα αυτών των ερωτηματολογίων όπως έχουν συμπληρωθεί τα οποία 

βλέπουν οι ειδικοί που θα αποφανθούν για το είδος της ασθένειας του εξεταζόμενου. 

 

 

 

 

 
KORA – 3 

 

Πριν συζητήσουμε την συμπεριφορά των ΤΝΔ θα παρουσιάσουμε ένα άλλο 

ενδιαφέρον σύστημα στατιστικής αναγνώρισης προτύπων, εξοπλισμένο με 

δυνατότητα εκμάθησης αλλά διαφορετικό από τα ΤΝΔ, το ΚΟRΑ - 3. 

                                                      
38  Wilkinson G, Markus AC : PROQSY : A computerised Technique for Psychiatric Case Indentification 

in General Practice. Br J Psychiatry, 1989, 154, 378-382. 
39  Thomas A, Williams MD, et al: A Computer Assisted Psychiatric Assessment Unit, Am J Psychiatry, 

132 : 10, Oct 1975, 1074-1076. 
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Είναι ένα πρόγραμμα εκμάθησης και αναγνώρισης προτύπων που βασίζεται στη 

μεθοδολογία υψηλότερης τάξης συσχέτισης και παρουσιάζεται στα “The  Delineation  

of  Schizophrenia  from other Psychiatric Illnesses” 40 και “Differentiating Exogenous 

Psychiatric Illness From Schizophrenia” 41, του Etely Ph Kazanetz. Το διάνυσμα 

εισόδου του προγράμματος είναι μία λέξη μηχανής που αποτελείται από 85 δυαδικά 

στοιχεία που αντιπροσωπεύουν τις περιγραφικές πληροφορίες του ασθενούς. Το 

πρόσημο κάθε στοιχείου, θετικό ή αρνητικό, παριστά την ύπαρξη ή απουσία κάποιου 

τύπου (χαρακτηριστικού) του ασθενούς που σημειώνεται κατά την αρχή της 

ασθένειας. Ο κατάλογος των τύπων περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του 

επαναδιαγνωσμένου δείγματος ασθενών που καταγράφηκαν κατά την πρώτη τους 

εισαγωγή σε νοσοκομείο. Το πρόγραμμα εκμάθησης και αναγνώρισης προτύπων 

KORA-3 δεν απαιτεί οι τύποι να ανήκουν σε μη επικαλυπτόμενες κατηγορίες 

ασθενειών ή ότι κάθε φάκελος ασθενή να περιέχει όλα τα στοιχεία συμπληρωμένα. 

Έτσι είναι δυνατό οι τύποι αυτοί να προσαρμοστούν σε συνδρομολογικές έννοιες που 

περιέχουν οι αρχικές εξετάσεις χωρίς συστηματική εκ των υστέρων προσπάθεια να 

αναλυθούν παράγοντες ή να γίνει απαλοιφή των πλεοναζόντων πληροφοριών. Η 

παρουσία ή απουσία των χαρακτηριστικών στο αρχικό ιστορικό καθορίζεται από τους 

κλινικούς ιατρούς στη βάση των συμφωνημένων προκαταβολικά κανόνων, π.χ. 

αντιμετώπιση συνώνυμων συμπτωμάτων, καθώς επίσης προτάσεις τρόπων εύρεσης 

συμπτωμάτων στο κείμενο και παραστατικά παραδείγματα. 

 

Κατά τη διάρκεια της φάσης εκμάθησης προτύπων, το πρόγραμμα δημιουργεί εν 

δυνάμει “τριάδες αναγνώρισης”, δηλ. όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των 85 

τύπων ανά 3 τη φορά. Αυτά τα πρότυπα συγκρίνονται με ένα δείγμα ασθενών από 

την ομάδα που διαγνώσθηκε ότι ανήκει σε μία κατηγορία και με ένα δείγμα που 

διαγνώσθηκε ότι ανήκει σε μία άλλη. Τα πρότυπα που αναγνωρίσθηκαν με αυτή τη 

διαδικασία εκμάθησης εφαρμόζονται σε νέα δείγματα από τις δύο ομάδες για να 

καθορισθεί η διαγνωστική ακρίβεια του προγράμματος. Αυτό επαναλαμβάνεται έως 

ότου το πρόγραμμα, έπειτα από διαδοχικές προσεγγίσεις, επιτύχει τη μέγιστη 

ακρίβεια στην κατάταξη διαγνώσεων. 

 

                                                      
40  Etely Ph   Kazanetz, The  Delineation  of  Schizophrenia  from other Psychiatric Illnesses. Br J 

Psychiatry (1989)155,160-165. 
41  Etely Ph Kazanetz, Differentiating Exogenous Psychiatric Illness From Schizophrenia. Arch Gen 

Psychiatry, Vol36, Jul 1979. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΑ  ΤΕΧΝΗΤΑ  ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ  ΔΙΚΤΥΑ  (ΤΝΔ) 
 

Τα ΤΝΔ είναι υπολογιστικά συστήματα, η αρχιτεκτονική των οποίων και η λειτουργία 

τους είναι βασισμένη στη μέχρι τώρα γνώση περί των βιολογικών νευρικών 

συστημάτων. Τέτοια συστήματα αποτελούνται από κύτταρα που καλούνται νευρώνες, 

τα οποία είναι διασυνδεδεμένα μέσω συνάψεων, δηλαδή συνδέσεων που 

μεταβιβάζουν ηλεκτροχημικά σήματα από τον ένα νευρώνα στον άλλο. Με ανάλογο 

τρόπο, τα ΤΝΔ αποτελούνται από ένα σετ κατάλληλα τοποθετημένων απλών 

στοιχείων επεξεργασίας (κόμβων ή μονάδων) που αντιπροσωπεύουν τους νευρώνες. 

Κάθε κόμβος λαμβάνει σήματα Xi από ένα αριθμό άλλων κόμβων και προσδιορίζει 

την απόκρισή του (activation) Y σαν μία συνάρτηση αυτών των σημάτων και της 

ισχύος των συνάψεων που τον συνδέουν με αυτούς, εκφρασμένη με την μορφή 

συναπτικών συντελεστών ή βαρών Wi. Κατά συνέπεια ισχύει :  

 

 

όπου η  g  είναι μία μονότονη, αύξουσα συνάρτηση. 
( )∑= ii XWgY  

 

Η απόκριση αυτή με την σειρά της παίζει τον ρόλο σήματος εισόδου για άλλους 

κόμβους. Μία τυπική αρχιτεκτονική του δικτύου φαίνεται στο σχήμα 3. 

 

Τα μοντέλα των ΤΝΔ μπορούν να κατασκευασθούν με πολλούς διαφορετικούς 

τρόπους, ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης των στοιχείων επεξεργασίας τους. Ένα 

παράδειγμα αποτελεί το πολυεπίπεδο μονοκατευθυντικό δίκτυο (Rumelhart et al42, 

1986) το οποίο αποτελείται από ένα επίπεδο εισόδου, από ενδιάμεσα ή κρυφά 

επίπεδα κόμβων και ένα επίπεδο εξόδου, αποτελούμενο και αυτό από κόμβους, με 

κάθε ένα κόμβο να δέχεται εισόδους μόνο από αντίστοιχους του προηγούμενου 

επίπεδου. 

                                                      
42  Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., Williams, R. J., "Learning Internal Representations by Error 

Propagation", in Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition 
(Rumelhart, D. E. and McClelland, J. L, eds.), 1986  ch. 8, pp. 318-362, MIT Press, Cambridge, MA. 
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Σχήμα 3 

*
*
*

Είσοδοι

Κρυφά Στοιχεία Επεξεργασίας

Εξοδοι

Σχήμα 3.   Ενα τυπικό Μονοκατευθυντικό  ΤΝΔ  πολλών επιπέδων
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Ανάλογα με τον αριθμό των επιπέδων και των κόμβων σε κάθε επίπεδο, όπως 

επίσης και των τιμών των συναπτικών βαρών, ένα ΤΝΔ μπορεί να πραγματοποιήσει 

κάθε αυθαίρετα πολύπλοκη, αντιπροσωπευτική, μη γραμμική συναρτησιακή σχέση 

μεταξύ των εισόδων του και των εξόδων του  με υπέρθεση των βασικών 

συναρτήσεων των κόμβων43. 

 

Η λύση ενός προβλήματος με ένα ΤΝΔ επιτυγχάνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο 

στάδιο της επιβλεπόμενης εκπαίδευσης, το δίκτυο τροφοδοτείται με ένα σετ 

δειγμάτων εκπαίδευσης (αποτελούμενο από ζεύγη εισόδου και αντίστοιχης 

επιθυμητής εξόδου) έτσι ώστε να «μάθει» τις ισχύουσες σχέσεις, και στη συνέχεια 

εφαρμόζει ειδικούς αλγόριθμους, η φύση των οποίων είναι επαναλαμβανόμενη, και οι 

οποίοι μεταβάλουν τις τιμές των συναπτικών βαρών, μέχρι το δίκτυο να είναι σε θέση 

να αναπαράγει τα παραδείγματα αυτά. Όταν η φάση της εκπαίδευσης ολοκληρωθεί, 

οι τιμές των συναπτικών βαρών σταθεροποιούνται και μπορεί να αρχίσει η διαδικασία 

του ελέγχου. Ένα σετ ελέγχου με νέα προς το δίκτυο δείγματα (δηλαδή δείγματα που 

δεν περιλαμβάνονται στο σετ εκπαίδευσης) παρουσιάζονται στο ΤΝΔ. Με τον τρόπο 

αυτό μπορούμε να ελέγξουμε κατά πόσο το ΤΝΔ είναι σε θέση να «γενικεύσει», να 

πραγματοποιήσει δηλαδή τις σωστές συσχετίσεις χρησιμοποιώντας δεδομένα που 

δεν έχει συναντήσει στο παρελθόν. Θα πρέπει να σημειωθεί το ότι τα ΤΝΔ μαθαίνουν 

να «γενικεύουν» και να αποφασίζουν από παραδείγματα διαμορφώνοντας πλήρως 

τους δικούς τους κανόνες, ενώ τα έμπειρα συστήματα όπως το CATEGO χρειάζονται 

κανόνες σαφώς καθορισμένους από ειδικούς του συγκεκριμένου χώρου.  

 

Συστήματα ΤΝΔ έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε πολλούς τομείς44 και πιο 

συγκεκριμένα σε  : 

• οικονομικές αναλύσεις και προβλέψεις 

• επεξεργασία εικόνας (ιατρική εικόνα) 

• αναγνώριση χαρακτήρων 

• διάγνωση 

• συστήματα ασφάλειας 

• αυτόματο έλεγχο – συστήματα ελέγχου (χημικές διεργασίες, ρομπότ) 

• επεξεργασία σήματος (αναγνώριση ομιλίας, ταξινόμηση σημάτων ραντάρ, 

κωδικοποίηση – συμπίεση, συμπίεση ηλεκτροκαρδιογραφικών δεδομένων) 

                                                      
43  Funahashi, K-I, "On the Approximate Realisation of Continuous Mappings by Neural Networks", 

Neural Networks, 1989, Vol 2, pp.183-192 
44  Ρίζος Γ. Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα. Θεωρία και Εφαρμογές. 
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• κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 

• αμυντικές εφαρμογές 

 

Ειδικότερα στην ιατρική χρησιμοποιήθηκαν  για την  

• εκτίμηση της αποθεραπείας καταγμάτων των οστών 45,46 

• αναγνώριση καρδιακών παθήσεων από εικόνες ηχοκαρδιογραφήματος  

• διάγνωση μυϊκών παθήσεων μέσω εγκεφαλογραφήματος 

• ταξινόμηση ακουστικών προκλητών δυναμικών 47 

• επεξεργασία του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος 48,49,50,51 

 

Στις επόμενες παραγράφους, περιγράφουμε περιληπτικά τους αλγόριθμους των 

νευρωνικών δικτύων όπως επίσης και τους στατιστικούς αλγόριθμους 

κατηγοριοποίησης προτύπων που χρησιμοποιούμε στην μελέτη αυτή. 

 

 

 

BACK PROPAGATION  

 

Το ΒΡ είναι σήμερα το πιο δημοφιλές ΤΝΔ και έγινε γνωστό από τις εργασίες των 

Rumelhart, Hinton και Williams52, ενώ παρόμοια διάταξη ΤΝΔ είχε προταθεί 

παλαιότερα και από άλλους ερευνητές53,54  

Δεδομένου ενός κλασικού μονοκατευθυντικού πολυεπίπεδου ΤΝΔ με κόμβους και 

συναπτικά βάρη, ο πολύ γνωστός στην επιστήμη των υπολογιστών και της 

εφαρμοσμένης μηχανικής αλγόριθμος Back Propagation (BP) 55 επιχειρεί να ταιριάξει 

τις εξόδους του δικτύου με τους αντίστοιχους επιθυμητούς στόχους. Για το σκοπό 

                                                      
45  Kaufman JJ, Chiabrera A, Hatem M et al : A neural network approach for bone fracture healing 

assessment, IEEE Engineering in medicine and biology magazine, Vol 9, No 3, 23-30, 1990 
46  Graff RF, Wave motion in elastic solids, Ohio State University Press, 1975  
47  Alpsan D, Towsey M, Ozdamar O et al : Determing hearing threshold from brain stem evoked 

potentials, IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, Vol 13, No 4, 465-471, 1994. 
48  Ρίζος Γ, Προσομοίωση εγκεφαλικής Δραστηριότητας με χρήση Η/Υ. Διδακτορική Διατριβή ΑΠΘ, 1993 
49  Eberhart RC, Dobbins RW. Detection of EEG spikes, in Neural Network PC Tools. 215-234, 

Academic Press, 1990 
50  Press WH, Flannery BP, et all : Numerical Recipes in C 437-447, Cambridge University Press, 1988 
51  Marple SL. Digital spectral analysis with applications 43-49, 1985. 
52  Rumelhart DE, Hinton GE, Williams RJ, Learning internal representations by error propagation, in 

Parallel distributed processing, Vol 1, 318-362, 1986 
53  Werbos PJ, Beyond regression : New tools for prediction and analysis in Behavioural sciences, Ph.D 

diss Dept of applied Mathematics Harvard University Cambridge MA, 1974 
54  Parker DB. Learning logic, Technical report 47 MIT Center for computational research in Economics 

and Management Science, 1985. 
55  Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., Williams, R. J., "Learning Internal Representations by Error 

Propagation", in Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition 
(Rumelhart, D. E. and McClelland, J. L, eds.), 1986  ch. 8, pp. 318-362, MIT Press, Cambridge, MA. 
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αυτό, μία συνάρτηση κόστους που εμπεριέχει το άθροισμα των τετραγώνων των 

διαφορών αυτών των ποσοτήτων ελαχιστοποιείται μέσω μιας έρευνας στον χώρο 

των βαρών. Ο αλγόριθμος παίρνει τυχαίες αρχικές τιμές βαρών, οι οποίες στη 

συνέχεια ενημερώνονται και διαμορφώνονται σε μία επαναλαμβανόμενη διαδικασία 

με την χρήση μεθόδων βελτιστοποίησης όπως την μέθοδο πτώσης κλίσης (gradient 

descent) επιπεροστιθεμένων ευριστικών τεχνικών επιτάχυνσης της διαδικασίας της 

μάθησης μέσω ορμής. Σε κάθε εποχή (epoch – επανάληψη του συνόλου 

εκμάθησης), οι παράγωγοι της συνάρτησης κόστους ως προς βάρη μπορούν να 

υπολογιστούν με ένα συστηματικό τρόπο, ξεκινώντας από εκτιμήσεις που εμπλέκουν 

το ανώτερο επίπεδο με πορεία προς τα πίσω. Έτσι ξεκινώντας από το ανώτερο 

επίπεδο, «διαδίδουμε τα σφάλματα» προς τα πίσω σε χαμηλότερα επίπεδα, εξ ου και 

το όνομα του αλγόριθμου «Back Propagation». Μία διαφοροποιημένη έκδοση του 

αλγόριθμου BP , γνωστή σαν On-Line BP, δίνει πολύ καλή σύγκλιση και ταχύτητα 

εκμάθησης56 και χρησιμοποιείται αρκετά στη μελέτη αυτή. 

 

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι βελτιστοποίησης57. Μία μέθοδος βελτίωσης της 

απόδοσης των ΤΝΔ, δηλαδή της ικανότητάς τους να “γενικεύουν”, είναι ο 

περιορισμός των πρακτικά  ανενεργών τεχνητών νευρώνων (ΤΝ) και βαρών του 

δικτύου, χωρίς την μείωση της λειτουργικής τους ικανότητας. Η διαδικασία αυτή 

λέγεται “κλάδεμα” (pruning). Είναι συχνά επιθυμητό να περιορίζουμε ένα δίκτυο για 

να μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας των πληροφοριών και εξαγωγής αποτελεσμάτων. 

Το “κλάδεμα” μπορεί συχνά να γίνει χωρίς να επέλθει καμία ουσιαστική αλλαγή στην 

απόδοση του δικτύου. Μπορεί να γίνει με την εξέταση των εξόδων όλων των 

στοιχείων του δικτύου και στην συνέχεια να περιοριστούν – διαγραφούν όλοι εκείνοι 

ΤΝ ή τα βάρη που δεν συμβάλλουν στην διαμόρφωση του αποτελέσματος. Αδρανείς 

ΤΝ θεωρούνται εκείνοι που έχουν σχεδόν σταθερή έξοδο για όλα τα στοιχεία του 

συνόλου εκπαίδευσης, ή έχουν εξόδους που είναι σχεδόν πάντα πανομοιότητες (ή 

αντίθετες) με άλλους ΤΝ. Η διαδικασία του “κλαδέματος” μπορεί να περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα : 

 

- όταν μία μονάδα i έχει έξοδο  a ± d για όλο τα σύνολο εκπαίδευσης με τα a και d 

σταθερά και d να έχει μία πολύ μικρή τιμή, τότε κάθε ΤΝ j στο επόμενο επίπεδο 

που συνδέεται με τον ΤΝ i, αντικαθιστά την είσοδο του TN j, wbias, με το νέο βάρος 

                                                      
56  Fogelman Soulie, "Neural Network Architectures and Algorithms: A Perspective" Artificial Neural 

Networks, 1991, pp.605-615, Elsevier Science Publishers B.V. (North Holland), Kohonen, T. and 
Makisara, K. and Simula, O. and Kangas, J. 
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w’bias = wbias + a⋅wji και εξαλείφει τον ΤΝ  i. Το δίκτυο που προκύπτει είναι 

ουσιαστικά το ίδιο με το αρχικό. 

- Όταν οι μονάδες p και q έχουν σχεδόν τις ίδιες εξόδους για όλο το σύνολο 

εκπαίδευσης, το p (ή το q) μπορεί να εξαλειφθεί. Σε κάθε ΤΝ j στο επόμενο 

επίπεδο με το οποίο το p είναι συνδεδεμένο, αντικαθίστανται τα βάρη wiq του ΤΝ 

q με  w’iq = wiq + wip. Ομοίως το δίκτυο που προκύπτει δεν έχει ουσιαστική 

διαφορά με το αρχικό. 

- Όταν ο ΤΝ p παράγει μία σχεδόν αντίθετη έξοδο από τον ΤΝ q, μπορούμε να 

εξαλείψουμε τον p και να αντικαταστήσουμε τα βάρη wjq και τον ΤΝ wbias, με τον 

ΤΝ q με : w’jq = wjq – wjp και  w’bias = wbias + wjp 

- Τέλος, μπορούμε να ελαττώσουμε ή και να μηδενίσουμε όλα τα βάρη που έχουν 

σχετικά πολύ μικρές τιμές.  

 

Στην έρευνα αυτή σαν μέθοδος βελτίωσης των αποτελεσμάτων των δικτύων BP, 

χρησιμοποιήθηκε η τελευταία  δηλαδή εκείνη της ελάττωσης των βαρών (Weight 

elimination)58, κατά την οποία εξωθούμε το ΤΝΔ να αναζητήσει κάποια λύση είτε με 

πολλά μικρά βάρη είτε με λίγα μεγάλα βάρη. 

 

Έχουν αναπτυχθεί και άλλες μέθοδοι περιορισμού των ΤΝ των δικτύων. Τυπικά 

χρησιμοποιούν τεχνικές που βασίζονται σε παράγοντες κέρδους που χρονικά 

ποικίλουν οι οποίοι εξαρτώνται από το σφάλμα Ε και την παράγωγο του Ε ως προς 

τα βάρη για να αποφασισθεί αν κάποια μονάδα θα πρέπει να προστεθεί ή να 

αφαιρεθεί. Οι μέθοδοι αυτές έχει αποδειχθεί ότι μπορούν να συγκλίνουν ταχύτερα 

από τα κλασικά BP δίκτυα, αλλά είναι συνήθως δυσκολότερες στην εφαρμογή τους. 

 
ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΑ  ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ  ΔΙΚΤΥΑ  (Probabilistic  Neural  Networks  -  PNN) 

 

Τα πιθανοτικά ΤΝΔ προτάθηκαν από τον Donald Specht (1989-1990). Τα δίκτυα 

αυτά βασίζονται σε ιδέες που χρησιμοποιούνται σε κλασικά προβλήματα 

αναγνώρισης προτύπων. Πιο συγκεκριμένα τα PNN υλοποιούν τον δημοφιλή 

κατηγοριοποιητή του Bayes (Mood and Graybill, 1962), μία τεχνική η οποία 

ελαχιστοποιεί τον αναμενόμενο κίνδυνο κατάταξης προτύπων σε λανθασμένη 

κατηγορία.  

                                                                                                                                                        
57  Δ. Καρράς “Βελτιστοποίση και Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα : Αποτελεσματικοί τρόποι εισαγωγής 

apriori γνώσης στη διαδικασία μάθησης” , Διδακτορική Διατριβή, Ιαν. 1995 Εθνικό Μετσόβειο 
Πολυτεχνείο 

58  Weigend A.S., Rumelhart D.E., Huberman B.A., Back propagation weight elimination and time series 
prediction, In Proc of 1990 Connectionist models summer school, p. 65-80, Morgan Kaufmann, 1990. 

  39 



 

 

Η λειτουργία των κατηγοριοποιητών του Bayes περιγράφεται ως εξής : Έστω ότι το x 

είναι ένα ν-διάστατο διάνυσμα εισόδου που χαρακτηρίζει πρότυπα που ανήκουν σε 

μία από τις k πιθανές κατηγορίες, και έστω ότι f1(x), f2(x), … , fk(x) είναι οι 

συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας για τους k πληθυσμούς που έχουν οι 

κατηγορίες αντίστοιχα. Έστω ότι p1, p2, …, pk   είναι οι σχετικές συχνότητες (apriori 

πιθανότητες) κάποιου διανύσματος εισόδου x να ανήκει στις αντίστοιχες κατηγορίες. 

Θέλουμε μία συνάρτηση d(x) = Ci όπου i=1,2,…k που να αποφασίζει ότι η κατάταξη 

του x στην κατηγορία Ci είναι η λογικότερη λύση. Για παράδειγμα, μπορούμε να 

θεωρήσουμε σαν βέλτιστη μία συνάρτηση που κατατάσσει τα διανύσματα εισόδου με 

τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος λανθασμένης κατηγοριοποίησης. Έστω 

ότι L1, L2, …, Lk είναι συναρτήσεις ζημιάς (loss functions) που σχετίζονται με τις 

λανθασμένες αποφάσεις έτσι ώστε η Li να δημιουργείται όταν d(x) = Ci , i ≠j  και  x∈Cj 

. Η ζημιά για μία σωστή απόφαση είναι μηδέν. Ο κανόνας του Bayes για αυτό το 

είδος των προβλημάτων κατηγοριοποίησης συγκρίνει τα γινόμενα πιθανοτήτων  

 

p1L1f1(x), p2L2f2(x), … , pkLkfk(x), 

 

και επιλέγει την κατηγορία που αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη τιμή των γινομένων. 

Συνεπώς αν  

 

piLifi(x) > pjLjfj(x)   για  j=1,2,…,k   και  I ≠ j 

 

ο κανόνας απόφασης κατατάσσει το x στην κατηγορία Ci.   

Παραλλαγές των κριτηρίων που επιλέγονται μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν, 

όπως π.χ. το κόστος ή κάποια άλλη συνάρτηση που “τιμωρεί” κάθε εσφαλμένη 

κατηγοριοποίηση. 

 

Τα πλεονεκτήματα των δικτύων PNN είναι η μικρή χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης 

(θέτουμε τα μεταβλητά βάρη ίσα με τα εκπαιδευτικά διανύσματα σε ένα κύκλο 

εκπαίδευσης), όπως επίσης και η ρύθμιση της παραμέτρου εξομάλυνσης των ορίων 

μεταξύ των κατηγοριών ταξινόμησης χωρίς να απαιτείται επανεκπαίδευση του PNN. 

Αντίθετα, ο μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών διανυσμάτων που απαιτούνται , η 

απαίτηση κανονικοποίησης των διανυσμάτων εισόδου και ο σχετικά μεγάλος χρόνος 

ανάκλησης, είναι τα βασικά μειονεκτήματα του PNN. Επίσης, επειδή τα εκπαιδευτικά 

διανύσματα αποθηκεύονται ένα προς ένα στους τεχνητούς νευρώνες του κρυφού 
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επιπέδου, για να εισαχθεί ένα καινούργιο εκπαιδευτικό διάνυσμα απαιτείται νέος 

τεχνητός νευρώνας. 

 

Μία ενδιαφέρουσα εφαρμογή των πιθανοτικών νευρωνικών δικτύων είναι η 

κατηγοριοποίηση των ενδείξεων των κραδασμών που προέρχονται από τα βαριά 

μηχανήματα μιας χαλυβουργικής βιομηχανίας, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό 

βλαβών στα μηχανήματα αυτά (Loskiewicz-Buczak and Uhring – 1993)59.  

 

Μία άλλη μελέτη στην οποία χρησιμοποιήθηκαν πιθανοτικά νευρωνικά δίκτυα ήταν 

εκείνη του Specht (1967)60, στην οποία γινόταν συνεχής ανάλυση των στοιχείων των 

ηλεκτροκαρδιογραφημάτων,  που έδιναν οι διάφοροι πολυαισθητήρες για την 

καρδιακή δραστηριότητα των ασθενών. 

 

 

COUNTER PROPAGATION 

 

Το μοντέλο Counter propagation έχει προταθεί από τον Hecht-Nielsen61, και 

αποτελείται από ένα αμφίδρομο δίκτυο αντιστοίχησης (bidirectional mapping 

network).  Η απλοποιημένη (μονοκατευθυντική) μορφή του Counterpropagation έχει 

μία αρχιτεκτονική τριών επιπέδων : το επίπεδο εισόδου στο οποίο αποθηκεύονται 

προσωρινά οι τιμές (διακριτές ή πραγματικές) των διανυσμάτων εισόδου, ένα κρυφό 

επίπεδο Kohonen και ένα επίπεδο εξόδου “Grossberg Outstar”62.  

 

Όταν κάποιο άγνωστο διάνυσμα εισόδου εισάγεται στο δίκτυο, αυτό ταξινομείται στην 

κατηγορία από την οποία απέχει τη μικρότερη απόσταση, λειτουργεί δηλαδή σαν 

κατηγοριοποιητής πλησιέστερου γείτονα (nearest neighbor classifier). 

 

Το Counterpropagation χρησιμοποιείται για ταξινόμηση των διανυσμάτων εισόδου σε 

κατηγορίες, εφόσον όμως ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα : 

- οι κατηγορίες να μην επικαλύπτονται 

- να υπάρχει ικανός αριθμός ΤΝ στο επίπεδο Kohonen για τον ακριβή σχηματισμό 

των ορίων κάθε κατηγορίας 

                                                      
59  Loskiewicz-Buczak, A. and R.E. Uhring, 1993, Vibration Data Analysis Using Probabilistic Neural 

Network-Based System, Proceedings of INNS Meeting, World Congress on Neural Networks, 
Portland, OR, Lawrence Erlabaum Associates, Hillsdale, NJ, Vol. I, pp.273-8. 

60  Specht, D.F., 1967, Generation of Polynomial Discriminat Functions for Pattern Recognition, IEEE 
Transactions on Electronic Computers, Vol. EC-16, pp.308-19. 

61  Casimir C."Casey" Klimasauskas: Neural  Works  : An Introduction to  Neural  Computing 
(revision  2.00).  Neural Ware, Incorporated. 

  41 



 

- ομοιόμορφη κατανομή των διανυσμάτων εισόδου στις αντίστοιχες κατηγορίες 

διότι τυχόν συγκέντρωσή τους σε περιοχές του υπερχώρου εισόδου μπορεί να 

οδηγήσει στην σχηματοποίηση λανθασμένων ορίων μεταξύ των κατηγοριών. 

 

Αν παρατηρηθούν μη αποδεκτά αποτελέσματα σε ένα πρόβλημα κατηγοριοποίησης 

στο οποίο χρησιμοποιείται αλγόριθμος Counter Propagation, μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι οι εξεταζόμενες κατηγορίες είναι σε μεγάλο βαθμό 

επικαλυπτόμενες 

 

Τα δίκτυα Counterpropagation διαθέτουν ικανοποιητικές δυνατότητες απεικόνισης, 

εκπαιδεύονται ταχύτερα από άλλα πολύπλοκα ΤΝΔ και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την γρήγορη προτυποποίηση κάποιου συστήματος σε αρκετές 

εφαρμογές63.  Το σημαντικότερο μειονέκτημά τους είναι η περιορισμένη ικανότητα 

γενίκευσης σε σχέση με άλλα ΤΝΔ64. 

 

Εφαρμογές των δικτύων αυτών υπάρχουν στη συμπίεση εικόνας ή ήχου που 

μεταδίδεται με κάποιο ηλεκτρονικό μέσο, με λόγο συμπίεσης που μπορεί να φθάσει 

το 1:100. 

 

 

 

PERCEPTRON ΚΑΙ MADALINE 
 

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτή η φύση της ψυχιατρικής διάγνωσης σαν πρόβλημα 

κατηγοριοποίησης, χρησιμοποιήσαμε παραδείγματα ΤΝΔ, όπως τα Perceptron65 και 

Madaline66. Αυτά είναι μονοκατευθυντικά μοντέλα δύο επιπέδων (δηλαδή έχουν μόνο 

επίπεδα εισόδου και εξόδου και εκπαιδεύονται με μία παραλλαγή του αλγόριθμου 

ελάχιστων μέσων τετραγώνων - LMS. Όπως απέδειξε ο Minsky, σύμφωνα με το 

θεώρημα σύγκλισης του Percetron67 τα δίκτυα αυτά  έχουν την δυνατότητα επίλυσης 

προβλημάτων κατηγοριοποίησης στα οποία οι περιοχές απόφασης στον χώρο των 

προτύπων είναι καθαρά και μόνο γραμμικά διαχωρίσιμες. Συνεπώς όταν τα 

                                                                                                                                                        
62  Ρίζος Γ. Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα. Θεωρία και Εφαρμογές 
63 Hect-Nielsen R., Applications of counterpropagation networks, Neural Networks vol.1 p131-139, 

1987 
64 Dayhoff  J., Neural network architectures p192-215, an Nostrand Reinhold, 1990 
65  Rosenblatt F. Principles of neurodynamics, Spartan Books, 1959 
66  Windrow B, Lehr M.A., 30 years of adaptive NNs : Perceptron, Madaline and Backpropagation, Proc 

of IEEE vol.78 no.9 p1414-1442, 1990  
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αποτελέσματα που παίρνουμε από τα μοντέλα αυτά δεν είναι ικανοποιητικά 

μπορούμε να συμπεράνουμε με ασφάλεια ότι οι περιοχές απόφασης είναι μη 

γραμμικά διαχωρίσιμες. 

 

Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα που βασίζονται σε πολυεπίπεδα Perceptrons, 

χρησιμοποιούνται σήμερα σε εφαρμογές όπως η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων68 

και η τεχνητή όραση στα ρομπότ69. 

 

Τα Madaline εφαρμόστηκαν με μεγάλη επιτυχία στις τηλεπικοινωνίες 

(προσαρμοστική καταστολή θορύβου στις τηλεπικοινωνιακές γραμμές70), στην 

κατασκευή προσαρμοσμένων συστοιχιών κεραιών, την ανάλυση σεισμικών 

δεδομένων, σε συστήματα ελέγχου, για την πρόβλεψη του καιρού, την αναγνώριση 

φωνής, την ρύθμιση της πίεσης του αίματος και την ανάλυση ΗΚΓ. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
67  Αν δοθεί ένα διάνυσμα εισόδου και ένα αντίστοιχο διάνυσμα επιθυμητών εξόδων, τότε υπάρχει 

κάποιος τρόπος εκπαίδευσης του ΤΝΔ για να επιτευχθεί η επιθυμητή έξοδος, αν και μόνο αν, 
υπάρχουν οι κατάλληλες τιμές για τα βάρη. 

68  Brown R. J. An artificial neural network experiment, Dr. Dobbs Journal, p16-17, April 1987. 
69  Aleksander I, Thomas W. V., et al. WISARD, a radical step forward in image recognition, Sensor 

Review, vol.4, no.3, p120-124, 1984. 
70 Windrow B, Glover R, et al. Adaptive noise cancelling : Principles and applications, Proc IEEE vol.63, 

no.12, 1975. 
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LVQ (Learning Vector Quantization) 

 
Στην παράγραφο αυτή θα αναφερθούν ορισμένα στοιχεία για τα δίκτυα κβαντισμού 

διανυσμάτων (Vector Quantization).  Με τον όρο “κβαντισμό” εδώ εννοούμε την 

διαδικασία μετασχηματισμού μίας αναλογικής ή συνεχούς μεταβλητής σε διακριτή 

μεταβλητή.  Η επιβλεπόμενη μορφή των VQ είναι γνωστή σαν LVQ. Η βασική 

διαφορά μεταξύ των μη επιβλεπόμενων VQ και των αντίστοιχων με επίβλεψη (LVQ) 

είναι το ότι οι δεύτερες χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που υπάρχουν για την 

κατηγορία  [έξοδος t(x)=t]  στην οποία ανήκει κάθε πρότυπο εισόδου  x.  

Έστω ότι C(x) είναι η κατηγορία στην οποία το δίκτυο κατατάσσει το πρότυπο x. Η 

C(x) βρίσκεται βάσει του τύπου  

 

||wc – x|| = mini || wi – x|| 

 

όπου wc είναι το διάνυσμα βάρους της μονάδας C.  

Όταν η κατηγορία είναι ορθή (C(x)=t), το διάνυσμα βάρους της μονάδας αυτής 

ενισχύεται. Στην αντίθετη περίπτωση (C(x)≠t), το διάνυσμα βάρους διαγράφεται. Ο 

κανόνας ενημέρωσης των μονάδων του LVQ μπορεί συνεπώς να περιγραφεί από τις 

επόμενες σχέσεις : 
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Περιγράφουμε στη συνέχεια τους αλγόριθμους LVQ που προτάθηκαν από τον 

Kohonen71,72 . Έστω ότι το X ∈ Rn είναι ένα διάνυσμα που πρέπει να ταξινομηθεί σε 

μία από K κατηγορίες. Επιλέγουμε έναν αριθμό διανυσμάτων αναφοράς για κάθε 

κατηγορία, τα Wi, όπου i=1,...,K, τα οποία είναι γνωστά σαν διανύσματα codebook 

και αντιπροσωπεύουν τα συναπτικά βάρη του ΤΝΔ μας. Ο στόχος της διαδικασίας 

εκμάθησης είναι η τοποθέτηση των διανυσμάτων codebook στον χώρο εισόδου με 

τέτοιο τρόπο ώστε να απεικονίζεται η κατανομή των δεδομένων.  Συνεπώς, οι 

παραλλαγές του αλγόριθμου LVQ επιχειρούν να κάνουν βέλτιστη τοποθέτηση των 

διανυσμάτων codebook στον χώρο εισόδου (έτσι ώστε να περιγράφονται με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τα σύνορα των κατηγοριών) με μία εφαρμοσμένη 

                                                      
71  KOHONEN T, KANGAS J, LAAKSONEN J, TORKKOLA K. LVQ-PAK: The Learning Vector 

Quantization Program Package. Version 2.0. 1992. 
72  KOHONEN, T.,  "Improved Versions of Learning Vector Quantization", in "Proceedings of the 

International Joint  Conference on Neural Networks",San Diego, 1990, pp. 1545-1550.  
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επαναληπτική διαδικασία. Τα όρια των κατηγοριών αποτελούν τμήματα 

υπερεπιπέδων που βρίσκονται στο μεσοδιάστημα δύο γειτονικών διανυσμάτων 

codebook τα οποία ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες. Μετά την ολοκλήρωση της 

εκμάθησης τα νέα δείγματα X που βρίσκονται στο σετ ελέγχου κατατάσσονται στην 

κατηγορία  C  της οποίας τα codebook διανύσματα Wc είναι τα πλησιέστερα στο X. 

Πριν την εφαρμογή του αλγόριθμου LVQ, γίνεται επιλογή του συνολικού και του 

σχετικού αριθμού των codebook διανυσμάτων και δίνονται σ’ αυτά αρχικές τιμές.  

Μικρός αριθμός codebook διανυσμάτων μπορεί να μην αρκεί για τον καλό 

διαχωρισμό των κατηγοριών, ενώ μεγάλος αριθμός μπορεί να οδηγήσει σε άσχημα 

γενικευτικά αποτελέσματα. 

 

 

 

Self Organizing feature Map networks  (SOM) 

 

Τα δίκτυα που αναφέρονται στη παράγραφο αυτή είναι αυτό-οργανούμενα, 

μαθαίνουν δηλαδή από το περιβάλλον χωρίς ανάγκη καθοδήγησης. Είναι 

απλοποιημένα μοντέλα της αντιστοίχησης που κάνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος 

μεταξύ συγκεκριμένων περιοχών του, και των χαρακτηριστικών ενός θέματος. 

 

Κατά την διάρκεια της εκμάθησης, μία σειρά από δεδομένα  x  παρουσιάζονται στην 

είσοδο του δικτύου. Τα πρότυπα αυτά έχουν συνήθως μία άγνωστη κατανομή 

πιθανότητας ρ(x). Όταν ένα πρότυπο παρουσιάζεται στο δίκτυο, αυτό αντιδρά 

υπολογίζοντας αντίστοιχες εξόδους, δεν υπάρχει όμως μηχανισμός απ’ ευθείας 

ανάδρασης για την διόρθωση της απόκρισης του δικτύου. Το δίκτυο πρέπει με 

κάποιο τρόπο να μάθει, ανακαλύπτοντας και εξερευνώντας κάθε δυνατή δομή μεταξύ 

των προτύπων εισόδου. Παραδείγματα τέτοιων τύπων δομών δίνονται στην συνέχεια 

: 1) σύνολα ή ομάδες πολύ συναφών προτύπων, 2) συχνότητες εμφανίσεων των 

συνόλων των προτύπων, 3) σχετικές διατάξεις μεταξύ των διανυσμάτων εισόδου 

(π.χ. ως προς το μήκος), 4)συσχετίσεις μεταξύ των προτύπων, 5) απεικονίσεις που 

μετασχηματίζουν τα πρότυπα εισόδου σε ένα χώρο μικρότερου αριθμού διαστάσεων, 

και 6) απεικόνιση (μετασχηματισμός) των χαρακτηριστικών του πολύμορφου χώρου 

εισόδου σε κάποια διαφορετική διάσταση, μέσω μίας διαδικασίας τοπολογικής 

οικονομίας. Οι μη επιβλεπόμενες μέθοδοι εκμάθησης που αναφέρονται εδώ ανήκουν 

σε δύο κατηγορίες, την ανταγωνιστική και την μη ανταγωνιστική  (Hebbian). 

 

  45 



 

Ένα ανταγωνιστικό μοντέλο μπορεί σε γενικές γραμμές να περιγραφεί ως εξής : οι 

μονάδες μπορούν να οργανωθούν σε ένα ή περισσότερα λειτουργικά επίπεδα, με τις 

μονάδες κάθε επίπέδου ομαδοποιημένες σε διαφορετικές κατηγορίες. Κάθε μονάδα 

μέσα σε μία κατηγορία παρεμποδίζει όλες τις άλλες μονάδες της κατηγορίας αυτής να 

την ανταγωνιστούν, με στόχο να επικρατήσει αυτή και μόνο αυτή. Η μονάδα που 

βρίσκεται “πλησιέστερα” στο πρότυπο εισόδου, νικά στον ανταγωνισμό, 

πετυχαίνοντας την μέγιστη έξοδο, ενώ όλες οι άλλες αναγκάζονται να δώσουν 

μηδενική έξοδο.  Αντίθετα με τα δίκτυα VQ (Vector Quantization), η μονάδα που 

επικρατεί δεν είναι η μοναδική που επωφελείται της επιπλέον εκμάθησης που 

ακολουθεί τον ανταγωνισμό. Η νικήτρια μονάδα μοιράζεται τη εμπειρία της 

εκμάθησης με τις γειτονικές της μονάδες και η διαδικασία της εκμάθησης εκτελείται με 

τέτοιο τρόπο ώστε τα κοντινά στοιχεία να τείνουν να τοποθετούν τα βάρη τους προς 

την ίδια κατεύθυνση με το πρότυπο εισόδου, ενώ οι πιο απομακρυσμένες μονάδες 

τοποθετούν τα βάρη τους σε αντίθετες κατευθύνσεις. 

 

Τα μη ανταγωνιστικά μοντέλα πετυχαίνουν μη επιβλεπόμενη εκμάθηση επιτρέποντας 

στις μονάδες που έχουν την ταχύτερη απόκριση σε δεδομένο ερέθισμα, να 

υποβληθούν σε περισσότερη εκπαίδευση απ’ ότι οι πιο αδρανείς μονάδες, οι οποίες 

αντιδρούν καλύτερα σε διαφορετικές κατηγορίες ερεθισμάτων. Με την διαδικασία 

αυτή οι μονάδες μαθαίνουν να αποκρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες χωρίς να 

έχουν διδαχθεί σε ποια κατηγορία ανήκει κάθε πρότυπο. 

 

Τα δίκτυα SOM χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χάρτη φωνημάτων από 

καταγραφές φυσικής ομιλίας, στην ταξινόμηση διαφορετικών ειδών οργανισμών στη 

πλησιέστερη κατηγορία ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους73, στον έλεγχο 

βιομηχανικών διεργασιών και στα προβλήματα βελτιστοποίησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
73  Kohonen T., Self orgainisation and asociative memory (2nd edition), Springer-Verlag, 1988. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ  ΜΕΘΟΔΟΙ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΤΗΣ K-NN 

 
Στη συμβατική αυτή στατιστική μέθοδο, δεδομένου ενός διανύσματος εισόδου X, 

προσδιορίζονται οι k πλησιέστεροι γείτονες στο σετ εκπαίδευσης, και κατατάσσεται το 

διάνυσμα X στην κατηγορία αυτή στην οποία ανήκει η πλειοψηφία των γειτόνων74. 

Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιούμε μία πολύ γνωστή έκδοση του κατηγοριοποιητή K-

nn, εκείνη που εφαρμόστηκε από τον Kohonen στο LVQ-PAK 2.0 75,76. 

 

 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΤΗΣ  K-means 

 

Με τον K-means γίνεται ανάλυση συμπλεγμάτων (cluster analysis) με την χρήση ενός 

αλγόριθμου που μπορεί να διαχειρισθεί ένα μεγάλο αριθμό περιπτώσεων έχοντας 

δεδομένο των αριθμό των συμπλεγμάτων. 

 

Ο στόχος της ανάλυσης συμπλεγμάτων είναι να προσδιοριστούν σχετικά ομογενή 

σύνολα περιπτώσεων βάσει επιλεγμένων χαρακτηριστικών. Για παράδειγμα 

μπορούν να ομαδοποιηθούν οι τηλεοπτικές εκπομπές σε ομοιογενείς κατηγορίες 

βασιζόμενες στα χαρακτηριστικά του θεατή. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

προσδιοριστούν μερίδια θεαματικότητας για προώθηση προϊόντων. Ανάλογα 

μπορούν να ομαδοποιηθούν πόλεις σε ομοιογενείς ομάδες για την εφαρμογή 

ποικίλων στρατηγικών προώθησης προϊόντων. 

 

 

 

 
ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΣΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

                                                      
74  DUDA R.O, HART P.E. Pattern Classification and Scene Analysis. New York : Wiley 1973. 
75 KOHONEN T, KANGAS J, LAAKSONEN J, TORKKOLA K. LVQ-PAK: The Learning Vector 

Quantization Program Package. Version 2.0. 1992. 
76  KOHONEN, T.,  "Improved Versions of Learning Vector Quantization", in "Proceedings of the 

International Joint  Conference on Neural Networks",San Diego, 1990, pp. 1545-1550.  
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Με την μέθοδο αυτή καθορίζεται ο γραμμικός συνδυασμός των κρίσιμων μεταβλητών, 

με τον οποίο γίνεται βέλτιστη κατηγοριοποίηση σε μία ή περισσότερες γνωστές 

κατηγορίες. Η λύση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατάταξη σε 

συγκεκριμένες κατηγορίες, άγνωστων περιπτώσεων, δηλαδή περιπτώσεων για τις 

οποίες δεν γνωρίζουμε σε ποια κατηγορία ανήκουν. 

 

Για παράδειγμα, μπορεί να προβλεφθεί ο βαθμός επιτυχίας μιας επιχείρησης 

(εξαρτημένη μεταβλητή) με βάση ορισμένες ανεξάρτητες μεταβλητές όπως ο αριθμός 

των υπαλλήλων της, η σχέση εσόδων / κέρδους, τα καθαρά πάγια και τα χρόνια 

λειτουργίας. Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο ένα δείγμα με αντίστοιχες πληροφορίες 

που να βασίζεται στις ανεξάρτητες αυτές μεταβλητές, για έναν αριθμό επιχειρήσεων, 

οι οποίες να ανήκουν στην ίδια κατηγορία . Είναι δυνατόν να προσδιορισθούν και οι 

μεταβλητές εκείνες που είναι κρίσιμες για την κατάταξη της εξαρτημένης μεταβλητής. 

 

Η διακρίνουσα συνάρτηση ανάλυσης συνίσταται στην εύρεση ενός μετασχηματισμού 

που να δίνει τον μέγιστο λόγο της διαφοράς μεταξύ ενός ζεύγους μέσων τιμών των 

πολυματαβλητών ενός συνόλου προς την διακύμανση των πολυματαβλητών εντός 

των δύο συνόλων, βασιζόμενη στη μεγιστοποίηση της διακύμανσης μεταξύ των 

συνόλων, παράλληλα με την ελαχιστοποίηση της διακύμανσης μέσα στα σύνολα. 

 

Η διακρίνουσα ανάλυση μπορεί να λειτουργήσει σαν μονοδιάστατη μεταβλητή 

παλινδρόμηση και σχετίζεται ακόμα με την ANOVA, έτσι ώστε να θεωρείται σαν η 

πολυμεταβλητή έκδοση της ANOVA. 

 

Οι υποθέσεις τις οποίες ακολουθεί η διακρίνουσα ανάλυση είναι οι εξής : 

- οι παρατηρήσεις αποτελούν ένα τυχαίο δείγμα 

- κάθε σύνολο ακολουθεί την κανονική κατανομή (η διακρίνουσα ανάλυση είναι 

σχετικά σταθερή στις αποκλίσεις από την κανονικότητα). 

- Η μήτρα διακύμανσης / συνδιακύμανσης για κάθε σύνολο είναι ίδια. 

- Κάθε περίπτωση στην αρχική κατηγοριοποίηση έχει καταταχθεί στη ορθή 

κατηγορία. 
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ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ  ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Η ιεραρχική ομαδοποίηση είναι μία διαδικασία με την οποία επιχειρείται να 

αναγνωριστούν σχετικά ομογενείς ομάδες περιπτώσεων, βασιζόμενη σε επιλεγμένα 

χαρακτηριστικά, με την χρήση ενός αλγορίθμου που ξεκινά θεωρώντας κάθε 

περίπτωση να ανήκει σε διαφορετική ομάδα και στη συνέχεια συνδυάζει ομάδες έως 

ότου μείνει μόνο ένας προκαθορισμένος αριθμός. Γίνεται χρήση ενός ειδικού 

αλγόριθμου για τη βέλτιστη χρήση της διαθέσιμης υπολογιστικής μνήμης, 

επιτρέποντας έτσι την παράλληλη εξέταση πολλών διαφορετικών μεθόδων. Στη 

μελέτη αυτή έχουν χρησιμοποιηθεί επτά τέτοιες μέθοδοι77. Πιο συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήθηκαν ιεραρχικές ομαδοποιήσεις βασισμένες : 

 

- στη σύνδεση μεταξύ ομάδων (between groups linkage) 

- στη σύνδεση μέσα στις ομάδες (within groups linkage) 

- πλησιέστερου γείτονα (Nearest neighbor) 

- πιο απόμακρου γείτονα (Furthest neighbor) 

- κεντροειδή ομαδοποίηση (centroid clustering) 

- ενδιάμεση ομαδοποίηση (median clustering)  και  

- στη μέθοδο του Word. 

 

Η πρώτη μέθοδος συνδυάζει ομάδες ελαχιστοποιώντας την μέση απόσταση μεταξύ 

όλων των ζευγών των στοιχείων στα οποία το κάθε μέλος ανήκει σε μία κλάση. Η 

μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί πληροφορίες για όλα τα ζεύγη των αποστάσεων, όχι 

μόνο το πλησιέστερο ή το μακρύτερο. Η δεύτερη μέθοδος συνδυάζει ομάδες έτσι 

ώστε η μέση απόσταση μεταξύ των στοιχείων μέσα στις τελικές κλάσεις να είναι όσο 

το δυνατό μικρότερη. Έτσι η απόσταση μεταξύ δύο κλάσεων θεωρείται ότι είναι ο 

μέσος όρος των αποστάσεων μεταξύ όλων των πιθανών ζευγών των περιπτώσεων 

στην κλάση στην οποία θα κατέληγε αν αυτά συνδυάζονταν.  Στη τρίτη μέθοδο γίνεται 

ένας συνδυασμός όλων των στοιχείων με την μικρότερη απόσταση ή την μεγαλύτερη 

ομοιότητα. Η απόσταση των νέων ομάδων και των ανεξάρτητων περιπτώσεων 

υπολογίζεται στη συνέχεια σαν η πιο μικρή απόσταση μεταξύ της ανεξάρτητης 

περίπτωσης και των περιπτώσεων μέσα στην κλάση. Η απόσταση μεταξύ στοιχείων 

τα οποία δεν έχουν ομαδοποιηθεί δεν μεταβάλλεται. Σε κάθε βήμα σαν απόσταση 

μεταξύ δύο ομάδων θεωρείται η απόσταση μεταξύ των δύο πλησιέστερων σημείων 

τους. Στην τέταρτη μέθοδο, σαν απόσταση μεταξύ δύο ομάδων υπολογίζεται η 

                                                      
77  Kinnear PR, Gray CD. SPSS for Windows made easy. 
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απόσταση μεταξύ των δύο απομακρέστερων σημείων τους. Στη κεντροειδή 

ομαδοποίηση (controid clustering) υπολογίζεται η απόσταση μεταξύ δύο ομάδων σαν 

η απόσταση μεταξύ των μέσων όρων τους για όλα τα στοιχεία τους. Η απόσταση 

στην οποία οι ομάδες συνδυάζονται μπορεί να μειωθεί από βήμα σε βήμα. Στην 

ενδιάμεση ομαδοποίηση (median clustering), οι δύο ομάδες που συνδυάζονται 

βαρύνουν εξ’ ίσου στον υπολογισμό του κέντρου βάρους (centroid), ανεξάρτητα από 

τον αριθμό των περιπτώσεων κάθε μίας . Αυτό επιτρέπει στις μικρές ομάδες να έχουν 

την ίδια επιρροή στον χαρακτηρισμό των ευρύτερων ομάδων στις οποίες 

συνενώνονται. Στο τέλος, η μέθοδος του Word υπολογίζει κατ’ αρχή τις μέσες τιμές 

κάθε μεταβλητής μέσα σε κάθε ομάδα. Στην συνέχεια για κάθε περίπτωση, 

υπολογίζεται το τετράγωνο της Ευκλείδειας απόστασης από το μέσο όρο (κέντρο 

βάρους) της ομάδας. Αυτές οι αποστάσεις αθροίζονται για όλες τις περιπτώσεις. Σε 

κάθε βήμα οι δύο ομάδες που συνενώνονται είναι εκείνες που δίνουν την μικρότερη 

αύξηση του συνολικού αθροίσματος των τετραγώνων των αποστάσεων μέσα στην 

ομάδα. 

 

Ακόμα πιο αναλυτικά, μετρήσεις των αποστάσεων μεταξύ των ομάδων που 

χρησιμοποιούνται στις προαναφερθείσες μεθόδους ιεραρχικών ομαδοποιήσεων 

ικανοποιούν έναν αναδρομικό τύπο για την απόσταση μεταξύ μίας ομάδας Κ και μίας 

ομάδας (ij) που σχηματίζεται με την σύμπτυξη των ομάδων i και j. Αυτός ο τύπος 

είναι ο εξής : 

 

dk(ij) = aidki + ajdkj + b.dij + γ(dki -dkj)   (Lance & Willians Flexible Method). 

 

όπου dij είναι η απόσταση μεταξύ των ομάδων i και j και α, β, γ είναι οι παράμετροι 

των οποίων οι τιμές δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Αυτή η αναδρομική σχέση 

δίνεται από τους Lance και Willians (1967)78 και από τον Wishort (1969)79 και θα 

πρέπει να τονισθεί ότι ισχύει για πολλές ακόμα συσσωρευτικές μεθόδους 

ομαδοποίησης.  

 

Nearest Neighbour   αi  = αj =  ½  ;  β = 0  ;  γ = - ½ 
 
Furthest Neighbour  αi  = αj =  ½  ;  β = 0  ;  γ =  ½ 
 
Centroid   αi  = ni/(ni+nj) ; αj = nj/(ni+nj) ; β = - αiαj ; γ = 0 
 
                                                      
78  Lance, G. N. and Williams, W. T. (1967). A general theory of classificatory sorting strategies: 1 

Hierarchical Systems, Comp. J., Vol.9, pp. 373-380. 
79  Wishort, D. (1969) An algorithm for hierarchical classifications. Biometrics, Vol.25, pp. 165-170. 
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Median   αi  = αj = ½  ;  β = - ¼  ;  γ =  0 
 
Group Average  αi  = ni/(ni+nj) ; αj = nj/(ni+nj) ; β =  γ = 0 
 

Ward’s Method   αi = 
n n

n n n
k i

k i j

+

+ +
;  αj = 

jik

jk

nnn

nn

++

+
;  β = 

−

+ +

n

n n n
k

k i j

;   γ = 0 

 

 

Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν το SPSS 6.1 και το Mathcad 7.0 Prof. για την 

εφαρμογή όλων (των επτά) διαδικασιών ιεραρχικής ομαδοποίησης που 

προαναφέραμε ενώ η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με το MS-EXCEL. 
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ 

ΤΝΔ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΕΜΠΕΙΡΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  PSE/CATEGO. 
 

• Η διαδικασία πληροφόρησης σε ένα σύστημα ΤΝΔ περιλαμβάνει διασυνδεδεμένες 

μονάδες που εκτελούν τοπικές μόνο αριθμητικές λειτουργίες π.χ. μία γραμμική 

υπέρθεση των σημάτων εισόδου τους (συνάρτηση ενεργοποίησης) και ένας μη 

γραμμικός μετασχηματισμός αυτής. Αντίθετα η διαδικασία πληροφόρησης στο 

μοντέλο CATEGO όπως επίσης και στα έμπειρα συστήματα γενικότερα, 

περιλαμβάνει την εφαρμογή κανόνων if-then-else που αντιπροσωπεύουν την 

γνώση και την εμπειρία των ειδικών. Οι κανόνες αυτοί μπορεί να περιέχουν 

οποιαδήποτε διαδικασία σύμφωνα με τον τύπο της γνώσης που κωδικοποιούν, 

συμπεριλαμβανόμενων διαδικασιών συμβολικής επεξεργασίας πληροφοριών 

(symbolic information processing) 

 

• Αντίθετα από τα συστήματα που έχουν σαν βάση τους κανόνες που περιέχουν τη 

γνώση των ειδικών με την μορφή if-then-else διαδικασιών, τα ΤΝΔ κωδικοποιούν 

την γνώση με την εκμάθηση από παραδείγματα. Αυτό σημαίνει ότι οι κλινικοί, θα 

πρέπει πρώτα να δημιουργήσουν ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο των 

περιπτώσεων των ασθενών για κάθε μία ασθένεια (συμπεριλαμβάνοντας και τη 

κατηγορία των φυσιολογικών περιπτώσεων) προσέχοντας μόνο να συνδέσουν 

κάθε περίπτωση με την σωστή κατηγορία στην οποία αυτή ανήκει χωρίς όμως να 

αναφέρουν κάποιον άλλο κανόνα ή συνθήκη. Στη συνέχεια θα πρέπει να αφήσουν 

το σύστημα να προσαρμοστεί ανάλογα, ακολουθώντας μαθηματικές διαδικασίες 

όπως π.χ. τους αλγόριθμους backpropagation, LVQ κλπ. κατασκευάζοντας με τον 

τρόπο αυτό τους δικούς του κανόνες. Η δυνατότητά των κανόνων αυτών να 

εφαρμόζονται σε διαφορετικές περιπτώσεις όπως επίσης και η αποδοτικότητά 

τους μπορεί να εκτιμηθεί στη συνέχεια με τον έλεγχο της απόδοσης του 

συστήματος ΤΝΔ  σε νέες, άγνωστες προς αυτό περιπτώσεις. 

 

• Αφού τα ΤΝΔ κατασκευάζουν από μόνα τους κανόνες βασισμένους σε πραγματικά 

ψυχιατρικά δεδομένα, είναι πολύ πιο εύκολο να αναπτυχθούν από ότι τα έμπειρα 

συστήματα όπως το CATEGO. Όμως είναι πιο δύσκολο να καταλάβει κάποιος τον 

τρόπο με τον οποίο τα ΤΝΔ παίρνουν μία απόφαση σε σύγκριση με τις αναλυτικές 

και σαφείς διαδικασίες των έμπειρων συστημάτων. 
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• Τα ΤΝΔ είναι συστήματα bottom-up επειδή ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνουν 

απόφαση βασίζεται στον διαχωρισμό του χώρου των προτύπων (κάθε περίπτωση 

ασθενούς αποτελεί ένα πρότυπο) σε περιοχές αντίστοιχες με τις διάφορες 

ασθένειες, χρησιμοποιώντας το δείγμα των περιπτώσεων που τους παρουσιάζουν 

οι ειδικοί. Εάν το δείγμα αυτό είναι αντιπροσωπευτικό όλων των πραγματικών 

περιπτώσεων και αρκετά μεγάλο σε αριθμό προτύπων, τότε τα ΤΝΔ θα 

σχηματίσουν σωστά τα σύνορα μεταξύ των κατηγοριών. Το γεγονός αυτό 

παρατηρήθηκε σε πολλές εφαρμογές από τα οπτικά συστήματα έως τις ιατρικές 

διαγνώσεις με την ίδια επιτυχία. Το ίδιο γίνεται και στα μοντέλα ψυχιατρικών 

διαγνώσεων. Αντίθετα το CATEGO είναι ένα top-down σύστημα που επιχειρεί να 

εφαρμόσει την ανθρώπινη εξειδικευμένη γνώση με την μορφή κανόνων if-then-

else και τα αποτελέσματα που δίνει δεν εξαρτώνται από το δείγμα των 

περιπτώσεων ασθενών που διαθέτουμε. 
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Η  ΒΑΣΗ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΠΟΥ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 
 

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εργασία αυτή προήλθαν από τη  

Ψυχιατρική Κλινική  του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 

Ηρακλείου Κρήτης (ΠΕΠΑΓΝΗ). Η συλλογή των στοιχείων άρχισε με την δημιουργία 

ενός σύγχρονου, πρωτότυπου, πλήρως κωδικοποιημένου ψυχιατρικού ιστορικού. Τα 

ιστορικό αυτό περιλαμβάνει την παρούσα νόσο, την ιστορία της νόσου, την παρούσα 

ψυχική κατάσταση, ψυχολογική αξιολόγηση, κοινωνική λειτουργικότητα και ιστορικό 

και τέλος τη διάγνωση. Το κωδικοποιημένο αυτό ιστορικό δημιουργήθηκε από το κ. 

Παρίτση χρησιμοποιώντας ορισμένα μέρη από το αντίστοιχα ερωπαϊκά 

ερωτηματολόγια80,  την δομημένη ψυχιατρική συνέντευξη PSE (Wing et al 1976) και 

ένα μεγάλο αριθμό πρόσθετων πληροφοριών.  

 

Για την επεξεργασία των στοιχείων αυτών σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε κατάλληλο 

λογισμικό σε συνεργασία με τον κ. Παρίτση. Το λογισμικό αυτό είναι αρκετά φιλικό 

προς τον χρήστη και δεν απαιτείται ειδική εκπαίδευση για την χρήση του. Με αυτό 

γίνεται εύκολα κωδικοποιημένη εισαγωγή στον Η/Υ, των πληροφοριών που κρίνονται 

σημαντικές για κάθε ασθενή, όπως επίσης και της διάγνωσης του ειδικού, άμεσα 

(κατά την διάρκεια της εξέτασης), ή έμμεσα (μετά από την εξέταση).  

 

Μερικές από τις δυνατότητες που μας παρέχει είναι οι εξής :  

• εκτύπωση των εισαχθέντων πληροφοριών μετά την αυτόματη αξιολόγησή τους 

και μετάφρασή τους σε φυσική γλώσσα, 

• διάγνωση της παρούσας ψυχικής κατάστασης του ασθενούς κατά PSE/CATEGO  

εφόσον αυτό ζητηθεί από τον ειδικό, 

• πρόσβαση στον φάκελο κάθε ασθενούς και λήψη στοιχείων, 

• εξαγωγή των στοιχείων σε αρχεία διαφόρων τύπων (data bases, text formats, 

nna, nnr formats) για την επεξεργασία τους με διάφορες μεθόδους ή «εργαλεία», 

από κλασικές στατιστικές μέχρι ΤΝΔ. 

Όπως είναι φυσικό σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν και όλα τα απαραίτητα 

προγράμματα ανάλυσης και επεξεργασίας των στοιχείων αυτών, όπως επίσης και 

προγράμματα επικοινωνίας με τα σύγχρονα «πακέτα» στατιστικών αναλύσεων 

(SPSS, MathCAD, MS-EXCEL, NeuralWorks Prof, LVQ_Pack, PNN, κ.α) 

                                                      
 80 Das AMDP Systeme. Psychiatrische Klinik der Freienuniversitaet Berlin,, Spreinger Verlag. 
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Τα αποθηκευμένα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς 

καθώς και για κλινικούς σκοπούς.  

 

Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής ήταν η δημιουργία μιας βάσης ψυχιατρικών 

δεδομένων που διαρκώς ενημερώνεται με νέα στοιχεία και η οποία είναι μοναδική 

στην Ελληνική βιβλιογραφία και από τις πλουσιότερες στη διεθνή βιβλιογραφία, τόσο 

σε αριθμό εγγραφών (ψυχιατρικών περιπτώσεων),  όσο και σε αριθμό πεδίων 

(πληροφοριών για κάθε περίπτωση). 

 

Η βάση αυτή είναι αντιπροσωπευτική ενός μεγάλου τμήματος του Ελληνικού 

πληθυσμού, αφού η πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική εξυπηρετεί ασθενείς από 

όλη την Κρήτη. Η χρήση του λογισμικού που αναφέρουμε , όπως έχει αποδειχθεί 

στην πράξη, συνέβαλε στο να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος νοσηλείας των ασθενών 

στην Κλινική. Αυτό οφείλεται στην οργάνωση που υπάρχει κατά την διάρκεια της 

εξέτασης, στην δυνατότητα που παρέχει για άμεση λήψη των ιστορικών του 

ασθενούς, καθώς και για την αυτόματη εξαγωγή πιθανών διαγνώσεων. 

 

Η βάση δεδομένων όπως ήδη αναφέραμε, συνδέεται αυτόματα με το πρόγραμμα 

CATEGO (Wing et al 1976), το οποίο σύμφωνα με την μέθοδο της παρούσας 

ψυχικής κατάστασης (PSE) παράγει διάγνωση με βάση τις διαγνωστικές κατηγορίες 

του PSE, όπως επίσης και κατά ICD-9 και κατά DSM-IIIR. Επίσης παρουσιάζει τα 38 

σύνδρομα από τα οποία προκύπτουν οι διαγνωστικές κατηγορίες, καθώς και μία 

ποσοτική έκφραση της βαρύτητας της νόσου. Το πρόγραμμα CATEGO 

παραχωρήθηκε από το Ινστιτούτο Ψυχιατρικής του Λονδίνου και τον καθηγητή Wing 

για χρήση στον κ. Παρίτση.  

 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το μέρος της βάσης δεδομένων που 

περιείχε το PSE και τα αποτελέσματα της επεξεργασίας αυτών των περιπτώσεων 

από το πρόγραμμα CATEGO ώστε να προκύπτουν οι διαγνωστικές κατηγορίες και τα 

σύνδρομα του PSE. Το μέρος αυτό της βάσης δεδομένων περιελάμβανε 796 

περιπτώσεις που προερχόταν από νοσηλευθέντες στη ψυχιατρική κλινική καθώς και 

από εξετασθέντες στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής.  

 

Εξετάστηκαν οι στατιστικές διαφορές του πληθυσμού των ασθενών αναφορικά με την 

ηλικία και το φύλο και τα αποτελέσματα φαίνονται στα διαγράμματα 1 και 2. Οι 

διαφορές αυτές σχετικά με την ηλικία των δειγμάτων όπως αυτό φαίνεται στον πίνακα 
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1, δείχνει ότι μόνο οι ασθενείς που πάσχουν από S+ (σχιζοφρενική διαταραχή 

παρανοϊκού τύπου) διαφέρουν σημαντικά από τους υπόλοιπους.  

 

Επίσης το τεστ ανεξαρτησίας ×2 σχετικά με τον λόγο ανδρών / γυναικών δείχνει ότι οι 

κατανομές των υποομάδων των διαφόρων ασθενειών διαφέρουν σημαντικά. Οι 

γυναίκες υπερέχουν σαφώς των ανδρών σε όλες τις υποομάδες ασθενειών εκτός 

από το δείγμα των ασθενών που υποφέρουν από S+ όπου παρατηρείται μία 

υπεροχή των ανδρών. Οι διαφορές αυτές στην ηλικία και το φύλο ανάμεσα στη 

διαγνωστική κατηγορία των σχιζοφρενών ασθενών σε σχέση με τις υπόλοιπες δεν 

αποτελεί μεθοδολογικό πρόβλημα για την παρούσα έρευνα διότι στην εργασία αυτή 

δεν αναζητείται η δημιουργία ενός λογισμικού που θα ταξινομεί διαγιγνώσκοντας 

ορθά μία ψυχιατρική περίπτωση, αλλά η σύγκριση και αξιολόγηση μεταξύ διαφόρων 

ειδών νευρωνικών δικτύων και άλλων κλασικών στατιστικών μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται για ταξινόμηση. Στην περίπτωση αυτή οι διαφορές σε φύλο και 

ηλικία ισχύουν εξ ίσου για όλες τις μεθόδους ταξινόμησης και η συγκριτική 

αξιολόγηση δεν επηρεάζεται από τις διαφορές αυτές.    

 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε σε συνεργασία με το Εργαστήριο 

Βιοϊατρικής Στατιστικής του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης 

υπό την εποπτεία  του  Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ι. Βλαχονικολή. 
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Διάγραμμα 2 
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Πίνακας 1 

ΑΣΘΕΝΕΙΑ Μέση ηλικία 
δείγματος 

Τυπ. απόκλιση 
ηλικίας 

δείγματος 

Λόγος 
Ανδρών/Γυναικώ

ν 
Φυσιολογικές 
περιπτώσεις 

45.19 15.56 54/117 

Σχιζοφρενικές 
ψυχώσεις (S+) 

32.95 12.96 69/56 

Αγχώδεις 
καταστάσεις (A+)

43 14.48 41/60 

Νευρωτικές 
καταθλίψεις (N+)

46.97 15.14 54/135 

Ανεσταλμένη 
κατάθλιψη (R+) 

45.74 17.17 42/65 

Μικτή ομάδα (P+ 
P? O+ D+ M+) 

42.98 15.61 43/60 

 F=8.1221 x2=26.77 

 df=5,790 df=5 

 P<=0,0001 P=0.00006 

    
Πίνακας 1.    Ανάλυση των διαγνωστκών κατηγοριων του 

δείγματος. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ  ΤΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 
 

Η μεθοδολογία της Παρούσας Ψυχικής Κατάστασης (PSE) χρησιμοποιείται από τους 

ψυχίατρους της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου 

Κρήτης , σαν κλασική διαδικασία εξέτασης σε όλους τους ασθενείς που εισάγονται 

στην Κλινική και μέρος των ασθενών που εξετάζονται στα εξωτερικά ιατρεία. Οι 

ψυχίατροι εκπαιδεύτηκαν από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ψυχιατρικής (Ν. Παρίτση) 

προϊστάμενο της Κλινικής αυτής ο οποίος έλαβε τις απαραίτητες γνώσεις κατά την 

διάρκεια των σπουδών του στο Institute of Psychiatry στο Λονδίνο ενώ στη συνέχεια 

συμμετείχε και στην ομάδα που μετέφρασε στην ελληνική γλώσσα το 

ερωτηματολόγιο του PSE και επέβλεψε την πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας 

αυτής στην Ελλάδα. Η εξέταση των ασθενών με την μέθοδο PSE αποτελεί μέρος της 

βασικής εξέτασης στην Ψυχιατρική Κλινική όπως επίσης και στα εξωτερικά 

ψυχιατρικά ιατρεία του Νοσοκομείου. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται για την 

αξιολόγηση της κατάστασης της ψυχικής υγείας των ασθενών και της κοινωνικής 

λειτουργικότητάς τους. Πρόκειται για μία δομημένη ψυχιατρική συνέντευξη όπου οι 

ερωτήσεις εκ μέρους των ψυχιάτρων είναι συγκεκριμένες, υπάρχουν εναλλακτικές 

ερωτήσεις, και η σειρά των ερωτήσεων είναι καλά προσδιορισμένη και ακολουθεί ένα 

συγκεκριμένο αλγόριθμο.  Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται κωδικοποιούνται 

και εισάγονται στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα «έξυπνο» λογισμικό το οποίο 

κατασκευάσαμε σύμφωνα με τις ανάγκες της Ψυχιατρικής Κλινικής, ενημερώνοντας 

τη βάση δεδομένων των ασθενών. Σε κάθε επτά ασθενείς, ένας από αυτούς 

εξετάζεται σύμφωνα με το PSE από δύο εκπαιδευμένους ψυχίατρους έτσι ώστε να 

ελέγχεται το ποσοστό της διαβαθμονομισιακής συμφωνίας (inter-rater agreement : 

βαθμονόμηση του ποσοστού συμφωνίας μεταξύ διαφορετικών αξιολογητών 81). Το 

ποσοστό αυτό της συμφωνίας και συνεπώς η αξιοπιστία της συνολικής 

βαθμολόγησης των συμπτωμάτων του PSE, μετρήθηκε σύμφωνα με τον συντελεστή 

συσχέτισης του Spearman  και βρέθηκε να είναι r=0.94 με P<0.001. 

 

Σε κάθε μία εξέταση ασθενούς συμπληρώνεται ένα καθορισμένο κωδικοποιημένο 

φύλο του PSE, μαζί με την αντίστοιχη κατά PSE/CATEGO διάγνωση.  

 

                                                      
81  Cooper J.E, Copeland J.R.M, Brown G.W, Harris T, Gourlay A.J, “Further studies on interviewer 

training and inter-rater reliability of the Present State Examination (PSE), Psychological Medicine, 
1977, 7, 517-523. 
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Η μορφή του διαγνωστικού προτύπου δημιουργήθηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογία, 

τις προδιαγραφές του PSE (9  έκδοση), και τις απαιτήσεις των συστημάτων 

παράλληλης κατηγοριοποίησης. Βάσει του πλαισίου αυτού, μία ψυχιατρική διάγνωση 

μπορεί θεωρητικά να περιγραφτεί σαν ένα πρότυπο σύνολο σημείων σε ένα χώρο 

140 διαστάσεων (λόγω των 140 στοιχείων που περιέχει το ερωτηματολόγιο του 

PSE). Κάθε ένα από αυτά τα σημεία αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό της ασθένειας, όπως το μέτρο της σοβαρότητας ενός συμπτώματος. 

Συνεπώς, η διάγνωση κάθε ασθενούς μπορεί να χαρακτηρισθεί μοναδικά από ένα 

σύνολο 140 στοιχείων κάθε ένα από τα οποία αντιπροσωπεύει ένα σύμπτωμα και 

είναι συσχετισμένο με μία από τις συντεταγμένες του χώρου των προτύπων, 

σχηματίζοντας έτσι το αντίστοιχο διαγνωστικό πρότυπο. 

η

 

Πολλά από τα πειράματα που αφορούν τα ΤΝΔ έγιναν με την χρήση ενός πολύ 

ισχυρού και διαδεδομένου εξομοιωτή τον SNNS, ο οποίος εύκολα μπορεί να βρεθεί 

στο INTERNET (public domain - ftp site : ftp://ftp.informatik.uni-

stuttgard.de/pub/SNNS).  Επίσης οι αλγόριθμοι K-nn και LVQ δοκιμάστηκαν με την 

χρήση του πακέτου προσομοίωσης LVQ-PAK 2.0  (Internet ftp site : cochlea.hut.fi) 

 

Εγιναν δοκιμές σε εκατοντάδες δίκτυα με ποικίλες μεθοδολογίες, αρχιτεκτονικές και 

συντελεστές των αρχιτεκτονικών αυτών. Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι τα ειδικά 

προσαρμοσμένα δίκτυα με περιορισμούς τα οποία διαθέτουν τρία κρυφά επίπεδα με 

συνδέσεις όχι μόνο μεταξύ διαδοχικών επίπέδων αλλά επίσης και μεταξύ μη 

διαδοχικών, είναι τα μοντέλα   που είχαν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από όλα τα 

υπόλοιπα που χρησιμοποιήθηκαν. Η αρχιτεκτονική αυτή που βασίστηκε σε  ένα 

νευρωνικό μοντέλο αντίληψης των χρωμάτων και ονομάστηκε από τους συγγραφείς 

πολυτροπική82, αναπτύχθηκε στη μελέτη αυτή με την χρήση του ΒΡ αλγόριθμου για 

εκπαίδευση.

 

Όσον αφορά τις μη επιβλεπόμενες μεθοδολογίες (κάθε δηλαδή τεχνική 

ομαδοποίησης που χρησιμοποιήθηκε), τροφοδοτήθηκαν όπως είναι φυσικό και 

αυτές, με όλες τις διαθέσιμες περιπτώσεις όπως επίσης και με τον απαιτούμενο 

αριθμό των (έξι) κλάσεων και αναμένουμε να κατηγοριοποιηθούν ορθά όλες οι όμοιες 

περιπτώσεις στην ίδια ομάδα. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε τον πολύ 

γνωστό αλγόριθμο ομαδοποίησης K-means, το Self Organising Map (SOM) του 

Kohonen όπως επίσης και πολλές άλλες ιεραρχικές στατιστικές μεθόδους. 

                                                      
82  Paritsis N, Steward ,   1983Paritsis N. and Stewart D. (1983) “A Cybernetic aproach to color 

perception”, Gordon and Breach Publishers, New York. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
 
ΤΟ  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  ΤΟΥ  PSE/CATEGO 

 
Μία συνέντευξη που ακολουθεί την μεθοδολογία του PSE έχει σαν στόχο την 

εκτίμηση της παρούσας ψυχικής κατάστασης ενηλίκων ασθενών που υποφέρουν 

από κάποια νεύρωση ή λειτουργική ψύχωση. Τα διαγνωστικά κριτήρια και οι σαφώς 

καθορισμένες διαδικασίες που σχετίζονται με το PSE έχουν κωδικοποιηθεί σε 

κανόνες σε ένα έμπειρο σύστημα το CATEGO. Κάθε κλινική εξέταση που βασίζεται 

στο PSE μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε κάποια από τις κατηγορίες του 

PSE/CATEGO και επίσης να αντιστοιχηθεί σε κάποια ασθένεια του ICD. 

 

Τα PSE/CATEGO και ICD είναι δύο από τις πιο διαδεδομένες και ευρέως αποδεκτές 

μεθόδους προσδιορισμού των ψυχιατρικών ασθενειών. Υπάρχουν αρκετές εκδόσεις 

του PSE. Από τις τελευταίες, εκείνη στην οποία έγιναν οι σημαντικότερες αλλαγές, 

είναι η ένατη. Όλες οι πληροφορίες για την έκδοση αυτή βρίσκονται στο βιβλίο των 

Wing J.K, Cooper J.E και Sartorious N. με τίτλο «Measurment and classification of 

psychiatric symptoms» 83. Κατά την διάρκεια της ανάλυσης των δεδομένων από τις 

προγενέστερες εκδόσεις έγινε φανερό ότι τα περισσότερα από τα φαινόμενα που 

συναντούν οι ειδικοί μπορούν να εκτιμηθούν με την αξιολόγηση της παρουσίας ή της 

απουσίας 140 συμπτωμάτων. Ακολουθώντας μία διαδικασία εξέτασης κατ’ 

αντιπαράθεση (cross-examination), ο ειδικός θα πρέπει να αποφασίσει για την 

βαθμολογία των συμπτωμάτων αυτών. Στο PSE (9η έκδοση) τα συμπτώματα 

βαθμολογούνται με τις τιμές 0, 1, 2, 3, 8 ή 9. Αναλυτικότερα τα νούμερα αυτά 

σημαίνουν : 

0:  το σύμπτωμα ήταν απόν κατά την διάρκεια του τελευταίου μήνα 

8:  ο εξεταστής δεν είναι σίγουρος ακόμα και μετά από επίμονο έλεγχο για την 

ύπαρξη ή μη του συμπτώματος κατά την διάρκεια του τελευταίου μήνα 

9:  καμία απόφαση για το σύμπτωμα δεν μπορεί να ληφθεί γιατί οι κατάλληλες 

ερωτήσεις δεν έγιναν ή διότι ο ασθενής δεν ήταν σε θέση να απαντήσει ή διότι οι 

απαντήσεις του δεν ήταν κατανοητές. 

1,2,3 το σύμπτωμα ήταν παρόν τον τελευταίο μήνα με την ανάλογα αυξανόμενη 

βαρύτητα. 

                                                      
83  Wingk J.K, Cooper J.E, Sartorius N. Measurement and classification of psychiatric symptoms. 

Cambridge University Press 1974. 
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Παρόλο που αυτά τα συμπτώματα δίνουν μία αρκετά σαφή εικόνα των φαινομένων 

που εξετάζονται, η περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων αυτών καθιστά αναγκαίο 

ένα στάδιο μείωσης του όγκου των δεδομένων. Σύμφωνα με την σκέψη αυτή τα 

συμπτώματα της ένατης έκδοσης του PSE ομαδοποιήθηκαν σε σύνδρομα με την 

χρήση σαν κύριου κριτηρίου την κλινική κρίση δηλ. τον τρόπο σκέψης των ειδικών. 

Χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία αυτή παρήχθησαν 38 σύνδρομα. 

 

Τα 140 συμπτώματα του PSE μαζί με τα 38 σύνδρομα του PSE συνδέονται μεταξύ 

τους με ένα σύνθετο δενδροειδές σύστημα που απολήγει σε 19 κύριες κατηγορίες 

ψυχικών διαταραχών (που με την σειρά τους υποδιαιρούνται σε 50 υποκατηγορίες) 

στις οποίες το PSE/CATEGO κατατάσσει τις περιπτώσεις των ασθενών.  

 

Στον πίνακα 2 δίνεται ένα δείγμα των συμπτωμάτων του PSE/CATEGO, στον πίνακα 

3 παρουσιάζεται η λίστα των 38 συνδρόμων και τέλος στον πίνακα 4 φαίνονται το 

πως τα συμπτώματα και τα σύνδρομα συνδέονται μεταξύ τους στο δενδροειδές 

σύστημα. 

 

Ένα μικρό τμήμα της δενδροειδούς αυτής δομής δίνεται στο σχήμα 4. 

 

Στη συνέχεια υπάρχει ο πίνακας 5 στον οποίο φαίνονται πιο αναλυτικά οι τρόποι με 

τους οποίους συνδυάζονται τα συμπτώματα σε σύνδρομα καταλήγοντας τελικά σε 

διαγνώσεις.  Στον πίνακα αυτό παρουσιάζεται ένα μέρος από τους δυνατούς 

συνδυασμούς των συνδρόμων σε διαγνώσεις. Σαν παράδειγμα αναφέρουμε ότι ο 

συνδυασμός ΑΗ και VH οδηγεί σε S+ κλπ. 

 

Ο τρόπος με τον οποίο τα συμπτώματα και τα σύνδρομα συνδέονται κατά το 

PSE/CATEGO διαφέρει από τους αντίστοιχους άλλων συστημάτων γιατί και τα 

συμπτώματα και οι κανόνες είναι διαφορετικοί σε κάθε σύστημα. Όμως κατά βάση η 

μεθοδολογία είναι ίδια. Συνεπώς το σχήμα 5 αποτελεί παράλληλα ένα παράδειγμα 

της δομής του δενδροειδούς συστήματος λήψης αποφάσεων που ακολουθεί τους 

κανόνες των έμπειρων ειδικών, και είναι αντιπροσωπευτικό όλων των μέχρι σήμερα 

γνωστών ψυχιατρικών διαγνωστικών συστημάτων. 
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Πίνακας 2 

 

1 Υποκειμενική εκτίμηση της σωματικής υγείας 
2 Παρουσία σωματικής αρρώστιας ή μειονεκτήματος  
3 Παρουσία ψυχοσωματικών συμπτωμάτων  
4 Στενοχώρια 
5 Πόνοι τάσης  
6 Κόπωση 
7 Μυική τάση  
8 Ανησυχία - νευρικότητα  
9 Υποχονδρίαση 

10 Νευρική ένταση 
11 Ελεύθερο επιπλέον αυτόνομο άγχος 

12 Αγχώδες προμήνυμα με συνωδά συμπτώματα ΑΟ ΤΟ ΑΝΣ 
13 Αγχος οφειλόμενο σε παραλήρημα 

14 Προσβολές πανικού  
15 Περιστασιακό αυτόνομο άγχος 
16 Αυτόνομο άγχος κατά την συνάντηση με άλλους ανθρώπους.  
17 Ειδικές φοβίες 

18 Αποφυγή αυτόνομου άγχους  
19 Ανεπαρκής σκέψη 
20 Φτωχή συγκέντρωση 
21 Παραμέληση οφειλόμενη σε απορρόφηση από σκέψεις  
22 Πρόσφατη απώλεια ενδιαφέροντος 
23 Καταθλιπτική διάθεση 
24 Ελλειψη ελπίδων  
25 Σχέδια ή πράξεις αυτοκτονίας 
26 Πρωτογενής κατάθλιψη ή άγχος 
27 Πρωινή κατάθλιψη 
28 Κοινωνική απόσυρση  
29 Αυτοϋποτίμηση  
30 Ελλειψη εμπιστοσύνης εαυτού σε σχέση με τους άλλους 

ανθρώπους 
31 Απλές ιδέες αναφοράς  
32 Ενοχες ιδέες αναφοράς 
33 Παθολογική ενοχή  
34 Απώλεια βάρους  
35 Καθυστέρηση στη απέλευση ύπνου 
36 Υποκειμενική ανεργία και υποστολή 
37 Πρόωρη αφύπνιση 
38 Απώλεια της Libido  
39 Προεμμηνορρυσιακή επιδείνωση 
40 Ευερεθιστότητα  
41 Διάχυτη διάθεση 
42 Υποκειμενική ιδεοκινητική πίεση 
43 Ιδέες και πράξεις μεγαλείου  
44 Ιδεοληπτικός έλεγχος και επανάληψη 
45 Ιδεοληπτική καθαριότητα και τελετουργίες 
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46 Ιδεοληπτικές ιδέες - Ιδεομυρικασμός 
47 Αποπραγματοποίηση 
48 Αποπροσωποποίηση  
49 Παραληρητική διάθεση 
50 Υπεροξεία αντίληψη 
51 Αμβλυμμένη αντίληψη 
52 Μεταβαλλόμενη αντίληψη 
53 Μεταβαλλόμενη αντίληψη του χρόνου  
54 Απώλεια συναισθήματος  
55 Παρεμβολή σκέψης  
56 Εκπομπή ή μοίρασμα σκέψης 
57 Ηχώ ή απόσυρση της σκέψης 
58 Ανακοπή ή απόσυρση σκέψης 
59 Παραληρητικές ιδέες σκέψεων που διαβάζονται 
60 Μη λεκτικές ψευδαισθήσεις 
61 Συναισθηματικές ή μη ειδικές λεκτικές ψευδαισθήσεις 
62 Μη συναισθηματικές λεκτικές ψευδαισθήσεις (αναφερόμενες 

στο άτομο)  
63 Μη συναισθηματικές λεκτικές ψευδαισθήσεις (λέγονται στο 

άτομο) 
64 Ψυχοαποσυνδετικές ψευδαισθήσεις 
65 Αληθινές ψευδαισθήσεις και ψευδοψευδαισθήσεις 
66 Οπτικές ψευδαισθήσεις (διαυγής συνείδηση) 
67 Οπτικές ψευδαισθήσεις (θολωμένη συνείδηση) 
68 Οσφρητικές ψευδαισθήσεις και παραλήρημα 
69 Παραλήρημα ότι το άτομο αναδίδει οσμή  
70 Αλλες ψευδαισθήσεις και παραληρητικές επεξεργασίες 
71 Παραληρητικές ιδέες ελέγχου 
72 Παραληρητικές ιδέες αναφοράς  
73 Παραληρητική παρερμηνεία και παράγνωση 
74 Παραληρητικές ιδέες διώξεως  
75 Παραληρητικές ιδέες βοήθειας  
76 Παραληρητικές ιδέες μεγαλειωδών ικανοτήτων  
77 Παραληρητικές ιδέες μεγαλειώδους ταυτότητας 
78 Θρησκευτικές παραληρητικές ιδέες 
79 Παραληρητικές ερμηνείες (παραφυσικές και αποκρυφιστικές) 
80 Παραληρητικές ερμηνείες (φυσικές) 
81 Παραλήρημα ξένων δυνάμεων που διαπερνούν ή ελέγχουν τον 

νου ή το σώμα 
82 Πρωτογενείς παραληρητικές ιδέες  
83 Παραληρητικές ιδέες επηρεασμένες από την υποπολιτιστική 

καλλιέργεια 
84 Παθολογική ζηλοτυπία  
85 Παραληρητικές ιδέες εγκυμοσύνης 
86 Σεξουαλικές παραληρητικές ιδέες και ψευαισθήσεις  
87 Παραληρητικές αναμνήσεις, μυθοπλασίες, φανταστικές 

παρ/τικές ιδέες 
88 Παραληρητικές ιδέες ενοχής  
89 Απλές παραληρητικές ιδέες που αφορούν στην εμφάνιση 
90 Παραληρητικές ιδέες αποπροσωποποίησης ή μηδενιστικές 
91 Υποχονδριακές παραληρητικές ιδέες  
92 Παραληρητικές ιδέες καταστροφής 
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93 Γενικές βαθμολογήσεις 
94  των παραληρητικών 
95       ιδεών και 
96    ψευδαισθήσεων 
97 Φυγές, κενά μνήμης, αμνησίες 
98 Κατάχρηση ναρκωτικών 
99 Κατάχρηση οινοπνεύματος 

100 Ψυχοαποσυνδετικές καταστάσεις 

101 Συμπτώματα μετατροπής 
102 Θόλωση στη συνείδηση και εμβροντησία (STUPOR)  
103 Οργανική ελάττωση της μνήμης 
104 Εναισθησία ψυχωσικής κατάστασης 
105 Εναισθησία νευρωσικής κατάστασης 
106 Κοινωνική 
107 διαταραχή 
108 Παραμέληση εαυτού 
109 Αλλόκοτη εμφάνιση 
110 Βραδύτητα και υποδραστηριότητα 
111 Ταραχή 
112 Εντονη διέγερση και βιαιότητα 
113 Ασεβής συμπεριφορά 
114 Διασκέδαση της προσοχής 
115 Συμπεριφορά που προκαλεί αμηχανία 
116 Ιδιοτροπισμοί και στάσεις 
117 Στερεοτυπίες και τικ 
118 Ψευδαισθησιακή συμπεριφορά 
119 Κατατονικές κινήσεις 
120 Παρατηρούμενο άγχος 
121 Παρατηρούμενη κατάθλιψη 
122 Οιστριονική συμπεριφορά 
123 Υπομανιακό συναίσθημα 
124 Εχθρική ευερεθιστότητα 
125 Καχυποψία 
126 Περιπλοκή 
127 Ευμεταβλητότητα διάθεσης 
128 Συναισθηματική αμβλύτητα 
129 Ασυμβατότητα συναισθήματος 
130 Βραδύτητα ομιλίας 
131 πίεση της ομιλίας 
132 Μη κοινωνική ομιλία  

133 Αλαλία 
134 Περιορισμένη ποσότητα ομιλίας 
135 Νεολογισμοί και παράδοξη χρήση λέξεων ή φράσεων 
136 Ασυναρτησία 
137 Φυγή ιδεών 
138 Φτωχό περιεχόμενο του λόγου 
139 Παραπλανητικές απαντήσεις 
140 Επάρκεια της συνέντευξης 
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Πίνακας 3 

1 (NS) Πυρηνικό σύνδρομο 
2 (CS) Κατατονικό σύνδρομο 
3 (IS) Ασυνάρτητη ομιλία 
4 (RS) Υπολειμματικό σύνδρομο 
5 (DD) Καταθλιπτικές παραληρητικές 

ιδέες και ψευδαισθήσεις 
6 (SD) Απλή κατάθλιψη 
7 (ON) Ιδεοψυχαναγκαστική νεύρωση 
8 (GA) Γενικό άγχος 
9 (SA) Περιστασιακό άγχος 

10 (HT) Υστερία 
11 (AF) Συναισθηματική επιπέδωση 
12 (HM) Υπομανία 
13 (AH) Ακουστικές ψευδαισθήσεις 
14 (PE) Διωκτικές παραληρητικές ιδέες 

15 (RE) Παραληρητικές ιδέες αναφοράς 
16 (GR) Παραληρητικές ιδέες μεγαλείου και 

θρησκευτικού περιεχομένου 
17 (SF) Σεξουαλικές και φανταστικές 

παραληρητικές ιδέες 
18 (VH) Οπτικές ψευδαισθήσεις 

19 (OH) Οσφρητικές ψευδαισθήσεις 
 

20 (OV) Υπερδραστηριότητα 
21 (SL) Βραδύτητα 
22 (NP) Μη ειδική ψύχωση 
23 (DE) Αποπροσωποποίηση 
24 (ED) Ειδικά χαρακτηριστικά κατάθλιψης

25 (AG) Ταραχή 
26 (NG) Παραμέληση εαυτού 
27 (IR) Ιδέες αναφοράς 
28 (TE) Τάση 
29 (LE) Απώλεια ενεργητικότητας 
30 (WO) Στενοχώρια 
31 (IT) Ευερεθιστότητα 
32 (SU) Κοινωνικά ανήσυχος 
33 (IC) Απώλεια ενδιαφέροντος και 

συγκέντρωσης 
34 (HY) Υποχονδρίαση 

(OD) 35 Αλλα συμπτώματα κατάθλιψης 

36 (OR) Οργανική βλάβη 

37 (SC) "Υποπολιτιστικές" παραληρητικές 
ιδέες ή ψευδαισθήσεις 

38 (DI) Αμφίβολη συνέντευξη 
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Πίνακας 4    Τρόπος σύνδεσης των συμπτωμάτων και των αντίστοιχων συδρόμων
     

     

Σύνδρομα  Συμπτώματα 

   55 Παρεμβολή σκέψης  
   56 Εκπομπή ή μοίρασμα σκέψης 
   57 Ηχώ ή απόσυρση της σκέψης 

1 Πυρηνικό σύνδρομο (NS) 58 Ανακοπή ή απόσυρση σκέψης 
   62 Μη συναισθηματικές λεκτικές ψευδαισθήσεις (αναφερόμενες στο 

άτομο)  
   71 Παραληρητικές ιδέες ελέγχου 
   81 Παραλήρημα ξένων δυνάμεων που διαπερνούν ή ελέγχουν τον νου ή 

το σώμα 
   82 Πρωτογενείς παραληρητικές ιδέες  
    

2 Κατατονικό σύνδρομο (CS) 116 Ιδιοτροπισμοί και στάσεις 
   119 Κατατονικές κινήσεις 
    

3 Ασυνάρτητη ομιλία (IS) 135 Νεολογισμοί και παράδοξη χρήση λέξεων ή φράσεων 
   136 Ασυναρτησία 
    
   60 Μη λεκτικές ψευδαισθήσεις 

4 Υπολειμματικό σύνδρομο (RS) 118 Ψευδαισθησιακή συμπεριφορά 
   132 Μη κοινωνική ομιλία  
    
   61 Συναισθηματικές ή μη ειδικές λεκτικές ψευδαισθήσεις 

5 Καταθλιπτικές παραληρητικές 
ιδέες και ψευδαισθήσεις 

(DD) 88 Παραληρητικές ιδέες ενοχής  

 



 

 ιδέες και ψευδαισθήσεις  91 Υποχονδριακές παραληρητικές ιδέες  
   92 Παραληρητικές ιδέες καταστροφής 
    
   19 Ανεπαρκής σκέψη 
   23 Καταθλιπτική διάθεση 

6 Απλή κατάθλιψη (SD) 24 Ελλειψη ελπίδων  
   25 Σχέδια ή πράξεις αυτοκτονίας 
   121 Παρατηρούμενη κατάθλιψη 
    
   44 Ιδεοληπτικός έλεγχος και επανάληψη 

7 Ιδεοψυχαναγκαστική νεύρωση (ON) 45 Ιδεοληπτική καθαριότητα και τελετουργίες 
   46 Ιδεοληπτικές ιδέες - Ιδεομυρικασμός 
    
   11 Ελεύθερο επιπλέον αυτόνομο άγχος 

8 Γενικό άγχος (GA) 14 Προσβολές πανικού  
   120 Παρατηρούμενο άγχος 
    
   15 Περιστασιακό αυτόνομο άγχος 

9 Περιστασιακό άγχος (SA) 17 Ειδικές φοβίες 
   18 Αποφυγή αυτόνομου άγχους  
    
   64 Ψυχοαποσυνδετικές ψευδαισθήσεις 

10 Υστερία (HT) 100 Ψυχοαποσυνδετικές καταστάσεις 
   101 Συμπτώματα μετατροπής 
   122 Οιστριονική συμπεριφορά 
    

11 Συναισθηματική επιπέδωση (AF) 128 Συναισθηματική αμβλύτητα 
    
   41 Διάχυτη διάθεση 
   42 Υποκειμενική ιδεοκινητική πίεση 

12 Υπομανία (HM) 43 Ιδέες και πράξεις μεγαλείου  
   123 Υπομανιακό συναίσθημα 
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   137 Φυγή ιδεών 
    

13 Ακουστικές ψευδαισθήσεις (AH) 63 Μη συναισθηματικές λεκτικές ψευδαισθήσεις (λέγονται στο άτομο) 
    

14 Διωκτικές παραληρητικές ιδέες (PE) 74 Παραληρητικές ιδέες διώξεως  
    

15 Παραληρητικές ιδέες αναφοράς (RE) 72 Παραληρητικές ιδέες αναφοράς  
   73 Παραληρητική παρερμηνεία και παράγνωση 
    
   76 Παραληρητικές ιδέες μεγαλειωδών ικανοτήτων  

16 Παραληρητικές ιδέες μεγαλείου 
και θρησκευτικού περιεχομένου

(GR) 77 Παραληρητικές ιδέες μεγαλειώδους ταυτότητας 

 και θρησκευτικού περιεχομένου  78 Θρησκευτικές παραληρητικές ιδέες 
    
   59 Παραληρητικές ιδέες σκέψεων που διαβάζονται 
   70 Αλλες ψευδαισθήσεις και παραληρητικές επεξεργασίες 
   75 Παραληρητικές ιδέες βοήθειας  
   79 Παραληρητικές ερμηνείες (παραφυσικές και αποκρυφιστικές) 
   80 Παραληρητικές ερμηνείες (φυσικές) 

17 Σεξουαλικές και φανταστικές 
παραληρητικές ιδέες 

(SF) 84 Παθολογική ζηλοτυπία  

 παραληρητικές ιδέες  85 Παραληρητικές ιδέες εγκυμοσύνης 
   86 Σεξουαλικές παραληρητικές ιδέες και ψευαισθήσεις  
   87 Παραληρητικές αναμνήσεις, μυθοπλασίες, φανταστικές παρ/τικές ιδέες
   89 Απλές παραληρητικές ιδέες που αφορούν στην εμφάνιση 
   90 Παραληρητικές ιδέες αποπροσωποποίησης ή μηδενιστικές 
    

18 Οπτικές ψευδαισθήσεις (VH) 66 Οπτικές ψευδαισθήσεις (διαυγής συνείδηση) 
    Πίνακας 4 (Συνέχεια)

Σύνδρομα  Συμπτώματα 

  71 



 

19 Οσφρητικές ψευδαισθήσεις (OH) 68 Οσφρητικές ψευδαισθήσεις και παραλήρημα 
   69 Παραλήρημα ότι το άτομο αναδίδει οσμή  
    

  
   112 Εντονη διέγερση και βιαιότητα 

20 Υπερδραστηριότητα (OV) 113 Ασεβής συμπεριφορά 
   115 Συμπεριφορά που προκαλεί αμηχανία 
    
   110 Βραδύτητα και υποδραστηριότητα 

21 Βραδύτητα (SL) 130 Βραδύτητα ομιλίας 
   133 Αλαλία 
   134 Περιορισμένη ποσότητα ομιλίας 
    
   49 Παραληρητική διάθεση 
   50 Υπεροξεία αντίληψη 
   52 Μεταβαλλόμενη αντίληψη 
   53 Μεταβαλλόμενη αντίληψη του χρόνου  
   60 Μη λεκτικές ψευδαισθήσεις 
   61 Συναισθηματικές ή μη ειδικές λεκτικές ψευδαισθήσεις 
   66 Οπτικές ψευδαισθήσεις (διαυγής συνείδηση) 

22 Μη ειδική ψύχωση (NP) 70 Αλλες ψευδαισθήσεις και παραληρητικές επεξεργασίες 
   94  των παραληρητικών 
   102 Θόλωση στη συνείδηση και εμβροντησία (STUPOR)  
   109 Αλλόκοτη εμφάνιση 
   117 Στερεοτυπίες και τικ 
   125 Καχυποψία 
   126 Περιπλοκή 
   129 Ασυμβατότητα συναισθήματος 
    

23 Αποπροσωποποίηση (DE) 47 Αποπραγματοποίηση 
   48 Αποπροσωποποίηση  
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   29 Αυτοϋποτίμηση  
   32 Ενοχες ιδέες αναφοράς 

24 Ειδικά χαρακτηριστικά 
κατάθλιψης 

(ED) 33 Παθολογική ενοχή  

 κατάθλιψης  51 Αμβλυμμένη αντίληψη 
   54 Απώλεια συναισθήματος  
    

25 Ταραχή (AG) 111 Ταραχή 
    

26 Παραμέληση εαυτού (NG) 108 Παραμέληση εαυτού 
    

27 Ιδέες αναφοράς (IR) 31 Απλές ιδέες αναφοράς  
    
   5 Πόνοι τάσης  

28 Τάση (TE) 7 Μυική τάση  
   8 Ανησυχία - νευρικότητα  
    

29 Απώλεια ενεργητικότητας (LE) 36 Υποκειμενική ανεργία και υποστολή 
    
   4 Στενοχώρια 
   6 Κόπωση 

30 Στενοχώρια (WO) 10 Νευρική ένταση 
   21 Παραμέληση οφειλόμενη σε απορρόφηση από σκέψεις  
   35 Καθυστέρηση στη απέλευση ύπνου 
    

31 Ευερεθιστότητα (IT) 40 Ευερεθιστότητα  
   124 Εχθρική ευερεθιστότητα 
    
   16 Αυτόνομο άγχος κατά την συνάντηση με άλλους ανθρώπους.  

32 Κοινωνικά ανήσυχος (SU) 28 Κοινωνική απόσυρση  
   30 Ελλειψη εμπιστοσύνης εαυτού σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους 
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33 Απώλεια ενδιαφέροντος και 
συγκέντρωσης 

(IC) 20 Φτωχή συγκέντρωση 

 συγκέντρωσης  22 Πρόσφατη απώλεια ενδιαφέροντος 
    

34 Υποχονδρίαση (HY) 9 Υποχονδρίαση 
    
   27 Πρωινή κατάθλιψη 
   34 Απώλεια βάρους  

35 Αλλα συμπτώματα κατάθλιψης (OD) 37 Πρόωρη αφύπνιση 
   38 Απώλεια της Libido  
   39 Προεμμηνορρυσιακή επιδείνωση 
    

36 Οργανική βλάβη (OR) 67 Οπτικές ψευδαισθήσεις (θολωμένη συνείδηση) 
   103 Οργανική ελάττωση της μνήμης 
    

37 "Υποπολιτιστικές" 
παραληρητικές ιδέες ή 

ψευδαισθήσεις 

(SC) 64 Ψυχοαποσυνδετικές ψευδαισθήσεις 

 ιδέες ή ψευδαισθήσεις  83 Παραληρητικές ιδέες επηρεασμένες από την υποπολιτιστική 
καλλιέργεια 

    
38 Αμφίβολη συνέντευξη (DI) 139 Παραπλανητικές απαντήσεις 

   140 Επάρκεια της συνέντευξης 
 

Πίνακας 5   Διαγνώσεις που προκύπτουν από συνδυασμούς 
συνδρόμων. 

         

     
 NS CS IS RS DD SD ON GA SA HT AF HM AH PE RE GR SF VH OH OV SL

NS S+     
CS S+     
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IS S+    
RS  S+   
DD   Msl  
SD    Msl  
ON    N+  
GA    A+  
SA    A+  
HT    Msl  
AF    S+  
HM    S+ Msl Msl Msl Msl Msl Msl Msl Msl
AH    S+ S+ S+ S+ S+ S+ S+ S+ 
PE     Msl Msl Msl Msl Msl Msl Msl
RE     Msl Msl Msl Msl Msl Msl
GR     Msl Msl Msl Msl Msl
SF     Msl Msl Msl Msl
VH     Msl Msl Msl
OH     Msl Msl
OV     Msl
SL     
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ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ. 

 
Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία για την επεξεργασία των πληροφοριών με όλες τις 

προτεινόμενες μεθόδους, είναι η εύρεση της καταλληλότερης κωδικοποίησης των 

δεδομένων που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα διαγνωστικά πρότυπα (το πρόβλημα 

της αντιπροσώπευσης).  

 

Με στόχο την βέλτιστη κωδικοποίηση, χρησιμοποιήσαμε πολλούς τρόπους με πιο επιτυχή 

τον ακόλουθο :  

 

Όταν μία περίπτωση ασθένειας βαθμολογηθεί στο ερωτηματολόγιο του PSE με 0 ή 8 ή 9 το 

σχετικό στοιχείο εισόδου του συνόλου των προτύπων παίρνει τις τιμές 0,  0.2  και 0.1 

αντίστοιχα, λόγω της προφανούς συνάφειας που υπάρχει στις συγκεκριμένες απαντήσεις. 

Επίσης αν στο ερωτηματολόγιο του PSE έχει μία ερώτηση τις τιμές 1, 2, ή 3 το σχετικό 

στοιχείο εισόδου παίρνει τις τιμές 0,4,  0,7  και 1.0 αντίστοιχα εκφράζοντας έτσι σ’ αυτή τη 

δεύτερη ομάδα τιμών, την σοβαρότητα του συγκεκριμένου συμπτώματος. 

 

 

 Αξιολόγηση του PSΕ Τιμή του αντίστοιχου στοιχείου 
εισόδου του προτύπου 

α ομάδα 0 0.0 

(ποιοτική αξιολόγηση 8 0.2 

Συμπτωμάτων) 9 0.1 

β’ ομάδα 1 0.4 

(ποσοτική αξιολόγηση 2 0.7 

Συμπτωμάτων) 3 1.0 

 

 

Η ανάλυση του συνόλου των περιπτώσεων των ασθενών που υπάρχουν στη βάση 

δεδομένων, σχετικά με τις διαγνωστικές κατηγορίες έγινε με δύο διαφορετικούς τρόπους:  

• πρώτον με την χρήση του αντίστοιχου με ICD-9 τρόπου διαγνωστικής κατηγοριοποίησης 

και  

• δεύτερο με την χρήση της κατηγοριοποίησης κατά PSE/CATEGO.  

 

Αυτή η ανάλυση φαίνεται στους πίνακες 6 και 7 του κεφαλαίου ΙΙΙ. Χρησιμοποιώντας 

περισσότερες από μία μεθοδολογίες διαχωρισμού του χώρου των προτύπων σε 

 



 

διαγνωστικές κατηγορίες επιχειρείται να εκτιμηθεί η ευαισθησία των διαφόρων  μεθόδων 

αναγνώρισης προτύπων.  

 

Επίσης, επειδή οι συχνότητες μερικών από τις υπάρχουσες κατηγορίες στο δείγμα που 

συνθέτει τη βάση δεδομένων μας και με τις δύο μεθοδολογίες (την αντίστοιχη με ICD-9 και 

της PSE/CATEGO) είναι πολύ μικρές, σκεφτήκαμε δύο διαφορετικούς τρόπους 

ομαδοποίησης των στοιχείων που είχαμε. Το πρόβλημα στη περίπτωση αυτή είναι η 

αδυναμία ορθής εκπαίδευσης των νευρωνικών ή άλλων στατιστικών κατηγοριοποιητών σε 

χώρους πολλών διαστάσεων έχοντας τόσο μικρό αριθμό αντίστοιχων προτύπων στη 

διάθεσή μας.  

 

Πιο συγκεκριμένα, για την περίπτωση της αντίστοιχης με ICD-9 διαγνωστικής 

κατηγοριοποίησης επιλέξαμε να εξαιρεθούν όλες οι κατηγορίες για τις οποίες έχουμε 

ελάχιστα περιστατικά στο συνολικό δείγμα. Αντίθετα στην περίπτωση της κατηγοριοποίησης 

κατά PSE/CATEGO αποφασίσαμε να συνδυάσουμε όλες εκείνες τις κατηγορίες που 

εμφανίζονται με μικρές συχνότητες στο αρχικό δείγμα, σε μία μικτή κατηγορία, που τελικά 

αποτελεί και την καλύτερη μεθοδολογία αφού έτσι δεν παραποιούνται καθόλου τα όρια των 

περιοχών απόφασης και τα χαρακτηριστικά του προβλήματος. Είναι βέβαια εμφανές αλλά 

στην πορεία αποδείχθηκε και πειραματικά ότι αυτή η δεύτερη περίπτωση ομαδοποίησης 

οδηγεί σε ένα ακόμα πιο δύσκολο πρόβλημα λήψης απόφασης. 

 

Ερευνήσαμε συνεπώς τις βέλτιστες λύσεις για τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις του 

ψυχιατρικού διαγνωστικού προβλήματος : 

 

• η πρώτη περιλαμβάνει σαν πρότυπο εισόδου την αξιολόγηση των 140 συμπτωμάτων 

την κλινικής εξέτασης σύμφωνα με το PSE και χρησιμοποιεί σαν “απάντηση” την 

αντίστοιχη με ICD-9 (tentative ICD-9) διάγνωση για τον σχηματισμό των διαφορετικών 

κατηγοριών.  

 

• η δεύτερη περιλαμβάνει τα ίδια στοιχεία σαν εισόδους (140 - συμπτωμάτων του PSE) και 

σαν απάντηση έχει την διαγνωστική κατηγοριοποίηση του PSE/CATEGO και τέλος  

 

• η τρίτη προσέγγιση χρησιμοποιεί σαν εισόδους τις τιμές των 38 συνδρόμων, της κατά 

PSE κλινικής εξέτασης, και σαν απάντηση έχει επίσης την κατά PSE/CATEGO 

διαγνωστική κατηγοριοποίηση. 
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Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές των 38 συνδρόμων που αναφέρονται στην τελευταία προσέγγιση 

προκύπτουν σύμφωνα με την εμπειρογνωμοσύνη των ειδικών (κατά την μεθοδολογία του 

PSE) από την αξιολόγηση των 140 συμπτωμάτων. Η ακριβής μέθοδος με την οποία από το 

δεδομένο σύνολο των 140 συμπτωμάτων προκύπτουν εκείνα των 38 συνδρόμων που 

χρησιμοποιούνται σαν «είσοδοι», περιγράφεται στο κεφάλαιο IV. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  III  -  ΤΟ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ  Η ΕΠΙΛΟΓΗ  ΜΕΘΟΔΟΥ 
 
 

 

Στη συνέχεια επιχειρείται η διερεύνηση διαφόρων ειδικών χαρακτηριστικών του 

προβλήματος της ψυχιατρικής διάγνωσης και ο καθορισμός κάποιων σημαντικών στοιχείων 

που θα πρέπει να έχει μία μεθοδολογία κατάλληλη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά τις παραμέτρους του προβλήματος εξετάσθηκε κατ’ αρχήν η 

ανεξαρτησία όλων των χαρακτηριστικών εισόδου ανά ζεύγη σε κάθε δυνατό συνδυασμό, με 

την εφαρμογή ενός κλασικού ×2 τεστ ανεξαρτησίας στους αντίστοιχους πίνακες συνάφειας. 

 

Επιπρόσθετα και με παρόμοιο τρόπο, εξετάσθηκε η υπόθεση τα χαρακτηριστικά εισόδου να 

έχουν διαφορετικές ανά ζεύγη κατανομές, με την χρήση ενός μη παραμετρικού τεστ 

(Kolmogorov - Smirnov) για την σύγκριση των κατανομών δύο δειγμάτων. 

 

Ο σκοπός της εφαρμογής τέτοιων στατιστικών τεστ είναι να βρεθούν κάποιες ενδείξεις για 

τον πραγματικό αριθμό των διαστάσεων του χώρου εισόδου των δεδομένων του 

προβλήματος. Επίσης μελετήθηκε η γεωμετρία των περιοχών απόφασης του χώρου των 

δειγμάτων στη προσπάθεια να εκτιμηθεί το πόσο αναμεμιγμένες είναι οι διαγνωστικές 

κατηγορίες μεταξύ τους. Τέλος εξετάσθηκε ο βαθμός  διασποράς των στοιχείων στα δείγματα 

εισόδου. Η παραπάνω ανάλυση του προβλήματος έγινε βασιζόμενη κυρίως στη δομή του 

διανύσματος εισόδου με 140 διαστάσεις. 

 

Θα πρέπει κατ’ αρχήν να επισημανθεί το ότι η ψυχιατρική διάγνωση θεωρείται ένα 

πρόβλημα κατηγοριοποίησης με διακριτή φύση, αφού κάθε εμπλεκόμενο χαρακτηριστικό 

εισόδου μπορεί να πάρει μόνο ορισμένο αριθμό τιμών (στην περίπτωσή μας έξι τιμές). Κατά 

την πρώτη και δεύτερη διατύπωση του προβλήματος, ο χώρος εισόδου των δεδομένων έχει 

140 διαστάσεις όπως ήδη έχει αναφερθεί. Είναι συνεπώς πολύ σημαντικό να βρεθεί ο 

ουσιαστικός αριθμός των διαστάσεων του χώρου εισόδου με την εφαρμογή κάποιων 

γνωστών μεθοδολογιών ελάττωσης των διαστάσεων αυτών, για την επιτυχέστερη 

αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού που είναι γνωστό σαν “το πρόβλημα της 

πολυδιαστασιμότητας”. 
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Παρότι θα μπορούσαν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν γενικές τεχνικές όπως ανάλυση 

κυρίαρχων μεταβλητών (principal component analysis) για την ανάλυση των κύριων 

χαρακτηριστικών, θεωρούμε προτιμότερο να χρησιμοποιηθούν ειδικά προσαρμοσμένες 

μέθοδοι μείωσης του χώρου των διαστάσεων, βασισμένες στην εμπειρία των ειδικών 

(ψυχιάτρων). Αυτό δοκιμάστηκε στην τρίτη διατύπωση του προβλήματος.  

 

Ένας λογικός τρόπος να εκτιμηθεί ο ουσιαστικός αριθμός των διαστάσεων του χώρου 

εισόδου είναι η εύρεση είτε του αριθμού των ανεξαρτήτων μεταβλητών είτε εκείνων που 

έχουν διαφορετικές κατανομές. Επειδή οι τιμές που παίρνουν οι μεταβλητές αυτές είναι 

διακριτές, αυτό είναι δυνατό να επιτευχθεί αν τις θεωρήσουμε τυχαίες μεταβλητές και στη 

συνέχεια εφαρμοσθεί ένα κλασικό στατιστικό τεστ σε κάθε πιθανό ζεύγος από το αρχικό σετ 

των μεταβλητών εισόδου μετρώντας τον αριθμό των ανεξάρτητων μεταβλητών ή εκείνων 

που έχουν διαφορετικές κατανομές.  

 

Στη συγκεκριμένη μελέτη εφαρμόστηκαν δύο τέτοια στατιστικά τεστ. 

Το πρώτο ήταν το κλασικό τεστ ανεξαρτησίας στο οποίο για κάθε ζευγάρι που μελετάται 

υπολογίζεται ο αντίστοιχος πίνακας συνάφειας και στη συνέχεια εφαρμόζεται το  πολύ 

γνωστό ×2 τεστ ως εξής : 

 

Εάν A και  B είναι δύο τέτοια στοιχεία εισόδου τότε ο αντίστοιχος πίνακας συνάφειας έχει την 

ακόλουθη μορφή, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε στοιχείο μπορεί να πάρει μέχρι έξι 

συγκεκριμένες τιμές (A1, A2, A3, A4, A5, A6 και  B1, B2, B3, B4, B5, B6 αντίστοιχα).            

B \ A A1 A2 A3 A4 A5 A6 fi⋅
B f11 f12 f13 f14 f15 f16 f1⋅B1

B f21 f22 f23 f24 f25 f26 f2⋅B2

B f31 f32 f33 f34 f35 f36 f3⋅B3

B f41 f42 f43 f44 f45 f46 f4⋅B4

B f51 f52 f53 f54 f55 f56 f5⋅B5

B f61 f62 f63 f64 f65 f66 f6⋅B6

 n=796f ⋅ j f ⋅ 1 f ⋅ 2 f ⋅ 3 f ⋅ 4 f ⋅ 5 f ⋅ 6 
 

 
Η στατιστική του  x2  δίνεται από την σχέση : 

 

∑∑
= = Θ

Θ−
=

6

1

6

1 ij

2
ij2 )(

i j

ijf
x  

 
όπου,            Θ ij =

⋅ ⋅f f j
n

i   
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και συγκρίνεται με την τιμή του X2
(6-1)*(6-1),a    που υπολογίζεται από τους στατιστικούς πίνακες 

για ένα δεδομένο επίπεδο σημαντικότητας a, για να φανεί η ανεξαρτησία ή μη των Α και Β.  
 

Ο δεύτερος έλεγχος ο οποίος μας δείχνει αν τα δύο στοιχεία έχουν διαφορετικές κατανομές, 

βασίζεται στο κλασικό τεστ των Kolmogorov-Smirnov για την σύγκριση των κατανομών δύο 

δειγμάτων και εφαρμόστηκε ως ακολούθως : 

 

Έστω ότι  x1, x2, x3, x4, x5, x6  είναι οι πιθανές τιμές που κάθε στοιχείο εισόδου μπορεί να 

πάρει και  α1, α2, α3, α4, α5, α6  είναι οι αντίστοιχες απόλυτες συχνότητες στο πρώτο δείγμα 

(στοιχείο Α), όπου   είναι ο συνολικός αριθμός των περιπτώσεων στο πρώτο 

δείγμα. 

1

6

1
i N=∑α

 

Έστω επίσης ότι  β1, β2, β3, β4, β5, β6  είναι οι αντίστοιχες απόλυτες συχνότητες στο 

δεύτερο δείγμα (Β) όπου : 

 

     είναι ο συνολικός αριθμός των περιπτώσεων στο δεύτερο δείγμα. Εδώ  β i
1

6

2∑ = N

 

φυσικά N1  = N2  = 796.  Στη συνέχεια, μετά την εκτίμηση των σειρών  

 

S xi

i

1
1

( )= ∑ αι

Ν
 και     

 

S xi

i

2
2

( )=∑ βi

Ν
 η ποσότητα    

MaX S x S xi1 2( ) ( )- i
  θα πρέπει να συγκριθεί με μία σταθερά C  έτσι ώστε να αποφασισθεί αν 

τα στοιχεία εισόδου A και B προέρχονται από την ίδια κατανομή ή όχι.  Η σταθερά C,  για 

τα διάφορα επίπεδα σημαντικότητας α δίνεται από : 

 

 C =
+
⋅

=163 796 796
796 796

0 0817. .    για   α=1%       και      

 C =
+
⋅

=136 796 796
796 796

0 06817. .     για   α=5% 
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Αυτοί οι έλεγχοι μας οδήγησαν σε κάποια διαφορετικά αποτελέσματα όσον αφορά τον 

αριθμό των ζευγών των στοιχείων εισόδου που συνεισφέρουν στον ουσιαστικό αριθμό 

διαστάσεων του χώρου των προτύπων. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή του τεστ 

Kolmogorov-Smirnov είχε σαν συμπέρασμα ότι για 4513 ζεύγη συμπτωμάτων από τα 9730 

(για το σετ των 140 συμπτωμάτων), δηλ. για 46.38% των διαφόρων ζευγών ισχύει η 

υπόθεση ότι οι κατανομές των δειγμάτων είναι διαφορετικές με ένα επίπεδο σημαντικότητας 

1%. Από την άλλη πλευρά όμως η εφαρμογή του κλασικού τεστ ανεξαρτησίας μας οδήγησε 

στο συμπέρασμα ότι με ένα επίπεδο σημαντικότητας 0.1%, η υπόθεση της ανεξαρτησίας 

ισχύει για το 36.83% των διαφόρων ζευγών των συμπτωμάτων. Και τα δύο αποτελέσματα 

όμως, δείχνουν ότι ο ουσιαστικός αριθμός των διαστάσεων του χώρου εισόδου, είναι 

μεγάλος. 

 

Αναφορικά με το ποσοστό ανάμειξης των κατηγοριών, υπολογίσαμε τις ενδοκατηγοριακές 

(interclass) και διακατηγοριακές (intraclass) κατανομές αποστάσεων έτσι ώστε να 

ερευνηθούν και να γίνουν κατανοητά πολλά χαρακτηριστικά της γεωμετρίας των περιοχών 

απόφασης. Τα αποτελέσματα που είχαμε μπορούν να συγκεντρωθούν στον ακόλουθο 

πίνακα : 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 
C1 90,09% 0,00% 0,90% 0,90% 2,70% 5,41% 
C2 22,40% 38,40% 3,20% 3,20% 20,80% 12,00% 
C3 36,36% 0,00% 27,27% 9,09% 20,45% 6,82% 
C4 14,04% 1,75% 12,28% 40,35% 29,82% 1,75% 

12,70% 0,53% 6,88% 7,94% 60,85% 11,11% C5 
14,95% 0,93% 7,48% 2,80%C6 40,19% 33,64% 

 
 

όπου τα  C1, C2, C3, C4, C5, C6  είναι οι έξι διαγνωστικές κατηγορίες σύμφωνα με την 

μέθοδο κατηγοριοποίησης του  PSE/CATEGO.   
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Κάθε σειρά του προηγούμενου πίνακα περιέχει την κατανομή των ελάχιστων ευκλείδειων 

αποστάσεων των περιπτώσεων της κατηγορίας της σειράς αυτής και των περιπτώσεων των 

κατηγοριών κάθε μίας στήλης.  Δηλαδή, για παράδειγμα ο πρώτος αριθμός της πρώτης 

σειράς μας δείχνει ότι στο 90.09% των περιπτώσεων που ανήκουν στην κατηγορία C1, η 

ευκλείδεια απόστασή τους από όλες τις άλλες περιπτώσεις του συνολικού δείγματος των 

κλινικών συνεντεύξεων, γίνεται ελάχιστη για περιπτώσεις που ανήκουν πάλι στην κατηγορία 

C1. 

 
Τελικά, όσον αφορά το πόσο αραιός είναι ο χώρος των διανυσμάτων εισόδου, μπορούμε να 

παρατηρήσουμε τα ακόλουθα : Για κάθε ένα δείγμα, μόνο το 14.04% των συμπτωμάτων 

έχουν κατά μέσο όρο τιμές διάφορες του μηδενός.  Η αντίστοιχη διακύμανση είναι 0.75 %.  

Επίσης για κάθε σύμπτωμα μόνο το 14.04% των δειγμάτων έχουν κατά μέσο όρο τιμές 

διάφορες του μηδενός (με διακύμανση 3.08%). Συνεπώς, τόσο στην οριζόντια όσο και στην 

κάθετη ανάλυση των τιμών των διανυσμάτων εισόδου οι μηδενικές τιμές υπερισχύουν και 

έτσι οι πληροφορίες εισόδου μπορούν να χαρακτηρισθούν σαν πολύ αραιές και σχεδόν 

ορθογώνιες. 
 

Ο μεγάλος τελικά αριθμός των ουσιαστικών διαστάσεων του χώρου των δειγμάτων που 

προέκυψε σε συνδυασμό με την σχετικά μικρή ποσότητα των διαθέσιμων δεδομένων μας 

οδήγησε στην δημιουργία ενός στατιστικά σταθερού πλαισίου που αποτελούσε τον μοναδικό 

έγκυρο τρόπο εξαγωγής στατιστικά ενδεικτικών αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των 

πρωτοτύπων και βελτιωμένων λύσεων με ΤΝΔ όπως επίσης και των παραδοσιακών ΤΝΔ 

και των στατιστικών μεθόδων για τη λύση του προβλήματος ψυχιατρικής διάγνωσης. Για να 

συγκριθούν λοιπόν αξιόπιστα οι διάφορες μεθοδολογίες κατηγοριοποίησης που 

χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη αυτή, δοκιμάσαμε να κατασκευάσουμε ένα ομογενές και 

στατιστικά κατάλληλο πειραματικό περιβάλλον που θα ίσχυε για όλες ανεξαιρέτως. Η δομή 

των συνόλων εκπαίδευσης, επικύρωσης και ελέγχου βασίστηκε στο πλαίσιο διεπικύρωσης 

αφού μας παρείχε όλα τα μέσα για την επίτευξη στατιστικά σημαντικών αποτελεσμάτων. Πιο 

συγκεκριμένα, η αρχική βάση δεδομένων που περιλάμβανε 796 περιπτώσεις διαιρέθηκε σε 

τρία σετ : της εκπαίδευσης, του ελέγχου και της επικύρωσης. Η διαίρεση αυτή έγινε με την 

προϋπόθεση ότι σε κάθε ένα από τα σετ (εκπαίδευσης, ελέγχου και επικύρωσης) κάθε μία 

κατηγορία ψυχικής διαταραχής απ’ αυτές που μελετώνται θα είχε προκαθορισμένο αριθμό 

περιπτώσεων, ανάλογο με το ποσοστό της στο αρχικό σετ των 796 περιπτώσεων.  

 

 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ  6

Κατηγοριοποίηση 
αντίστοιχη με ICD-9 

Κωδικός Σετ 
εκπαίδευσης

Σετ 
επικύρωσης 

Σετ ελέγχου Σύνολο 

1 Σχιζοφρενική διαταραχή 
παρανοϊκού τύπου 

295.3 87 19 19 125 

2 Νευρωτικές διαταραχές, 
Αγχώδεις καταστάσεις 

300.0 32 6 6 44 

3 Νευρωτικές διαταραχές, 
Γενικευμένη δ/χή άγχους 

300.2 41 8 8 57 

4 Νευρωτική κατάθλιψη 300.4 168 37 37 242 

5 Μείζων καταθλιπτική 
διαταραχή, απλό επεισόδιο

296.2 50 12 12 74 

6 Φυσιολογικές περιπτώσεις  -----  119 26 26 171 

  
Σύνολο 497 108 108 713 

Παραληφθείσες περιπτώσεις :  Σχοιζοφρενικές διαταραχές - Κατατονικός τύπος (295.2),                  Παρανοϊκή κατάσταση μη 
προσδιοριζόμενη αλλιώς (297.9),                       Μανιακή διαταραχή (296.1) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7   

Κατηγοριοποίηση κατά 
CATEGO 

Κωδικός Σετ 
εκπαίδευσης

Σετ 
επικύρωσης 

Σετ ελέγχου Σύνολο 

1 Σχιζοφρενικές ψυχώσεις S+ 87 19 19 125 

2 Αγχώδεις καταστάσεις A+ 73 14 14 101 

3 Νευρωσικές καταθλίψεις N+ 131 29 29 189 

4 Ανεσταλμένη κατάθλιψη R+ 75 16 16 107 

5 Μικτή Ομάδα P+ P?, O+   
D+, M+ 

75 14 14 103 

6 Φυσιολογικές περιπτώσεις  -----  119 26 26 171 

  
Σύνολο 560 118 118 796 

 
Μικτή Ομάδα : Παρανοειδείς ψυχώσεις (P+), 

Άλλες ψυχώσεις (O+),       
Αβέβαιες ψυχωσικές κατηγορίες (D+, P?)   

Μανία και μικτές συν/ματικές ψυχώσεις (M+) 
.             

Οι δύο τρόποι κατηγοριοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν στην 
ανάλυση της βάσης δεδομένων 

    





 

 

Διάγραμμα 3   Κατηγοριοποίηση αντίστοιχη με ICD-9 
                    (α΄ διατύπωση του προβλήματος)295.3

300.0

300.2

300.4

296,2

Φυσιολογικές
περιπτώσεις

Διάγραμμα 4    Κατηγοριοποίηση κατά PSE/CATEGO
                       (β΄& γ΄ διατύπωση του προβλήματος)S+

A+

N+

R+

P+ P?, O+    
D+, M+
Φυσιολογικές
περιπτώσεις



 

 Τα δεδομένα που είχαμε στη διάθεσή μας οργανώθηκαν με δύο διαφορετικούς τρόπους σε 

σετ εκπαίδευσης, ελέγχου και επικύρωσης σύμφωνα με τις τρεις διαφορετικές διατυπώσεις 

του προβλήματος και παρουσιάζοντας στους πίνακες 6 και 7 και τα αντίστοιχα γραφήματα 

που τους ακολουθούν. Αυτή η διαδικασία κατασκευής των συνόλων, επαναλήφθηκε είκοσι 

φορές με τυχαία επιλογή των στοιχείων κάθε συνόλου από την αρχική βάση (διατηρώντας 

όμως σταθερές τις αναλογίες με τις οποίες αντιπροσωπεύεται κάθε κατηγορία στα διάφορα 

σύνολα). Με τον τρόπο αυτό οδηγηθήκαμε σε είκοσι τελείως διαφορετικές και τυχαίες μεταξύ 

τους διαμορφώσεις των συνόλων για κάθε ένα τρόπο διατύπωσης του προβλήματος. Όλοι οι 

κατηγοριοποιητές που συγκρίνονται στον πειραματικό τμήμα της εργασίας αυτής 

εφαρμόστηκαν σε κάθε μία ξεχωριστά από αυτές τις είκοσι βάσεις δεδομένων που 

προέκυψαν από την αρχική βάση των κλινικών συνεντεύξεων, και αφορούν κάθε μία από τις 

τρεις διατυπώσεις του προβλήματος. 

 

Τα σύνολα επικύρωσης χρησιμοποιήθηκαν ανεξάρτητα από τα σύνολα εκπαίδευσης στη 

περίπτωση όλων των δικτύων MLP, ακολουθώντας την πολύ γνωστή μεθοδολογία πρώιμης 

σύγκλισης (early-stopping)84,85,86,87,88 για την εκμάθηση των MLP όπως επίσης στην 

περίπτωση όλων σχεδόν των άλλων ΤΝΔ και στατιστικών κατηγοριοποιητών, έτσι ώστε να 

βρεθούν οι βέλτιστες τιμές των παραμέτρων τους. Ακολουθώντας την μέθοδο πρώιμης 

σύγκλισης, δεν επιτρέπουμε στα δίκτυα να υπέρ-εκπαιδευτούν, να μάθουν δηλαδή τα 

πρότυπα του συνόλου εκπαίδευσης τόσο καλά ώστε να μειώνεται η ικανότητά τους να 

κατατάξουν στη σωστή κατηγορία ένα «άγνωστο» πρότυπο. Προφανώς αυτό δεν ίσχυσε 

στην περίπτωση του κατηγοριοποιητή ελάχιστης απόστασης, όπου ο συνδυασμός του ως 

άνω καθορισμένου συνόλου εκπαίδευσης με το αντίστοιχο σύνολο επικύρωσης, 

διαμόρφωσε το τελικό σύνολο των «γνωστών» προτύπων. 

 

Η μεθοδολογία που περιγράφτηκε πιο πάνω, απαιτεί η μέση τιμή και η διακύμανση της 

απόδοσης κατηγοριοποίησης κάθε ενός κατηγοριοποιητή, να βασίζεται στα κριτήρια που 

αναφέρονται στη συνέχεια και να εκτιμάται σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής των είκοσι 

διαφορετικών ομάδων για κάθε μία διατύπωση του διαγνωστικού προβλήματος.  

 

                                                      
84  Valiant, L. g>, 1984, A theory of the Learnable, Communicationa of the ACM, Vol. 27, pp. 1134-42 
85  Denker J, Schwartz D, Wittner B, Solla S, Hopfield J, 1987, Large Automatic Learning, Rule Extraction, and 

Generalization, Complex Systems, Vol. 1, pp. 877-922 
86  Blumer A, Ehrenfeucht A, Haussler D and Warmuth M, 1989, Learnability and the Chevonenkis Dimension, 

Journal of the Association for Computing Machinery, Vol. 36, pp.929-65. 
87  Baum, E. B and Hausler D., 1989, What size Net Gives Valid Generalization ? Neural Computation, Vol. 1, 

pp.151-60. 
88  Judd S., 1987, Learning in Networks is Hard, Proceedings of the IEEE International Conference on Neural 

Networks, Vol. 2, pp. 685-92. 

  89 



 

Η εκτίμηση και ο υπολογισμός της συμφωνίας της μεθοδολογίας των ΤΝΔ και των 

αντίστοιχων διαγνώσεων των γιατρών, σε σύγκριση με τα άλλα διαγνωστικά εργαλεία, 

επιχειρήθηκε στην ερευνητική αυτή προσπάθεια με την χρήση των τριών πιο δημοφιλών 

κριτηρίων. Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε :  

 

• στο συνολικό ποσοστό συμφωνίας μεταξύ των παραγομένων διαγνώσεων και των 

πραγματικών (επιθυμητών),  

• στο Kappa  και  

• στο Y του Yule 89.  

 

Ειδικά για τα δίκτυα BP με περιορισμούς εξετάσαμε και τους δείκτες ευαισθησίας (sensitivity) 

και  εξειδίκευσης (specificity). Με την χρήση των κριτηρίων αυτών εξασφαλίζουμε την 

δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων της μελέτης που κάναμε, με άλλες αντίστοιχες 

μελέτες. 

 

Για το πρώτο κριτήριο δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τίποτα περισσότερο αφού αποτελεί τον 

δείκτη της συνολικής απόδοσης του δικτύου.  

 

Για φαινόμενα που εκφράζονται σε δυαδική μορφή, οι έλεγχοι των διακυμάνσεων των 

παρατηρήσεων γίνονται συνήθως με βάση όχι απλά τον προηγούμενο δείκτη συμφωνίας, 

αλλά και με τον συντελεστή Kappa.  Οι διακυμάνσεις αυτές οφείλονται σε δύο πιθανές αιτίες : 

α) την έλλειψη σταθερότητας στη λήψη αποφάσεων στον ίδιο παρατηρητή ή την μέθοδο που 

χρησιμοποιεί και β) την έλλειψη σταθερού τρόπου λήψης απόφασης μεταξύ διαφορετικών 

παρατηρητών.  

 

Ο συντελεστής Kappa έχει σαν βασικό πλεονέκτημα την διόρθωση – ρύθμιση της 

αναμενόμενης συνολικής τυχαίας συμφωνίας, και για τον λόγο αυτό συνηθίζεται η χρήση του 

σε επιδημιολογικές μελέτες όπου υπάρχουν διακυμάνσεις μεταξύ των παρατηρητών. 

Ορίζεται με την χρήση των πινάκων συνάφειας που διατυπώνονται ως εξής : 

 

 

 

                                                      
89  Semler  G, Wittchen H.U., Joschke K., et al., "Test-Retest Reliability of a Standardized Psychiatric Interview 

(DIS/CIDI)", Eur Arch Psychiatr Neurol Sci, 1987, 236, pp.214-222.  
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Βαθμολογήσεις του Α 
εξεταστή  (π.χ. γιατρός) 

Βαθμολόγηση  

β’ εξεταστή 

(π.χ. κατηγοριοποιητής) 

 

ΝΑΙ 

  

ΟΧΙ ΣΥΝΟΛΟ 

a b g1 ΝΑΙ 

OXI c d g2

f1 f2 N ΣΥΝΟΛΟ 

 

Η τιμή του Kappa δίνεται από την σχέση : 

k
p p

p
o l

l

=
−

−1  όπου 

P0 = (a + d) / N :  το ποσοστό της συνολικής συμφωνίας που παρατηρήθηκε 

Pl  = (f1g1 + f2g2) / N2 : ο αναμενόμενος λόγος μεταβολής συμφωνίας 

 

Αντίστοιχα ο συντελεστής Υ (Yule 1912, Spitznagel and Helzer 1985) είναι παρόμοιος με τον 

Kappa επειδή και οι δύο ελέγχουν και διορθώνουν τυχαίες μετρήσεις συσχετίσεων. Αντίθετα 

όμως με το Kappa, είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητος από τους βασικούς αξιολογητές,  

ορίζεται δε ως εξής :  

 

Y
ad bc
ad bc

=
−
+

 

 

Σαν δείκτης ευαισθησίας (sensitivity) ορίζεται το πηλίκο  a / (a+c)  και  σαν δείκτης 

εξειδίκευσης (specificity) το πηλίκο d / (b+d). 

 

Όσον αφορά το Kappa, γίνεται επίσης ένα τεστ σημαντικότητας για την διαφορά του από το 

μηδέν, αφού το Κ=0 δείχνει ότι η συμφωνία είναι τυχαία, χρησιμοποιώντας τον τύπο που 

προτάθηκε αρχικά από τους Bartko και Carpenter.  

 

Οι τιμές για το Kappa από 0,40 και άνω θεωρούνται γενικώς αποδέκτες, ενώ τιμές από 0,70 

και άνω εξαιρετικές. Τα ίδια στάνταρτ χρησιμοποιούνται ευρέως και για τις τιμές που παίρνει 

το Υ του Yule. Επίσης όσον αφορά τον υπολογισμό του Υ, στην περίπτωση που υπάρχουν 

μηδενικές συχνότητες στον πίνακα συνάφειας εφαρμόστηκε η στρατηγική που περιγράφεται 
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από το "Test-Retest Reliability of a Standardized Psychiatric Interview (DIS/CIDI)" των 

Semler  G, Wittchen H.U., Joschke K., et al.,90 . 

 

                                                      
90  Semler  G, Wittchen H.U., Joschke K., et al., "Test-Retest Reliability of a Standardized Psychiatric Interview 

(DIS/CIDI)", Eur Arch Psychiatr Neurol Sci, 1987, 236, pp.214-222.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΝΔ ΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
 

 

 

Ενώ η πλειοψηφία των επιτυχημένων ερευνητικών προσπαθειών στο πεδίο του σχεδιασμού 

ειδικά προσαρμοσμένων τοπολογιών ΤΝΔ επικεντρώθηκε στην ενσωμάτωση 

προγενέστερης γνώσης σε μονοκατευθυντικά μοντέλα πρώτης, δεύτερης και ανώτερης τάξης 
91,  στη μελέτη αυτή ακολουθήσαμε μία διαφορετική στρατηγική.  

 

Ειδικά προσαρμοσμένες αρχιτεκτονικές έχουν προταθεί από πολλούς ερευνητές με σκοπό 

την βελτίωση των γενικευτικών ικανοτήτων των ΤΝΔ.  Για παράδειγμα ο Y. Le Cun 

πρότεινε92 μια αποτελεσματική τοπολογία με περιορισμούς, βασισμένη στη μεθοδολογία 

διαμοιρασμένων βαρών (shared weights methodology) για την επίλυση του προβλήματος 

Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων.  

 

Λόγω της ύπαρξης προγενέστερης γνώσης με την μορφή ακολουθιακής λογικής 

δενδροειδούς δομής, ευρέως αποδεκτώνής, που περιγράφειουν την διαγνωστική διαδικασία, 

δοκιμάσαμε να συμπεριλάβουμε την γνώση αυτή στα προτεινόμενα μοντέλα ΤΝΔ 

προσαρμόζοντας τις αρχιτεκτονικές τους έτσι ώστε να συμπεριλάβουν ειδικές συνδέσεις οι 

οποίες αντιστοιχούν στις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των συμπτωμάτων, συνδρόμων και 

ασθενειών, που καθορίζονται από αυτούς τους διαγνωστικούς κανόνες. Οι κανόνες αυτοί 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εμπείρων συστημάτων ψυχιατρικής διάγνωσης όπως 

το PSE/CATEGO και μπορούν πολύ εύκολα να απεικονισθούν σε ένα σύνθετο δένδρο 

αποφάσεων.  

 

                                                      
91  Haykin S., “Neural Networks: A Comprehensive Foundation”, New York, Macmillan, 1994. 
92  Le Cun Y.,  Jackel  L. D.,  et al. “Handwritten Digit Recognition: Applications of Neural Network Chips and 

Automatic Learning”, 1989, IEEE Communications Magazine, pp. 1-46. 
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Σχήμα 4 

 

Παράδειγμα του τρόπου σύνδεσης συμπτωμάτων και συνδρόμων 

 
 
 

Ψυχοσυνδετικές
Ψευδαισθήσεις

(όχι υποπολιτιστικές)

Ψυχοαοποσυνδετικές
καταστάσεις

Συμπτώματα
Μετατροπής

Οιστριονική
Συμπεριφορα

ΥΣΤΕΡΙΑ

 

Ανεπαρκής
σκέψη

Καταθλιπτική
διάθεση

Ελλειψη
ελπίδων

Σχέδια  ή
πράξεις

αυτοκτονίας

ΑΠΛΗ
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

Κατάθλιψη στην
εξέταση
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Η προτεινόμενη προσέγγιση μπορεί να περιγραφεί σαν μία προσπάθεια ισότιμης και 

επιτυχούς απεικόνισης αυτών των σύνθετων δένδρων αποφάσεων σε κατάλληλες 

μονοκατευθυντικές αρχιτεκτονικές ΤΝΔ με στόχο τη δημιουργία βελτιωμένων λύσεων ΤΝΔ 

για τη μοντελοποίηση της διαδικασία της ψυχιατρικής διάγνωσης. Τρία τέτοια μοντέλα ΤΝΔ 

με βελτιωμένες γενικευτικές ικανότητες αναπτύχθηκαν και περιγράφονται στην εργασία αυτή, 

ανταποκρινόμενα στις τρεις διαφορετικές διατυπώσεις του προβλήματος που εξετάζουμε. Τα 

δίκτυα αυτά περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, τα 140 συμπτώματα του PSE δίνουν μία σαφή και πλήρη 

εικόνα των φαινομένων που εξετάζονται κατά την διάρκεια μιας κλινικής συνέντευξης. Όμως, 

λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητας του χώρου εισόδου των στοιχείων, κρίνεται αναγκαίο 

ένα στάδιο μείωσης των διαστάσεων του χώρου αυτού. Αυτό επιτεύχθηκε  στο 

PSE/CATEGO όπως επίσης και σε άλλα παρόμοια ψυχιατρικά συστήματα, με την 

ομαδοποίηση συμπτωμάτων σε σύνδρομα που βασίζεται στην κλινική εμπειρία, γνώση και 

κρίση. Σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια, αυτά τα σύνδρομα ομαδοποιούνται στη συνέχεια σε 

ασθένειες. Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αυτές οι ομαδοποιήσεις  από τα συμπτώματα στα 

σύνδρομα και από τα σύνδρομα στις ασθένειες, περιγράφεται αναλυτικά στο 93 και ενδεικτικά 

στους πίνακες 4 και 5.   

 

Ένα παράδειγμα ομαδοποίησης συμπτωμάτων σε σύνδρομα δίνεται στο σχήμα 4, όπου 

παρατηρούμε ότι το σύνδρομο Απλής Κατάθλιψης (SD : 6o σύνδρομο) εξαρτάται από την 

ποιοτική και ποσοτική ύπαρξη των συμπτωμάτων της Ανεπαρκούς Σκέψης (19ο σύμπτωμα), 

Καταθλιπτικής Διάθεσης (23ο σύμπτωμα), Έλλειψης Ελπίδων (24ο σύμπτωμα), Σχεδίων ή 

Πράξεων Αυτοκτονίας (25ο  σύμπτωμα) και Κατάθλιψης στην Εξέταση (121ο σύμπτωμα).  

 

Αυτές οι εξαρτήσεις των συνδρόμων από τα συμπτώματα και των ασθενειών από τα 

σύνδρομα μπορούν να χαρακτηρισθούν τοπικές και γραμμικές, που εύκολα οδηγούν σε μία 

απεικόνιση της όλης λειτουργίας σε δενδροειδή μορφή. Αυτή η λογική δενδροειδής 

ομαδοποίηση χρησιμοποιείται κατά κόρο στα έμπειρα συστήματα. Στην εργασία αυτή 

προτείνουμε την χρήση αυτού του καλώς καθορισμένου τρόπου ομαδοποίησης για την 

κατασκευή αρχιτεκτονικών νευρωνικών δικτύων με περιορισμούς, ορίζοντας συνδέσεις με 

ειδικά βάρη μεταξύ των στοιχείων επεξεργασίας (κόμβων – τεχνητών νευρώνων) του ΤΝΔ, 

εκμεταλλευόμενοι με τον τρόπο αυτό τις μη γραμμικές ιδιότητες απεικόνισης των ΤΝΔ. Τα 

                                                      
93  Wingk J.K, Cooper J.E, Sartorius N. Measurement and classification of psychiatric symptoms. Cambridge 

University Press 1974. 
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στοιχεία αυτά επεξεργασίας του δικτύου, είναι αντίστοιχα με τους κόμβους που υπάρχουν 

στο δενδροειδές σύστημα λήψης αποφάσεων με το οποίο σχετίζονται . 

 

Για κάθε μία από τις διατυπώσεις του προβλήματος, προτείνεται μία διαφορετική 

αρχιτεκτονική ΤΝΔ όπως αυτές αναλύονται στη συνέχεια. Οι δύο πρώτες ειδικά 

προσαρμοσμένες αρχιτεκτονικές εμπεριέχουν ένα μικρό μόνο υποσύνολο των κλινικών 

κανόνων στον σχεδιασμό τους. Για την ακρίβεια έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με την ιατρική 

εμπειρία και γνώση στο πρώτο τμήμα τους, εκείνο δηλαδή που συνδέει τα συμπτώματα με 

τα σύνδρομα, παραλείποντας όλους τους λοιπούς κανόνες που αφορούν τις συνδέσεις των 

συνδρόμων με τις ασθένειες (δηλαδή τις διαγνώσεις). Το τρίτο ΤΝΔ με αρχιτεκτονική με 

περιορισμούς περιλαμβάνει όλους τους διαδοχικούς λογικούς κανόνες του PSE/CATEGO 

που θα μπορούσαν να συσχετισθούν με την αρχιτεκτονική ενός MLP χωρίς όμως αυτό να 

επιβαρύνει δραματικά την πολυπλοκότητα του. Η λογική εξήγηση μιας τέτοιας σταδιακής 

εισαγωγής των κλινικών κανόνων στο σχεδιασμό των MLP με περιορισμούς είναι το ότι 

θέλαμε να παρατηρήσουμε τις διαφορές που προκύπτουν στην γενικευτική απόδοση των 

αρχιτεκτονικών των ΤΝΔ που ενσωματώνουν διάφορες “ποσότητες” έμπειρης γνώσης. 

 

Παρότι τα δύο πρώτα μοντέλα ΤΝΔ παρουσιάζουν βελτιωμένες γενικευτικές δυνατότητες σε 

σχέση με όλα τα συμβατικά ΤΝΔ και τους κλασικούς στατιστικούς κατηγοριοποιητές που 

χρησιμοποιήθηκαν, είναι ελάχιστα κατώτερα των MLP που εκπαιδεύτηκαν με την 

μεθοδολογία απαλοιφής βαρών του Weigend. Αυτό είναι αποτέλεσμα της περιορισμένης 

έμπειρης γνώσης που ενσωματώθηκε σ’ αυτά κατά τον σχεδιασμό τους. Ο σχεδιασμός 

βελτιωμένων αρχιτεκτονικών για τα μοντέλα αυτά που θα ενσωματώνουν τη μεγαλύτερη 

δυνατή ποσότητα ψυχιατρικών γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, είναι ένας από τους 

μελλοντικούς στόχους μας. Το συγκεκριμένο «μειονέκτημα» όμως δεν ισχύει για το τρίτο, 

ειδικά προσαρμοσμένο μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε, το οποίο παρουσιάζει την καλύτερη 

συνολικά γενικευτική απόδοση. 
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Σχήμα 5 
 

 

Επίπεδο Εισόδου (140 ΣΕ)

1ο Κρυφό Επίπεδο (38-74 ΣΕ)

2ο Κρυφό Επίπεδο (38 ΣΕ)

Επίπεδο Εξόδου  (5 ΣΕ)

Συναισθηματικές ή 
μη ειδικές λεκτικές
ψευδαισθήσεις

Παραληρητικές
ιδέες ενοχής

Υποχονδριακές
παραληρητικές

ιδέες

Παραληρητικές
ιδέες 

καταστροφής

Καταθλιπτικές παραληρητικές
ιδέες και ψευδαισθήσεις

Σχήμα 5.
Απεικόνιση του τρόπου σύνδεσης των στοιχείων επεξεργασίας των ΡΝΔ με περιορισμούς.
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Όσον αφορά τη πρώτη διατύπωση του προβλήματος η στρατηγική που προτείνεται μπορεί 

να πραγματοποιηθεί σε κάποια μονοκατευθυντική τοπολογία με δύο κρυφά επίπεδα με την 

σύνδεση συγκεκριμένων μόνο στοιχείων επεξεργασίας του επιπέδου εισόδου με αντίστοιχα 

στοιχεία των κρυφών επιπέδων και όχι όλα μεταξύ τους. Οι αντιστοιχίες αυτές είναι 

σύμφωνες με τους κανόνες με τους οποίους συνδέονται τα συμπτώματα με τα σύνδρομα. Τα 

στοιχεία εισόδου είναι ισάριθμα και αντίστοιχα με τα συμπτώματα (140 στοιχεία 

επεξεργασίας), ενώ στο δεύτερο κρυφό επίπεδο τα στοιχεία επεξεργασίας αντιστοιχούν στα 

σύνδρομα (38 στοιχεία επεξεργασίας).  

 

Το πρώτο κρυφό επίπεδο έχει την ευθύνη για την επιτυχή αντιστοίχηση μεταξύ των 

στοιχείων του εισαγωγικού επιπέδου των συμπτωμάτων και του επιπέδου των συνδρόμων 

(2ου κρυφού). Το προαναφερθέν στάδιο ελάττωσης των διαστάσεων  των πληροφοριών από 

140 συμπτώματα σε 38 σύνδρομα βασίζεται σε γραμμικές κυρίως σχέσεις αντίστοιχες 

εκείνων του PSE/CATEGO και των προσεγγίσεων που προτείνουν τα έμπειρα συστήματα. 

 

Παρότι μία τέτοια γραμμική προσέγγιση είναι πολύ αποτελεσματική και χρήσιμη για την 

ανάπτυξη εύκολα κατανοητών ψυχιατρικών μοντέλων, δεν είναι όμως τόσο αποδοτική όσο 

μία μη γραμμική μέθοδος (όσον αφορά τη διαφύλαξη των πληροφοριών) όταν γίνεται 

ελάττωση του αριθμού των διαστάσεων του χώρου των δεδομένων. Είναι λοιπόν σαφώς 

δικαιολογημένη η ανάγκη ύπαρξης του πρώτου κρυφού επιπέδου. Ένα τμήμα μιας τέτοιας 

τοπολογίας με περιορισμούς φαίνεται στο σχήμα 5. Η ορθή απαλοιφή βαρών και η 

ταυτόχρονη πρόσθεση συνδέσεων που παρέχουν επιπλέον πληροφορίες, επιφέρουν 

ουσιαστική βελτίωση στη γενικευτική ικανότητα του μοντέλου των νευρωνικών δικτύων που 

χρησιμοποιούνται στη ψυχιατρική διάγνωση, όπως αυτό είναι εμφανές στα αποτελέσματα 

της μελέτης αυτής. 

 

Αναφορικά με την δεύτερη διατύπωση του προβλήματος, βρέθηκε πειραματικά ότι μία 

μονοκατευθυντική τοπολογία με τρία κρυφά επίπεδα αντί δύο που υπήρχαν στην 

προηγούμενη περίπτωση, με τις ίδιες γενικές ιδέες όπως πριν, εμφανίζουν καλύτερη 

απόδοση. Η εισαγωγή ενός πρόσθετου κρυφού επιπέδου στην περίπτωση αυτή στοχεύει 

στην επιτυχέστερη αντιμετώπιση της αύξησης της πολυπλοκότητας του προβλήματος που 

έγινε με την πρόσθεση σ’ αυτό της ομάδας με ανάμεικτες ασθένειες. Και για τις δύο 

προαναφερθείσες ειδικά προσαρμοσμένες αρχιτεκτονικές τα πέντε στοιχεία επεξεργασίας 

που υπάρχουν στο επίπεδο εξόδου αντιστοιχούν στις έξι διαγνωστικές κατηγορίες. Η πρώτη 

κατηγορία, των φυσιολογικών περιπτώσεων (non abnormality cases) αντιπροσωπεύεται με 

όλες τις τιμές ενεργοποίησης των στοιχείων επεξεργασίας του επιπέδου εξόδου, στο μηδέν 
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ενώ κάθε άλλη διαγνωστική κατηγορία αντιπροσωπεύεται με ένα διάνυσμα το οποίο έχει 

μόνο ένα του στοιχείο από τα πέντε ίσο με την μονάδα σε αντιστοιχία με τις τιμές που 

παίρνουν τα στοιχεία επεξεργασίας εξόδου και την κατηγορία. 

 

Α’ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ  

 

Διαγνωστική ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΔΟΥ 
ΚΚατηγορία Διάνυσμα εξόδου ΣΕ1 ΣΕ2 ΣΕ3 ΣΕ4 ΣΕ5

Φυσιολογικές περιπτώσεις ICD-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σχιζοφρενική διαταραχή 
παρανοϊκού τύπου 295.3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Νευρωτικές διαταραχές, 
Αγχώδεις καταστάσεις 300.0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

Νευρωτικές διαταραχές. 
Γενικευμένη δ/χή άγχους 300.2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 300.4 Νευρωτική κατάθλιψη 

Μείζων καταθλιπτική 
διαταραχή, απλό 296.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

 

 

B’  &  Γ’ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ  

 

Διαγνωστική ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΔΟΥ 
Κατηγορία Διάνυσμα εξόδου ΣΕ1 ΣΕ2 ΣΕ3 ΣΕ ΣΕ

PSE / 
CATEGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Φυσιολογικές 

περιπτώσεις 

S+ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Σχιζοφρενικές ψυχώσεις 

A+ 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Αγχώδεις καταστάσεις 

N+ 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Νευρωτική κατάθλιψη 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 R+ Retarded depression 

P+ P?, O+, 
D+, M+ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 Μικτή ομάδα 

 

 

Πίνακας 8     Κωδικοποίηση των δεδομένων στις εισόδους των ΤΝΔ 
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Σχήμα 6 

2ο Κρυφό Επίπεδο

3ο Κρυφό Επίπεδο

Επίπεδο Εξόδου

38-74 ΣΕ

5 ΣΕ

38 ΣΕ

Επίπεδο Εισόδου 140 ΣΕ

1ο Κρυφό Επίπεδο 60 ΣΕ

Συναισθηματικές ή 
μη ειδικές λεκτικές
ψευδαισθήσεις

Παραληρητικές
ιδέες ενοχής

Υποχονδριακές
παραληρητικές

ιδέες

Παραληρητικές
ιδέες 

καταστροφής

Καταθλιπτικές παραληρητικές
ιδέες και ψευδαισθήσεις

Σχήμα 6.    ΤΝΔ με περιορισμούς  (Β΄διατύπωση του προβλήματος)
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Τα 140 στοιχεία επεξεργασίας του εισαγωγικού επιπέδου αντιστοιχούν πάλι στα 

συμπτώματα ενώ τα 38 στοιχεία επεξεργασίας του τρίτου κρυφού επιπέδου αντιστοιχούν 

στα σύνδρομα. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτεύχθηκαν με την χρήση των αρχιτεκτονικών 

ΤΝΔ με τα τρία κρυφά επίπεδα σε σύγκριση πάντα με εκείνα με δύο κρυφά επίπεδα, 

παρουσιάζοντας μια ισχυρή μεη γραμμική συμπεριφορά στο στάδιο ελάττωσης των 

διαστάσεων του χώρου εισαγωγής των στοιχείων. Ένα τμήμα της προτεινόμενης τοπολογίας 

με περιορισμούς φαίνεται στο σχήμα 6. 

 

Στην τρίτη διατύπωση του προβλήματος αναφερόμαστε στα μονοκατευθυντικά μοντέλα ΤΝΔ 

που σχεδιάσαμε σύμφωνα με τους κανόνες που βρίσκονται στον πίνακα 4, έχοντας στο 

εισαγωγικό επίπεδο 140 στοιχεία επεξεργασίας συνδεδεμένα με ένα δεύτερο επίπεδο 38 

στοιχείων επεξεργασίας (αντίστοιχα των 38 συνδρόμων) με μία τυποποιημένη, χωρίς 

μεταβαλλόμενα βάρη αρχιτεκτονική που μιμείται τους έμπειρους κανόνες του PSE/CATEGO. 

Μετά τα δύο αυτά επίπεδα υπάρχουν δύο ακόμα κρυφά επίπεδα με 33 και 16 στοιχεία 

επεξεργασίας αντίστοιχα, και στη συνέχεια ένα επίπεδο εξόδου αποτελούμενο από 5 

στοιχεία  επεξεργασίας. Οι τιμές που παίρνουν τα στοιχεία του επιπέδου εξόδου ακολουθούν 

την λογική που αναφέρθηκε στις δύο προηγούμενες διατυπώσεις του προβλήματος. Μία 

βασική διαφορά της τελευταίας διατύπωσης είναι ότι ενώ στις δύο προηγούμενες όλες οι 

συνδέσεις μεταξύ των επιτυχημένων επιπέδων που απεικονίζουν τα συμπτώματα στα 

σύνδρομα είναι προσαρμοσμένες και καθορίζονται κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης , η 

τρίτη αρχιτεκτονική ΤΝΔ παρεμβάλλει ένα σταθερό τμήμα μεταξύ του επιπέδου εισόδου 

(συμπτώματα) και του πρώτου κρυφού επιπέδου των 38 στοιχείων επεξεργασίας 

(σύνδρομα). Οι συνδέσεις αυτού του σταθερού τμήματος δεν προσαρμόζονται κατά την 

εκπαίδευση και όλα τα 38 στοιχεία του πρώτου κρυφού επιπέδου είναι απλά στοιχεία 

κατωφλίου (threshold elements) που εφαρμόζουν του κανόνες του PSE/CATEGO, και έτσι 

έχουμε μία δραματική μείωση των 140 διαστάσεων του χώρου εισόδου των στοιχείων. 

Συνεπώς αυτή η σταθερή αρχιτεκτονική, απλά παίζει τον ρόλο ενός γραμμικού 

μετασχηματισμού των αρχικών προτύπων εισόδου  με 140 στοιχεία σε αντίστοιχα πρότυπα 

των 38 στοιχείων που ανταποκρίνονται στα σύνδρομα του PSE/CATEGO.  

 

Μεταξύ των πολυάριθμων εμπειρικών κανόνων των ειδικών (μέρος των οποίων φαίνεται 

στον πίνακα 5), που καθορίζουν τις συνδέσεις μεταξύ συνδρόμων και ασθενειών, επιλέξαμε 

να απεικονίσουμε και να εφαρμόσουμε απ’ ευθείας στα μοντέλα ΤΝΔ μόνο ένα τμήμα τους 

που είναι και οι πιο χαρακτηριστικοί. Πιο συγκεκριμένα κατασκευάσαμε μία 

μονοκατευθυντική τοπολογία με περιορισμούς σχετικούς με τους κανόνες που αφορούν τα 

σύνδρομα 1 έως 21 μόνο, δεδομένου ότι συνδέουν μέχρι δεύτερου βαθμού συσχετίσεις 
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μεταξύ συνδρόμων και ασθενειών.  Τα υπόλοιπα σύνδρομα 22 - 38,  χρησιμοποιούν 

συσχετίσεις υψηλότερης τάξης («όλα με όλα») και συνδυάζονται με πολύ πιο σύνθετους 

κανόνες για την παραγωγή ασθενειών. 

 

Μιας και ο αρχικός στόχος μας, ήταν να δειχθεί η καταλληλότητα και η χρησιμότητα της 

ενσωμάτωσης των κλινικών διαγνωστικών κανόνων στο σχεδιασμό ενός βελτιωμένου 

συστήματος ΤΝΔ που να βασίζεται στα ψυχιατρικά διαγνωστικά συστήματα, ακόμα και η 

ατελής απεικόνιση  των έμπειρων κανόνων, στις συνδέσεις του δικτύου είναι παρ’ όλα αυτά 

αρκετή για να εξυπηρετηθεί ο στόχος μας. Αυτά τα ειδικά διαμορφωμένα ΤΝΔ (που 

παρουσιάζονται στο σχήμα 7), είχαν την καλύτερη απόδοση μεταξύ των τριών 

προαναφερθεισών αρχιτεκτονικών με περιορισμούς. 

 

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο σχεδιασμός της τελευταίας αρχιτεκτονικής έγινε βάσει των 

ακόλουθων αρχών : 

 

• όταν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ μίας ασθένειας και ενός ζεύγους συνδρόμων (πίνακας 9), 

δημιουργείται ένα ειδικό πρώτο κρυφό επίπεδο, που συνδέεται μόνο με τα δύο αυτά 

σύνδρομα και στη συνέχεια απ’ ευθείας με το στοιχείο επεξεργασίας του επιπέδου εξόδου 

που σχετίζεται με την ασθένεια αυτή. 

 

• όταν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ μίας ασθένειας και ενός συνδρόμου (πίνακας 9), 

θεωρούνται όλα αυτά τα σύνδρομα σαν μία ομάδα πλήρως συνδεδεμένη με ένα μικρό 

υποσύνολο των στοιχείων επεξεργασίας του πρώτου κρυφού επιπέδου. Κάθε ένα από 

αυτά τα στοιχεία επεξεργασίας του κρυφού επιπέδου συνδέεται απ’ ευθείας με το στοιχείο 

του επιπέδου εξόδου που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη ασθένεια. 
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Σχήμα 7 

…………
140 ΣΕ (140 συμπτώματα του PSE)

38 ΣΕ (38 Σύνδρομα του PSE/CATEGO)

5 ΣΕ ( 6 Διαγνώσεις του PSE/CATEGO)

 Σταθερές συνδέσεις σύμφωνα με τους κανόνες του PSE/CATEGO

Σχήμα 7   Απεικόνιση των ειδικών συνδέσεων που αφορούν στην  Γ΄ διατύπωση του προβλήματος 

Actual
Layer

1st Hidden
Layer

2nd Hidden
Layer

Output
Layer
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Πίνακας 9      Αναλυτική καταγραφή των συνδέσεων μεταξύ των στοιχείων επεξεργασίας των ΤΝΔ 
με περιορισμούς (Γ΄διατύπωση του προβλήματος) 

 

ΕΠΙΠΕΔΑ Στοιχεία Επεξεργασίας (ΣΕ) 

Actual Input (AI) 38 από AI1 έως AI38 
1st Hidden (1HL) 33 από  1HL1 έως 1HL 33 
2nd Hidden (2HL) 16 από 2HL1 έως 2HL16 
Output (OUT) 5 από OUT1 έως OUT5 

   
 

Actual Input Layer (AI) First Hidden Layer (1HL) Second Hidden Layer 
(2HL) 

Output layer 
(OUT) 

    
AI1, AI2, AI3, AI4, AI11  1HL1, 1HL2, 1HL3   

AI5, AI6, AI10, AI21 1HL4, 1HL5   
AI7 1HL6   

AI8, AI9 1HL7, 1HL8   
AI5, AI6, … , AI21 1HL9, … , 1HL14   

AI12, AI13 1HL15   
AI13, AI14 1HL16   
AI13, AI15 1HL17   
AI13, AI16 1HL18   
AI13, AI17 1HL19   
AI13, AI18 1HL20   
AI13, AI19 1HL21   

 



 

AI13, AI20 1HL22   
AI13, AI21 1HL23   

AI22, … , AI38 1HL24, … , 1HL33   
    
 1HL1, … , 1HL33 2HL1, … , 2HL16  
    
 1HL1, 1HL2, 1HL3, 1HL15, 1HL16, 1HL17, 1HL18, 

1HL19, 1HL20, 1HL21, 1HL22, 1HL23 
OUT1 

 1HL7, 1HL8  OUT2 
 1HL6  OUT3 
 1HL4, 1HL5, 1HL9, 1HL10, 1HL11, 1HL12, 1HL13, 

1HL14 
OUT5 

    
  2HL1, … , 2HL16 OUT1, … , OUT5

 
Σε κάθε γραμμή, κάθε κυψέλη περιέχει τα στοιχεία απ΄όπου ξεκινούν οι συνδέσεις οι οποίες καταλήγουν σε όλα τα 

στοιχεία που περιέχονται στην αμέσως επόμενη (μη κενή) κυψέλη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  V - Πειραματική μελέτη. 
 

 

 

 

Στις ακόλουθες παραγράφους ερευνάται εκτενώς η γενικευτική απόδοση των προτεινόμενων αρχιτεκτονικών ΤΝΔ ειδικά σχεδιασμένων για 

το πρόβλημα της ψυχιατρικής διάγνωσης, σε σχέση πάντα με τις διαγνώσεις των ειδικών. Γίνονται συγκρίσεις μέσα στα όρια του σταθερού 

στατιστικού πειραματικού πλαισίου που αναφέρθηκε στις προηγούμενες παραγράφους και βασίζεται στην διεπικύρωση, με τις γενικευτικές 

ικανότητες ενός μεγάλου αριθμού παραδοσιακών στατιστικών μεθόδων κατηγοριοποίησης και ΤΝΔ.  

 

Πιο συγκεκριμένα στη μελέτη αυτή έχουν χρησιμοποιηθεί οι ακόλουθες μέθοδοι :  

 

Κατηγοριοποιητές ΤΝΔ :  

• κλασικά MLP δίκτυα που εκπαιδεύτηκαν με τη μέθοδο on-line BP όπως επίσης και με την τεχνική απαλοιφής βαρών του Weigend 

(Prunning NN) 94 

• Probabilistic Neural Networks (Πιθανοτικά Νευρωνικά Δίκτυα) 95 

• το παράδειγμα του Learning Vector Quantization (LVQ) 

• δίκτυα perceptron  

• τo μοντέλo counterpropagation και  

• τo μοντέλo madaline 

                                                      
94  Weigend A. S., Rumelhart D. E., Huberman B.A. ,  “Back-propagation, weight elimination and time series prediction”, In Touretzky D. S.  et al. eds., Proc. 1990 

Connectionist Models Summer  School, San Mateo, CA: Morgan Kaufmann, 1990.        
95  Masters T., “Advanced Algorithms  for  Neural  Networks.  A  C++  Sourcebook”, John Wiley & Sons,    1995. 
 
 



 

 

Στατιστικοί κατηγοριοποιητές : 

• η βηματική πολλαπλή διακρίνουσα ανάλυση 

• ο κατηγοριοποιητής ελάχιστης απόστασης (που παρά την απλότητά του η χρήση του θεωρείται επιτυχής σε παρόμοια προβλήματα)  

• ο αλγόριθμος των Κ πλησιέστερων γειτόνων (η έκδοση που χρησιμοποιείται στο LVQ -PAK του Kohonen) 

• το Self Organising Feature Maps του Kohonen (SOM) 96,97 

• ο κατηγοριοποιητής k-means και 

• ιεραρχικοί κατηγοριοποιητές  

 

Έμπειρα Συστήματα :  

Το κλασικό και πολύ σημαντικό έμπειρο σύστημα PSE/CATEGO εφαρμόστηκε στην βάση των 796 κλινικών συνεντεύξεων που διαθέτουμε. 

Παρόλο που τα αποτελέσματα που προέκυψαν δεν μπορούν απ’ ευθείας να συγκριθούν με τα αντίστοιχα που πέτυχαν, άλλες στατιστικές 

μέθοδοι βασισμένες στην αναγνώριση προτύπων, μας δείχνουν αρκετές σπουδαίες τάσεις γύρω από την απόδοση των έμπειρων 

συστημάτων. Τα έμπειρα αυτά συστήματα σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη πολύ διαφορετικούς πληθυσμούς ασθενών και συνεπώς είναι 

πολύ γενικά για να εφαρμοστούν με επιτυχία στις ανάγκες ενός συγκεκριμένου πληθυσμού.  

 

Κάθε στατιστική μέθοδος αναγνώρισης προτύπων που χρησιμοποιήθηκε σ’ αυτές τις πειραματικές έρευνες εφαρμόστηκε είκοσι φορές σε 

κάθε μία από τις τρεις διατυπώσεις του προβλήματος της ψυχιατρικής διάγνωσης όπως έχουμε ήδη αναφέρει. Κάθε φορά 

χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά σετ εκπαίδευσης και ελέγχου τα οποία προερχόντουσαν πάντα από την αρχική βάση με τις κλινικές 

συνεντεύξεις του PSE μετά από επιτυχείς απολύτως τυχαίες ανακατανομές των πληροφοριών. 

 

                                                      
96  Kohonen T, Self Organised Formation of topologically correct feature maps, Biological Cybernetics 43, p59-69, 1982 
97  Kohonen T. Self organisation and associative memory . (2nd edition) Spinger-Verlag, 1988 
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Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι όχι μόνο να αξιολογηθεί η λύση που προσφέρεται με τα προτεινόμενα μοντέλα ΤΝΔ στο πρόβλημα της 

μοντελοποίησης της κλινικής ψυχιατρικής διάγνωσης αλλά επίσης να διαφανούν εμπειρικά πολλές σημαντικές γενικευτικές ιδιότητες των 

αρχιτεκτονικών των MLP με περιορισμούς, συγκρινόμενες με τις δυνατότητες των αντίστοιχων συμβατικών που εκπαιδεύτηκαν με 

διαφορετικές τεχνικές βελτίωσης της γενικευτικής ικανότητας όπως την μέθοδο απαλοιφής βαρών του Weigend. 

 

Οι γενικευτικές δυνατότητες των χρησιμοποιούμενων μεθόδων συγκρίνονται προσεκτικά μεταξύ τους σύμφωνα με τα κριτήρια που 

αναφέρθηκαν πιο πάνω (συνολική ποσοστιαία συμφωνία, Kappa και Υ). Πιο συγκεκριμένα, τα μεγέθη που πάρθηκαν υπόψη στις 

συγκρίσεις αυτές είναι οι μέσες τιμές και οι διακυμάνσεις των συνολικών ποσοστών συμφωνίας, όπως επίσης οι μέσες τιμές και οι 

διακυμάνσεις των μετρήσεων που σχετίζονται με τα προαναφερθέντα κριτήρια για κάθε μία ασθένεια. Επιπλέον οι μέσες τιμές και οι 

αποκλίσεις των στατιστικών μεγεθών που εμπλέκονται στα διάφορα στατιστικά τεστ και αφορούν την διαφορά του Kappa από το μηδέν 

όπως επίσης τα στατιστικά τεστ x2 ανεξαρτησίας μεταξύ των διαγνώσεων των μεθόδων κατηγοριοποίησης και των αντίστοιχων κλινικών 

διαγνώσεων, έχουν υπολογισθεί και φαίνονται στους πίνακες 13, 14, 15, 16(a, b), 17. 

 

Στον πίνακα 13 βρίσκονται τα αποτελέσματα από την πρώτη διατύπωση του προβλήματος, δηλαδή την κατηγοριοποίηση κατά ICD-9. 

 

Στους πίνακες 14 και 15 αναφέρονται τα αποτελέσματα της κατά PSE/CATEGO κατηγοριοποίησης. Ειδικότερα στον πίνακα 14 

χρησιμοποιούνται δίκτυα 140 εισόδων, πέντε εξόδων και πολλαπλών κρυφών επιπέδων.  

 

Στους πίνακες 15 έως και 17 τα ΤΝΔ που χρησιμοποιήθηκαν είχαν μεταξύ εισαγωγικού επιπέδου (140 στοιχείων επεξεργασίας - 

συμπτώματα) και πρώτου κρυφού επιπέδου (38 στοιχεία επεξ. – σύνδρομα) συνδέσεις με σταθερά βάρη σε αντιστοιχία με τους κανόνες του 

PSE/Catego, ενώ ο τρόπος σύνδεσης των στοιχείων επεξεργασίας των επομένων επιπέδων περιγράφεται αναλυτικά στο προηγούμενο 

κεφάλαιο.   
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Για την ευκολότερη κατανόηση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στους πίνακες 16a και 16b που αφορούν τον συντελεστή 

kappa, η στατιστική του Kappa εξετάζει κατά πόσο ο συντελεστής αυτός διαφέρει από το μηδέν. Αν η τιμή του kappa τείνει στο μηδέν αυτό 

σημαίνει ότι έχουμε τυχαία συμφωνία μεταξύ των απαντήσεων του δικτύου και των αντίστοιχων πραγματικών διαγνώσεων. Το P είναι η 

πιθανότητα που αντιστοιχεί σ’ αυτόν τον έλεγχο υπόθεσης δηλαδή η πιθανότητα του kappa να είναι μηδέν, που σημαίνει ότι όσο πιο μικρή 

τιμή έχει το P τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα τυχαίας συμφωνίας μεταξύ πραγματικών και παραγομένων αποτελεσμάτων και τόσο πιο 

αξιόπιστη είναι η απάντηση του δικτύου. 

 

Ανάλογα στο πίνακα 17 που αναφέρεται στον συντελεστή Y, η τελευταία στήλη δείχνει τα αποτελέσματα του ελέγχου x2 ανεξαρτησίας 

μεταξύ των διαγνώσεων των δικτύων και των αντίστοιχων πραγματικών. Η υπόθεση είναι και εδώ ότι η πραγματική διάγνωση και η 

απάντηση του δικτύου είναι ανεξάρτητες δηλαδή ότι η οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ τους είναι τυχαία, και P είναι η πιθανότητα αυτή η 

υπόθεση να είναι ορθή. Όσο μικρότερη είναι η τιμή του P, τόσο πιο αξιόπιστα είναι τα αποτελέσματα που μας δίνει το δίκτυο.  

 

Παρά το ότι για να εκτιμηθεί κάθε μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, χρησιμοποιούνται κυρίως οι μέσες τιμές και οι αποκλίσεις των 

ποσοστών συμφωνίας με τις διαγνώσεις των ειδικών, πάρθηκε σοβαρά υπόψη στην τελική απόφαση για την καλύτερη διαγνωστική 

διαδικασία των μεθοδολογιών των ΤΝΔ, η κατανομή του ιστογράμματος της γενικευτικής απόδοσης κατά τη διάρκεια της εκμάθησης (όσον 

αφορά τα ΤΝΔ), που προέκυψε από τις είκοσι διαδοχικές προσπάθειες εκπαίδευσης. Τα διαγράμματα 5,6,7 και 8, δείχνουν αυτά τα 

ιστογράμματα των δύο καλύτερων μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και συγκεκριμένα των προτεινόμενων MLP με περιορισμούς που 

εκπαιδεύτηκαν με αλγόριθμο Online BP όπως επίσης και των αντίστοιχων κλασικών MLP τα οποία εκπαιδεύτηκαν με την χρήση της 

τεχνικής απαλοιφής βαρών του Weigend. Τα διαγράμματα αυτά (5 έως 8) ανταποκρίνονται αντίστοιχα στην δεύτερη και τρίτη διατύπωση 

του προβλήματος. 

 

Άλλος ένας στόχος της πειραματικής αυτής μελέτης είναι να δώσει μερικές ενδείξεις γύρω από τα ειδικά χαρακτηριστικά του προβλήματος 

της ψυχιατρικής διάγνωσης συμπληρώνοντας εκείνες που αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο ΙΙΙ. Αυτό επιτεύχθηκε  με την χρήση  των δικτύων 

  112 



 

perceptron, counterpropagation και madaline και αυτός είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν όλα τα παραπάνω 

μοντέλα. 

 

Επιπρόσθετα τα πειράματα που παρουσιάζονται στη μελέτη αυτή εκτελέστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε πάντα να επιτυγχάνεται η βέλτιστη 

απόδοση των διαφόρων μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται. Όσον αφορά τα ΤΝΔ οι παράμετροι κάθε ενός δικτύου όπως π.χ. ο ρυθμός 

εκπαίδευσης (learning rate : παράμετρος που ρυθμίζει το μέγεθος της μεταβολής κάποιου βάρους κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης και 

επηρεάζει τον ρυθμό σύγκλισης του δικτύου) και η ορμή (momentum : παράμετρος που βοηθά στην ομαλοποίηση των βαρών κατά την 

εκπαίδευση, απαγορεύοντας υπερβολικές μεταβολές λόγω τοπικών ανωμαλιών. Προστίθεται σαν όρος στην μεταβολή του βάρους που 

υπολογίζεται σαν το γινόμενο της προηγούμενης μεταβολής του βάρους και του παράγοντα ορμής) για τα MLP δίκτυα που εκπαιδεύτηκαν 

με τον αλγόριθμο Back Propagation, επιλέχθηκαν έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη μέση ακρίβεια κατηγοριοποίησης με την χρήση 

αντίστοιχων σετ επικύρωσης. Το ίδιο έγινε και με τον αριθμό των code book vectors και των πλησιέστερων γειτόνων στον κατηγοριοποιητή 

LVQ και με τον αριθμό των πλησιέστερων γειτόνων στον κατηγοριοποιητή Κ-ΝΝ. Οι συντελεστές εκμάθησης των μοντέλων (PNN) 

Πιθανοτικών Νευρωνικών Δικτύων, madaline, perceptron και conterprogation έχουν επιλεχθεί με τον ίδιο τρόπο. Τέλος, οι τιμές F 

εγκλεισμού και αποκλεισμού μιας μεταβλητής σε κάθε βήμα της βηματικής πολυμεταβλητής διακρίνουσας ανάλυσης καθορίστηκαν με την 

ίδια λογική, χρησιμοποιώντας αντίστοιχα σετ επικύρωσης.  

 

Όσον αφορά τις περιπτώσεις των μη επιβλεπόμενων τεχνικών, μόνο το SOM χρειάζεται βελτιστοποίηση των παραμέτρων του. Οι 

διαστάσεις του feature map, ο τύπος και η μορφή των “γειτονιών”, οι ρυθμοί εκμάθησης και οι ακτίνες των “γειτονιών” στις δύο φάσεις 

εκπαίδευσης του SOM και ο αριθμός των επαναλαμβανόμενων κυκλικών διαδικασιών στους νευρώνες και στους στατιστικούς αλγόριθμους 

που χρησιμοποιήθηκαν σε όλα τα πειράματα που έγιναν, επιλέχθηκαν χρησιμοποιώντας την ίδια στρατηγική. Οι παράμετροι που έδωσαν 

τα καλύτερα αποτελέσματα έχουν ως εξής : Στα πειράματά μας χρησιμοποιήθηκε μία απεικόνιση με διαστάσεις 25×20, με γειτονιές μορφής 

τετραπλεύρου γκαουσιανού τύπου. Η απεικόνιση αυτή εκπαιδεύτηκε σε δύο φάσεις για 2000 και 8000 επαναλήψεις, και με παραμέτρους 

εκμάθησης 0.5 και 0.2 αντίστοιχα όπως επίσης και ακτίνες γειτονιών των 15 και των 5 μονάδων αντίστοιχα. Ο μη επιβλεπόμενος 
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αλγόριθμος του SOM εφαρμόστηκε με την χρήση του περιβάλλοντος προσομοίωσης SOM-PAK 3.1, ενώ οι αλγόριθμοι Κ-means και 

ιεραρχικής ομαδοποίησης ελέγχθηκαν με το στατιστικό πακέτο SPSS 6.1. 

 

Όλα τα πειράματα που αφορούν κλασικά MLP δίκτυα χωρίς περιορισμούς που εκπαιδεύτηκαν με τον on-line BP αλγόριθμο και 

ενσωματώνουν ή όχι την τεχνική απαλοιφής βαρών του Weigend, εκτελέστηκαν μέσα σε ένα ομοιογενές περιβάλλον προσομοίωσης98 , σε 

σταθμούς εργασίας UNIX Crimson Silicon Graphics και SUN. Τα πειράματα εκείνα που αφορούσαν αρχιτεκτονικές MLP με περιορισμούς 

εκπαιδευμένα με on-line BP αλγόριθμο, όπως επίσης και τα μοντέλα Counterprogagation , Madaline και Percptron εκτελέστηκαν με την 

χρήση του πακέτου λογισμικού (προσομοίωσης) Neural Works Professional II σε τρείςένα  σταθμόούς PC-Pentium (Ms - Windows) και 

αυτό διότι το συγκεκριμένο πακέτο παρέχει πολλές ευκολίες στον σχεδιασμό των δικτύων. Μία εικόνα από ένα δίκτυο με περιορισμούς 

όπως αυτό σχεδιάστηκε με το πακέτο Neural Works Professional II μπορούμε να δούμε στη επόμενη σελίδα. 

 

Οι αλγόριθμοι Κ-ΝΝ (Κ πλησιέστερων γειτόνων) και LVQ έτρεξαν μέσα από το πακέτο προσομοίωσης LVQ-PAK 2.0 . Τέλος, ο έλεγχος με 

διακρίνουσα ανάλυση έγινε με τη χρήση του πολύ γνωστού στατιστικού πακέτου SPSS 6.1, ενώ τα πειράματα με τα MLP δίκτυα και την 

τεχνική απαλοιφής βαρών του Weigend , όπως επίσης τα PNN έγιναν με την χρήση του προγράμματος (λογισμικού) που αναφέρονται 

αντίστοιχα στα 99 και 100

 

Όλα τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους πίνακες 13 έως καιkai 17.  Στο διάγραμμα 9 και στα διαγράμματα 10-11 παρουσιάζονται 

παραδείγματα της εξάρτησης του μέσου σφάλματος γενίκευσης από τον αριθμό των νευρώνων στα κρυφά επίπεδα (β’ και γ’ διατύπωση 

του προβλήματος αντίστοιχα), δικαιολογώντας έτσι την επιλογή της βέλτιστης αρχιτεκτονικής των MLP δικτύων με περιορισμούς. Τέλος, 

κυρίως στο διαγράμματα 7 και 8 (αλλά και στα διαγράμματα 5 και 6), επιδεικνύεται με ιστόγραμμα κατανομής της ακρίβειας γενίκευσης, η 

                                                      
98  Perantonis  S.   J,  Karras  D.  A.  An  Integrated  Environment  for Experimenting  with  Feedforward   Neural  Networks.   Tech.  Report,  NCSR ``Demokritos'' 1994. 
 
99  Weigend A. S., Rumelhart D. E., Huberman B.A. ,  “Back-propagation, weight elimination and time series prediction”, In Touretzky D. S.  et al. eds., Proc. 1990 

Connectionist Models Summer  School, San Mateo, CA: Morgan Kaufmann, 1990. 
100  Masters T., “Advanced Algorithms  for  Neural  Networks.  A  C++  Sourcebook”, John Wiley & Sons,    1995. 
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ανωτερότητα των προτεινόμενων ειδικά προσαρμοσμένων MLP αρχιτεκτονικών με περιορισμούς, κατά την εκπαίδευση, σε σύγκριση με τις 

αντίστοιχες κατανομές των κλασικών MLP (που εκπαιδεύτηκαν με on-line BP με την χρήση ή όχι της τεχνικής απαλοιφής βαρών του 

Weigend) και συνεπώς η ανωτερότητα τους όσον αφορά τη σταθερότητα και την αξιοπιστία της απόδοσής τους. 

 

Οι αρχιτεκτονικές των ΤΝΔ που χρησιμοποιήθηκαν και οι παράμετροί τους περιγράφονται στους πίνακες 10, 11 και 12.  Θα πρέπει να 

σημειωθεί επίσης ότι στο επίπεδο εξόδου κάθε ΤΝΔ τύπου MLP εφαρμόστηκε κατηγοριοποίηση ελάχιστης απόστασης σαν τελική 

διαδικασία προσδιορισμού της απάντησης που δίνει το δίκτυο και κατάταξής της στην αντίστοιχη κατηγορία. Όμοια, οι παράμετροι των 

στατιστικών μεθόδων που περιλαμβάνει η πειραματική αυτή μελέτη αναφέρονται  

παρακάτω.
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Neural Network Photo 
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Διάγραμμα 5  
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0.55 0.57 0.58 0.59 0.61 0.62 0.64 0.65 0.67 0.68 0.70 0.71 0.73 0.74 0.76 0.77 0.79 0.80 0.82 0.84

Ακρίβεια Γενίκευσης των MLP-ΤΝΔ με περιορισμούς (β' διατύπωση)

 



 

 

  

Κλάση Συχνότητα 
0.55 0.27% 0.20%
0.57 0.00% 0.00%
0.58 0.00% 0.00%
0.59 0.27% 0.22%
0.61 0.00% 0.10%
0.62 1.35% 1.05%
0.64 8.65% 7.52%
0.65 9.73% 10.03%
0.67 1.62% 2.10%
0.68 2.43% 2.41%
0.70 11.62% 10.24%
0.71 30.54% 20.15%
0.73 5.14% 6.42%
0.74 10.54% 14.22%
0.76 4.32% 6.71%
0.77 3.24% 4.38%
0.79 1.08% 2.01%
0.80 2.43% 1.93%
0.82 3.24% 3.56%
0.84 3.51% 3.16%
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Διάγραμμα6

Συ
χν
ότ
ητ
α

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

0.65 0.67 0.69 0.71 0.73 0.75 0.77 0.79 0.81 0.83 0.85 0.87 0.89

Ακρίβεια Γενίκευσης των MLP-ΤΝΔ με Απαλοιφή Βαρών  (β' διατύπωση)
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Κλάση Συχνότητα 
0.65 1.94% 
0.67 1.13% 
0.69 7.24% 
0.71 9.55% 
0.73 11.62% 
0.75 24.34% 
0.77 18.73% 
0.79 14.82% 
0.81 9.06% 
0.83 1.38% 
0.85 0.15% 
0.87 0.05% 
0.89 0.00% 
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Διάγραμμα 7 

Συ
χν
ότ
ητ
α

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

0.73 0.75 0.77 0.79 0.81 0.83 0.85 0.87 0.89 0.91

Ακρίβεια Γενίκευσης των MLP-ΤΝΔ με περιορισμούς ( γ' διατύπωση)
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Κλάση Συχνότητα 
0.73 1.23% 
0.75 0.00% 
0.77 1.23% 
0.79 1.23% 
0.81 2.47% 
0.83 19.75% 
0.85 22.22% 
0.87 25.93% 
0.89 19.75% 
0.91 6.17% 
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 Διάγραμμα 8 

Συ
χν
ότ
ητ
α

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

0.70 0.72 0.74 0.76 0.78 0.80 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90 0.92

Ακρίβεια Γενίκευσης των MLP-ΤΝΔ με Απαλοιφή Βαρών  ( γ' διατύπωση)

  124 



 

 

Κλάση Συχνότητα 
0.70 0.90% 
0.72 0.10% 
0.74 0.30% 
0.76 1.40% 
0.78 4.70% 
0.80 14.60% 
0.82 42.50% 
0.84 22.00% 
0.86 10.30% 
0.88 1.90% 
0.90 1.30% 
0.92 0.00% 
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Διάγραμμα 9 Βαθμός εξάρτησης του μέσου σφάλματος γενίκευσης από των αριθμό των 
στοιχείων επεξεργασίας  των κρυφών επιπέδων (β' διατύπωση) 

 

Δίκτυα BP με περιορισμούς (140-X-74-38-5) β' διατύπωση
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Δίκτυα BP με περιορισμούς (140-60-Χ-38-5) β' διατύπωση
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Διαγράμματα 10-11 Βαθμός εξάρτησης του μέσου σφάλματος γενίκευσης από των 
αριθμό των στοιχείων επεξεργασίας  των κρυφών επιπέδων (β' & γ' 

διατύπωση) 
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Δίκτυα BP με περιορισμούς (140 … 38-Χ-16-5) 
β' & γ' διατύπωση
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Πίνακας  10 

Μέθοδος Αρχιτεκτονική - Παράμετροι  (Πρώτη διατύπωση του προβλήματος) 

Constrained 
Back 

Propagation 

140c50c38a5      
140c38           
50a5 

n (learning rate): 0.5 α (momentum) : 0.4 

Standard 
Back 

Propagation 

140a50a38a5 n : 0.7 α : 0.6 

Counter 
Propagation 

140a50a5 C=0.1 

Madaline 140a70a5 C=0.2 
Perceptron 140a70a5 C=0.05 

KNN   Nearest Neighbors : 1
LVQ  Codebook Vectors : 80 20000 iterations 

PNN  Kernel = GAUSS  with Prior probabilities estimated 
from group sizes                 

Allowable Error = 0.6 
Weight  

Elimination 
trained 

140a38a15a10a5 Learning Parameters : Weight size regulator (Weigend) :  
Weigend_w0=0.03                            
Penalty function coefficient 
(Weigend) : Weigend_l   =0.03  
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MLPs  Learning Parameters 
(Back Propagation) : 

Learning Step : eta=0.25                    
Momentum acceleration coefficient 
alpha=0.3 

 Descriptives Univariate ANOVAs 
 Matrices Within-groups 

correlation 
Within-groups covariance 

Discriminant Function 
coefficients 

Fisher's 

Analysis Stepwise Wilks' lamda 
 method Criteria (F Value) Entry : 3.84,    Removal : 2.71 
 Classification Prior probabilities computed from group sizes 
 Used covariance matrix : within groups 

c: constrained connections (συνδέσεις  με περιορισμούς),    a: all to all connections (πλήρεις συνδέσεις) 

 

Πίνακας  11 

Μέθοδος Αρχιτεκτονική - Παράμετροι  (Δεύτερη διατύπωση του προβλήματος)

Constrained 
Back 

Propagation 

140a60a74c38a5   
140c74           
140c38           
74a5 

n (learning rate) : 0.3 α (momentum) : 0.4 

Standard 
Back 

Propagation 

140a50a38a5 n : 0.7 α : 0.6 
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Counter 
Propagation 

140a50a5 C=0.15 

Madaline 140a70a5 C=0.24 
Perceptron 140a70a5 C=0.05 

KNN   Nearest Neighbors : 1
LVQ  Codebook Vectors : 80 20000 iterations 

PNN  Kernel = GAUSS  with Prior probabilities estimated 
from group sizes                 

Allowable Error = 0.55 
Weight  

Elimination 
trained 

140a38a15a10a5 Learning Parameters : Weight size regulator (Weigend) :  
Weigend_w0=0.03                             
Penalty function coefficient 
(Weigend) : Weigend_l   =0.03  

MLPs  Learning Parameters 
(Back Propagation) : 

Learning Step : eta=0.2                      
Momentum acceleration coefficient 
alpha=0.3 

 Descriptives Univariate ANOVAs 
 Matrices Within-groups 

correlation 
Within-groups covariance 

Discriminant Function 
coefficients 

Fisher's 

Analysis Stepwise Wilks' lamda 
 method Criteria (F Value) Entry : 3.94,    Removal : 2.75 
 Classification Prior probabilities computed from group sizes 
 Used covariance matrix : within groups 

c: constrained connections (συνδέσεις με περιορισμούς),    a: all to all connections (πλήρεις συνδέσεις) 
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Πίνακας  12 
Μέθοδος Αρχιτεκτονική - Παράμετροι  (Τρίτη διατύπωση του προβλήματος) 

Constrained 
Back 

Propagation 

140…38c33a16a5  
33c5 

n (learning rate) : 0.6 α (momentum): 0.7 

Standard 
Back 

Propagation 

140…38/25/15/5 n : 0.5 α : 0.7 

Counter 
Propagation 

140…38/15/5 C=0.2 

Madaline 140…38/25/5 C=0.3 
Perceptron 140…38/15/5 C=0.08 

KNN   Nearest Neighbors : 1
LVQ  Codebook Vectors : 80 20000 iterations 

PNN  Kernel = GAUSS  With prior probabilities computed 
from group sizes                 

Allowable Error = 0.5 
Weight  

Elimination 
trained 

140…38a15a10a5 Learning Parameters : Weight size regulator (Weigend) :  
Weigend_w0=0.03                             
Penalty function coefficient 
(Weigend) : Weigend_l   =0.03  
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MLPs  Learning Parameters 
(Back Propagation) : 

Learning Step : eta=0.15                    
Momentum acceleration coefficient 
alpha=0.25 

 Descriptives Univariate ANOVAs 
 Matrices Within-groups 

correlation 
Within-groups covariance 

Discriminant Function 
coefficients 

Fisher's 

Analysis Stepwise Wilks' lamda 
 method Criteria (F Value) Entry : 3.65,    Removal : 2.6 
 Classification Prior probabilities computed from group sizes 
 Used covariance matrix : within groups 

c: constrained connections (συνδέσεις με περιορισμούς),    a: all to all connections (πλήρεις συνδέσεις) 
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Σε μία προσπάθεια εκτίμησης και ελέγχου των αποτελεσμάτων που πετυχαίνει το έμπειρο 

σύστημα PSE/CATEGO, αναφέρονται τα ακόλουθα αποτελέσματα, τα οποία προέκυψαν σε 

παρόμοιες μελέτες με την χρήση πολύ γνωστών στο χώρο εμπείρων συστημάτων101.  Τα 

έμπειρα συστήματα CATEGO και DSM-III πέτυχαν 81% και 79% σε ακρίβεια 

κατηγοριοποίησης αντίστοιχα, για δείγματα σχιζοφρενών (295.3) όπως επίσης 43% και 45% 

αντίστοιχα σε ακρίβεια αναγνώρισης (διάκρισης) για δείγματα ασθενών με κατάθλιψη (296.2 

ή 300.4). 

 

Θα πρέπει ίσως να τονισθεί ότι στόχος της μελέτης αυτής δεν είναι να κριθούν οι 

διαγνωστικές δυνατότητες του συστήματος PSE/CATEGO το οποίο άλλωστε θεωρείται 

ευρέως αποδεκτό στο χώρο της κλινικής ψυχιατρικής , αλλά μόνο να διαπιστωθεί κατά πόσο 

τα νευρωνικά δίκτυα μπορούν να προσαρμοσθούν στην λογική του PSE και μάλιστα 

καλύτερα από τις άλλες μεθόδους που χρησιμοποιήσαμε.  

 

Όσον αφορά τις μη επιβλεπόμενες αρχιτεκτονικές, τα αποτελέσματα ορθής 

κατηγοριοποίησης που πήραμε φαίνονται στα διαγράμματα 12 έως 20. Όπως έχουμε 

παρατηρήσει στην προηγούμενη περίπτωση της επιβλεπόμενης κατηγοριοποίησης, οι 

τοπικές μέθοδοι συναντούν σοβαρά προβλήματα στο πρόβλημα της ψυχιατρικής διάγνωσης. 

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο σχεδόν όλες οι μη επιβλεπόμενες τεχνικές 

κατηγοριοποίησης και ομαδοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη αυτή έχουν να 

δείξουν μία τόσο κατώτερη απόδοση στην κατηγοριοποίηση, αφού όλες αυτές οι 

μεθοδολογίες είναι βασισμένες στην μετρική της Ευκλείδειας απόστασης στον χώρο των 

προτύπων, που είναι μία καθαρά  τοπική μέτρηση. Όμως, σκεφτόμενοι αυτές τις έννοιες η 

απόδοση κατηγοριοποίησης του SOM (Kohonen) είναι πραγματικά εκπληκτική σε σύγκριση 

με τις άλλες τεχνικές ομαδοποίησης που χρησιμοποιούνται στη μελέτη αυτή. Αυτά τα 

αποτελέσματα φανερώνουν ότι η χρήση τεχνικών κατηγοριοποίησης στο πρόβλημα της 

ψυχιατρικής διάγνωσης μπορεί να μην οδηγεί σε μία τόσο επιτυχή απόδοση όπως εκείνη  

που θα μπορούσε να επιτευχθεί με την χρήση επιβλεπόμενων τεχνικών, το οποίο είναι κάτι 

που υποδεικνύεται από τα αποτελέσματα που θα συζητήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

ΟμωςΗ η παραπάνω λοιπόν ανάλυση κατηγοριοποίησης, φαίνεται να είναι μία πολλά 

υποσχόμενη τεχνική για την ανάλυση ψυχιατρικών δεδομένων (διαγράμματα 12  έως και 20). 

 

                                                      
101  MAURER K, BIEHL H, KUHNER C, LOFFLER W. On the way to expert systems. Eur Arch Psychiatr Neurol 

Sci (1989) 239: p127-132. 
 

 



 

Στη/ον επόμενο/η ενότητα κεφάλαιο της μελέτης γίνεται συζήτηση όλων των αποτελεσμάτων 

που παρουσιάστηκαν μέχρι τώρα και ανακύπτουν αρκετά σημαντικά αποτελέσματα. 
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Διάγραμμα 12  
 

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Κατηγορία 5 Κατηγορία 6 
Κατηγορία 
Α 

171 170 0 87 0 101 0 189 0 107 0 99

Κατηγορία 
Β 

0 1 125 3 0 0 0 0 0 0 0 1  

Κατηγορία 
Γ 

0 0 0 26 101 0 0 0 0 0 0 2  

Κατηγορία 
Δ 

0 0 0 2 0 0 189 0 0 0 0 0  

Κατηγορία 
Ε 

0 0 0 6 0 0 0 0 107 0 0 0  

Κατηγορία 
ΣΤ 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 103 1  
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Διάγραμμα 12  Σύνδεση μεταξύ ομάδων
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5



 

Διάγραμμα 13 
 

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Κατηγορία 5 Κατηγορία 6 
Κατηγορία 
Α 

171 152 0 34 0 11 0 14 0 9 0 25

Κατηγορία 
Β 

0 2 125 30 0 15 0 59 0 32 0 28

Κατηγορία 
Γ 

0 10 0 20 101 6 0 57 0 37 0 20

Κατηγορία 
Δ 

0 7 0 25 0 65 189 40 0 16 0 21

Κατηγορία 
Ε 

0 0 0 11 0 4 0 19 107 13 0 9  

Κατηγορία 
ΣΤ 

0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 103 0  
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Διάγραμμα 13  Σύνδεση εντός των ομάδων
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Διάγραμμα 14 
 

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Κατηγορία 5 Κατηγορία 6 
Κατηγορία 
Α 

171 171 0 120 0 101 0 189 0 107 0 103

Κατηγορία 
Β 

0 0 125 1 0 0 0 0 0 0 0 0  

Κατηγορία 
Γ 

0 0 0 1 101 0 0 0 0 0 0 0  

Κατηγορία 
Δ 

0 0 0 1 0 0 189 0 0 0 0 0  

Κατηγορία 
Ε 

0 0 0 1 0 0 0 0 107 0 0 0  

Κατηγορία 
ΣΤ 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 103 0  
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Διάγραμμα 14   Πλησιέστερου Γείτονα
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Διάγραμμα 15 
 
 

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Κατηγορία 5 Κατηγορία 6 
Κατηγορία 
Α 

171 85 0 14 0 5 0 0 0 4 0 12

Κατηγορία 
Β 

0 83 125 21 0 61 0 93 0 31 0 33

Κατηγορία 
Γ 

0 3 0 20 101 35 0 96 0 72 0 49

Κατηγορία 
Δ 

0 0 0 31 0 0 189 0 0 0 0 2  

Κατηγορία 
Ε 

0 0 0 22 0 0 0 0 107 0 0 5  

Κατηγορία 
ΣΤ 

0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 103 2  

 

  143 



 

  144 

Διάγραμμα 15   Πιο Απόμακρου Γείτονα
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Διάγραμμα 16 
 

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Κατηγορία 5 Κατηγορία 6 
Κατηγορία 
Α 

171 171 0 120 0 101 0 189 0 107 0 103

Κατηγορία 
Β 

0 0 125 1 0 0 0 0 0 0 0 0  

Κατηγορία 
Γ 

0 0 0 1 101 0 0 0 0 0 0 0  

Κατηγορία 
Δ 

0 0 0 1 0 0 189 0 0 0 0 0  

Κατηγορία 
Ε 

0 0 0 1 0 0 0 0 107 0 0 0  

Κατηγορία 
ΣΤ 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 103 0  
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Διάγραμμα 16    Κεντροειδής Ομαδοποίηση
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Διάγραμμα 17 
 
 

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Κατηγορία 5 Κατηγορία 6 
Κατηγορία 
Α 

171 170 0 115 0 101 0 189 0 107 0 101

Κατηγορία 
Β 

0 1 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Κατηγορία 
Γ 

0 0 0 8 101 0 0 0 0 0 0 1  

Κατηγορία 
Δ 

0 0 0 1 0 0 189 0 0 0 0 0  

Κατηγορία 
Ε 

0 0 0 1 0 0 0 0 107 0 0 0  

Κατηγορία 
ΣΤ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 1  
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Διάγραμμα 17   Median Clustering
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Διάγραμμα 18 
 

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Κατηγορία 5 Κατηγορία 6 
Κατηγορία 
Α 

171 118 0 15 0 7 0 1 161 0 9 0

Κατηγορία 
Β 

0 39 125 7 0 34 0 18 0 4 0 11  

Κατηγορία 
Γ 

0 2 0 13 101 17 0 58 0 23 0 28

Κατηγορία 
Δ 

0 6 0 9 0 12 189 55 0 51 0 24

Κατηγορία 
Ε 

0 6 0 7 0 31 0 47 107 20 0 10

Κατηγορία 
ΣΤ 

0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 103 14  
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Διάγραμμα 18   Μέθοδος Ward
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Διάγραμμα 19 
 
 

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Κατηγορία 5 Κατηγορία 6 
Κατηγορία 
Α 

171 1 0 47 0 0 0 0 0 1 0 9

Κατηγορία 
Β 

0 0 125 35 0 0 0 0 0 0 0 3  

Κατηγορία 
Γ 

0 128 0 11 101 6 0 2 0 6 0 15

Κατηγορία 
Δ 

0 2 0 12 0 23 189 86 0 54 0 39

Κατηγορία 
Ε 

0 23 0 10 0 68 0 48 107 9 0 18

Κατηγορία 
ΣΤ 

0 17 0 10 0 4 0 53 0 37 103 19  
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Διάγραμμα 19   K-Means
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Διάγραμμα 20 
 
 

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Κατηγορία 5 Κατηγορία 6 
Κατηγορία 
Α 

171 136 0 2 0 7 0 9 0 4 0 13

Κατηγορία 
Β 

0 25 125 93 0 2 0 12 0 6 0 7  

Κατηγορία 
Γ 

0 2 0 3 101 62 0 6 0 1 0 4  

Κατηγορία 
Δ 

0 0 0 7 0 2 189 18 0 7 0 63  

Κατηγορία 
Ε 

0 6 0 17 0 23 0 135 107 31 0 9

Κατηγορία 
ΣΤ 

0 2 0 3 0 5 0 9 0 58 103 7  
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Διάγραμμα 20   Self Organizing Map (SOM-Kohonen)
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Πίνακας 13      Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων με βάση την πρώτη διατύπωση 

              

  Ποσοστιαία   Συμφωνία    (Διαγνώσεις κατά ICD-9) 

  Συνολική 
Συμφωνία 

Φυσιολογικές 
περιπτώσεις 

295.3  300.0  300.2  300.4  

  μέση 
τιμή 

τυπ. 
απόκλιση

μέση 
τιμή 

τυπ. 
απόκλιση

μέση 
τιμή 

τυπ. 
απόκλιση

μέση 
τιμή 

τυπ. 
απόκλιση

μέση 
τιμή 

τυπ. 
απόκλιση 

μέση 
τιμή 

τυπ. 
απόκλιση 

BP Εκπαίδευσης 88.18 1.90 92.80 2.40 96.80 2.09 75.00 10.23 77.30 11.05 86.60 6.34 

με περιορισμούς Ελέγχου 80.61 4.13 82.70 10.85 90.80 6.13 70.00 21.79 58.00 18.87 82.10 11.55 

MLP με Εκπαίδευσης 90.43 2.11 92.36 7.29 91.65 4.06 88.32 8.92 87.34 10.44 89.51 5.74 

απαλοιφή 
βαρών 

Ελέγχου 85.98 2.61 87.63 8.93 93.88 5.53 75.00 12.50 77.50 15.61 83.88 7.44 
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Κλασσικό BP Εκπαίδευσης 98.58 0.30 99.20 0.40 100.00 0.00 95.60 4.41 96.00 1.26 99.00 0.00 

 Ελέγχου 78.95 3.01 76.60 9.18 91.60 10.59 65.00 12.25 68.00 9.80 81.00 10.35 

PNN Εκπαίδευσης 79.71 2.61 98.27 4.96 56.81 7.64 52.18 9.11 49.21 9.51 96.09 4.31 

 Ελέγχου 61.27 3.98 94.55 8.08 27.50 10.41 16.25 15.86 23.00 16.76 83.06 6.27 

LVQ Εκπαίδευσης 72.90 4.81 90.91 7.64 97.28 13.76 26.10 12.94 39.85 14.65 77.75 9.73 

 Ελέγχου 66.30 5.36 89.09 8.91 70.83 17.97 22.50 17.50 38.00 20.88 75.56 12.96 

Διακρίνουσα Εκπαίδευσης 83.89 2.97 92.37 7.46 74.31 6.49 76.23 10.60 82.14 15.53 89.29 3.35 

Ανάλυση Ελέγχου 78.27 5.21 83.12 9.00 77.38 9.67 60.71 12.37 68.57 23.56 85.71 4.05 
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Ελάχιστης Εκπαίδευσης 77.64 2.95 88.97 4.71 85.21 7.66 68.57 9.59 92.15 14.01 61.26 5.01 

Απόστασης Ελέγχου 65.39 3.32 90.20 5.51 64.30 9.31 66.50 11.28 65.00 19.62 53.40 5.80 

KNN Εκπαίδευσης 71.79 3.75 90.91 7.63 66.67 8.79 50.00 11.19 60.00 8.02 83.33 7.14 

 Ελέγχου 64.99 5.75 90.00 8.58 61.67 20.82 25.00 22.36 40.00 20.00 77.22 14.79 

Madaline Εκπαίδευσης 29.09 11.61 39.70 48.63 65.60 12.61 18.60 5.39 17.70 7.39 14.30 4.22 

 Ελέγχου 23.82 9.16 20.00 37.90 61.80 14.56 10.00 16.58 14.00 18.00 16.80 9.21 

Perceptron Εκπαίδευσης 53.34 2.09 72.78 4.98 65.11 7.25 26.56 8.43 34.00 10.46 50.11 4.51 

 Ελέγχου 52.04 4.36 72.00 10.77 57.56 15.45 27.78 18.43 37.78 19.88 49.33 7.82 
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Counter Εκπαίδευσης 49.01 5.39 94.44 7.18 52.33 9.02 6.22 5.47 17.89 14.62 40.33 13.59 

Ελέγχου 47.28 4.87 91.00 13.42 50.11 14.81 5.56 10.39 11.33 16.49 42.44  Propagation 15.73 
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Πίνακας 14
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Πίνακας 15    Συγκεντρωτικός πίνακας 
αποτελεσμάτων με βάση την τρίτη 

διατύπωση 

        

             

  Ποσοστιαία Συμφωνία 

  Συνολική 
Συμφωνία 

Φυσιολογικές 
περιπτώσεις 

S+ A+ N+ R+ 

  μέση 
τιμή 

τυπ. 
απόκλιση

μέση 
τιμή 

τυπ. 
απόκλιση 

μέση 
τιμή 

τυπ. 
απόκλιση

μέση 
τιμή 

τυπ. 
απόκλιση

μέση 
τιμή 

τυπ. 
απόκλιση 

μέση 
τιμή 

τυ
απόκ

BP Εκπαίδευσης 94.86 2.14 94.89 3.10 100.00 0.00 86.22 10.65 92.78 3.56 95.78 2.

με περιορισμούς Ελέγχου 89.76 2.43 91.78 6.09 99.44 1.67 71.44 10.12 84.67 6.40 95.33 5.

MLP με Εκπαίδευσης 95.78 1.24 95.29 1.83 100.00 0.00 84.57 6.21 96.00 1.31 98.00 1.
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απαλοιφή βαρών Ελέγχου 88.94 2.11 87.57 4.66 96.86 4.97 79.71 9.10 84.29 6.80 93.86 6.

Κλασσικό BP Εκπαίδευσης 95.32 2.42 95.20 2.23 99.60 0.92 88.10 9.03 94.00 5.06 95.60 4.

 Ελέγχου 83.58 4.42 81.30 20.13 98.50 2.29 62.80 10.12 84.30 7.79 84.50 8.

PNN Εκπαίδευσης 67.27 7.30 87.40 2.65 67.30 12.40 54.90 9.92 79.70 8.54 64.40 12

 Ελέγχου 67.04 6.44 85.50 4.94 68.00 9.44 62.70 14.19 69.80 5.88 67.80 16

LVQ Εκπαίδευσης 70.14 2.36 74.88 16.60 73.75 16.29 76.75 9.36 69.13 17.13 59.00 19

 Ελέγχου 61.32 2.72 86.13 4.48 72.25 12.31 59.63 11.57 62.50 7.48 48.63 9.

Διακρίνουσα Εκπαίδευσης 76.31 1.75 81.70 3.77 85.90 3.27 80.90 9.37 71.70 6.90 70.40 9.
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Ανάλυση Ελέγχου 75.38 2.66 81.90 5.61 87.30 5.95 79.20 13.17 71.60 9.47 66.40 16

Ελάχιστης Εκπαίδευσης 65.74 5.82 88.30 4.31 73.20 11.42 67.80 11.74 58.60 9.99 69.60 12

Απόστασης Ελέγχου 60.31 2.40 88.70 5.92 62.00 13.58 58.50 13.77 52.10 6.06 66.50 11

KNN Εκπαίδευσης 65.91 3.07 70.50 20.87 66.63 19.96 74.00 11.66 65.00 16.94 55.13 23

 Ελέγχου 59.81 4.09 88.00 5.70 68.25 11.53 57.25 20.12 65.38 6.30 43.13 11

Madaline Εκπαίδευσης 38.91 1.57 2.67 3.77 100.00 0.00 77.00 13.14 51.33 13.89 4.00 5.

 Ελέγχου 39.54 3.75 4.00 5.66 100.00 0.00 74.00 17.91 53.67 20.53 4.33 6.

Perceptron Εκπαίδευσης 36.58 2.68 85.67 1.25 46.67 13.02 24.33 4.11 24.67 13.57 16.33 4.
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 Ελέγχου 39.30 3.15 85.67 12.76 44.00 24.12 40.67 6.60 24.33 19.77 18.67 10

Counter Εκπαίδευσης 31.22 0.20 98.67 1.25 66.00 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

 Propagation Ελέγχου 34.16 1.06 100.00 0.00 75.33 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
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 Πίνακας 16a   Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων με βάση την τρίτη διατύπωση 

 

  Kapp
a 

          

  Φυσιολ
ογικές 
περιπτ
ώσεις 

    S+     A+ 

  kappa 
(μέση 
τιμή) 

kappa 
(τυπ. 
απόκλ) 

Max        
P 

kappa 
στατιστική 
(μέση τιμή) 

kappa 
στατιστική 
(τυπ. απόκ)

kappa 
(μέση 
τιμή) 

kappa 
(τυπ. 
απόκλ) 

Max        
P 

kappa 
στατιστική 
(μέση τιμή) 

kappa 
στατιστική 
(τυπ. απόκ) 

kappa 
(μέση 
τιμή) 

BP Εκπαίδευσης 0,92 0,0324 0,00E+01 67,971 19,9500 1,00 0,0053 0,00E+01 30,000 0,0000 0,87 

με περιορισμούς Ελέγχου 0,87 0,0564 0,00E+01 13,011 1,5860 1,00 0,0100 0,00E+01 30,373 0,4910 0,69 

MLP με Εκπαίδευσης 0,95 0,0173 0,00E+01 57,414 7,7290 1,00 0,0000 0,00E+01 149,082 1,4510 0,87 
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απαλοιφή βαρών Ελέγχου 0,82 0,0332 0,00E+01 13,017 1,5440 0,97 0,0283 0,00E+01 79,154 61,5040 0,72 

Κλασσικό BP Εκπαίδευσης 0,93 0,0010 0,00E+01 53,224 2,3520 0,99 0,0001 0,00E+01 125,269 9,4040 0,89 

 Ελέγχου 0,79 0,0021 0,00E+01 11,977 4,0110 0,99 0,0004 0,00E+01 26,949 8,2410 0,62 

PNN Εκπαίδευσης 0,80 0,0529 0,00E+01 12,309 2,0290 0,75 0,0990 5,90E-09 9,539 4,7460 0,49 

 Ελέγχου 0,75 0,0458 0,00E+01 10,429 1,7290 0,76 0,0762 2,87E-06 8,951 2,1400 0,56 

LVQ Εκπαίδευσης 0,68 0,1109 4,88E-15 17,937 6,7710 0,74 0,1432 2,89E-11 19,428 8,0400 0,67 

 Ελέγχου 0,75 0,0742 6,02E-13 10,760 2,2570 0,78 0,0806 1,40E-11 10,316 4,6990 0,41 
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Διακρίνουσα Εκπαίδευσης 0,78 0,0346 0,00E+01 23,851 2,7180 0,91 0,0224 0,00E+01 36,501 7,3380 0,63 

Ανάλυση Ελέγχου 0,77 0,0656 0,00E+01 11,360 3,1850 0,92 0,0400 0,00E+01 20,057 7,0100 0,60 

Ελάχιστης Εκπαίδευσης 0,76 0,0714 2,22E-16 11,439 3,2350 0,79 0,0933 5,34E-08 11,735 6,6440 0,50 

Απόστασης Ελέγχου 0,71 0,0927 2,40E-09 9,066 1,6860 0,71 0,1311 5,54E-03 8,094 2,7630 0,43 

KNN Εκπαίδευσης 0,62 0,1616 8,81E-08 16,305 7,4200 0,65 0,1619 3,67E-04 15,328 6,5420 0,60 

 Ελέγχου 0,75 0,0787 3,33E-15 11,088 3,3070 0,74 0,0800 5,99E-07 8,598 2,5150 0,39 

Madaline Εκπαίδευσης 0,04 0,0616 1,00E-00 0,560 0,7920 0,79 0,1010 0,00E+01 27,754 11,3710 0,22 

 Ελέγχου 0,06 0,0800 1,00E-00 0,362 0,5130 0,88 0,0671 0,00E+01 19,025 9,0070 0,15 
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Perceptron Εκπαίδευσης 0,21 0,0332 2,32E-06 5,425 0,6220 0,45 0,0837 7,80E-08 7,796 2,3290 0,21 

 Ελέγχου 0,26 0,1225 1,08E-01 3,179 1,4970 0,43 0,2030 4,37E-01 3,827 2,1590 0,28 

Counter Εκπαίδευσης 0,06 0,0000 2,71E-02 2,347 0,1300 0,71 0,0173 0,00E+01 15,618 0,9450 0,00 

 Propagation Ελέγχου 0,08 0,0100 2,62E-01 1,303 0,1340 0,54 0,3324 0,00E+01 10,513 2,1100 0,00 
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   Πίνακας 16b     Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων με βάση την τρίτη διατύπωση 

  

  Kapp
a 

           

  N+     R+     P+,  
P?,  
O+,  
D+,  
M+ 

 

  kappa 
(μέση 
τιμή) 

kappa 
(τυπ. 
απόκλ) 

Max       
P 

kappa 
στατιστική 
(μέση τιμή) 

kappa 
στατιστική 
(τυπ. απόκ)

kappa 
(μέση 
τιμή) 

kappa 
(τυπ. 
απόκλ) 

Max       
P 

kappa 
στατιστική 
(μέση τιμή)

kappa 
στατιστική 
(τυπ. απόκ) 

kappa 
(μέση 
τιμή) 

BP Εκπαίδευσης 0,90 0,0409 0,00E+01 60,734 19,0190 0,97 0,0249 0,00E+01 117,307 14,7540 0,99 

με περιορισμούς Ελέγχου 0,81 0,0588 0,00E+01 12,906 2,4940 0,93 0,0575 0,00E+01 21,020 6,8740 0,96 
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MLP με Εκπαίδευσης 0,92 0,0387 0,00E+01 47,729 10,4470 0,98 0,0141 0,00E+01 94,572 36,4660 1,00 

απαλοιφή βαρών Ελέγχου 0,79 0,0557 0,00E+01 12,330 2,6310 0,89 0,0762 0,00E+01 34,293 47,5580 0,91 

Κλασσικό BP Εκπαίδευσης 0,91 0,0024 0,00E+01 51,565 14,8530 0,96 0,0010 0,00E+01 72,058 6,0020 0,99 

 Ελέγχου 0,77 0,0029 6,66E-16 11,386 3,7740 0,84 0,0021 4,00E-15 11,456 5,1110 0,89 

PNN Εκπαίδευσης 0,52 0,0954 1,03E-05 6,190 1,7610 0,62 0,1225 4,08E-05 7,033 6,3790 0,31 

 Ελέγχου 0,51 0,1145 4,98E-06 5,832 2,5590 0,54 0,1342 8,42E-02 5,051 2,1900 0,34 

LVQ Εκπαίδευσης 0,67 0,1315 1,11E-08 16,278 6,5240 0,55 0,1257 3,41E-09 10,973 4,8800 0,61 
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 Ελέγχου 0,41 0,0671 8,50E-04 4,226 0,8440 0,42 0,0707 1,87E-02 3,149 0,8100 0,17 

Διακρίνουσα Εκπαίδευσης 0,58 0,0283 0,00E+01 13,942 1,1420 0,70 0,0520 0,00E+01 15,051 2,6150 0,71 

Ανάλυση Ελέγχου 0,58 0,0566 2,95E-08 6,676 1,0440 0,67 0,1166 1,36E-03 6,804 2,4380 0,67 

Ελάχιστης Εκπαίδευσης 0,48 0,1170 1,33E-02 4,987 1,5020 0,58 0,1288 1,87E-02 5,201 1,6820 0,31 

Απόστασης Ελέγχου 0,42 0,0374 8,00E-04 4,001 0,4160 0,51 0,1072 4,69E-02 4,393 1,1510 0,19 

KNN Εκπαίδευσης 0,62 0,1221 2,98E-08 13,420 4,9970 0,51 0,1382 4,94E-03 9,796 5,2110 0,57 

 Ελέγχου 0,43 0,0866 6,43E-03 4,413 1,1130 0,33 0,1449 1,53E-01 2,758 1,1370 0,06 

Madaline Εκπαίδευσης 0,22 0,0574 5,57E-03 4,571 1,3290 0,01 0,0548 8,69E-01 0,188 0,5640 0,03 
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 Ελέγχου 0,24 0,1349 2,58E-01 2,517 1,6290 0,03 0,0616 1,00E-00 0,179 0,3050 -0,01 

Perceptron Εκπαίδευσης 0,16 0,0894 5,37E-01 2,900 1,6870 0,12 0,0300 3,04E-01 1,487 0,4160 0,00 

 Ελέγχου 0,15 0,0883 5,93E-01 1,265 0,9460 0,06 0,0917 8,72E-01 0,307 0,5010 0,00 

Counter Εκπαίδευσης 0,00 0,0000 1,00E-00 0,000 0,0000 0,00 0,0000 1,00E-00 0,000 0,0000 0,00 

 Propagation Ελέγχου 0,00 0,0000 1,00E-00 0,000 0,0000 0,00 0,0000 1,00E-00 0,000 0,0000 0,00 
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Πίνακας 17     Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων με βάση την τρίτη διατύ

  Y          

  Φυσιολογι
κές 
περιπτώσε
ις 

 S+  A+  N+  R+  

  μέση τιμή τυπ. 
απόκλιση 

μέση τιμή τυπ. 
απόκλιση 

μέση τιμή τυπ. 
απόκλιση 

μέση τιμή τυπ. 
απόκλιση 

μέση τιμή τυπ. 
απόκλιση 

BP Εκπαίδευσης 0,95 0,02 1,00 0,00 0,93 0,03 0,92 0,03 0,99 0,02 

με περιορισμούς Ελέγχου 0,92 0,06 1,00 0,00 0,81 0,06 0,84 0,05 0,97 0,04 
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MLP με Εκπαίδευσης 0,96 0,01 1,00 0,00 0,93 0,03 0,93 0,02 0,99 0,01 

απαλοιφή βαρών Ελέγχου 0,87 0,03 1,00 0,00 0,84 0,03 0,86 0,04 0,96 0,05 

Κλασσικό BP Εκπαίδευσης 0,95 0,02 1,00 0,00 0,94 0,02 0,93 0,03 0,99 0,01 

 Ελέγχου 0,83 0,04 1,00 0,01 0,75 0,05 0,81 0,06 0,91 0,04 

PNN Εκπαίδευσης 0,84 0,04 0,93 0,09 0,63 0,08 0,61 0,09 0,74 0,10 

 Ελέγχου 0,80 0,04 0,94 0,07 0,70 0,14 0,56 0,12 0,66 0,12 

LVQ Εκπαίδευσης 0,78 0,09 0,84 0,10 0,71 0,10 0,81 0,11 0,74 0,04 
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 Ελέγχου 0,81 0,06 0,91 0,07 0,56 0,07 0,47 0,07 0,56 0,06 

Διακρίνουσα Εκπαίδευσης 0,83 0,06 0,97 0,02 0,75 0,04 0,64 0,04 0,80 0,02 

Ανάλυση Ελέγχου 0,82 0,06 0,99 0,02 0,76 0,07 0,65 0,04 0,83 0,08 

Ελάχιστης Εκπαίδευσης 0,82 0,06 0,93 0,06 0,63 0,11 0,53 0,11 0,68 0,09 

Απόστασης Ελέγχου 0,77 0,08 0,96 0,08 0,55 0,10 0,49 0,04 0,63 0,09 

KNN Εκπαίδευσης 0,76 0,12 0,80 0,09 0,68 0,09 0,77 0,14 0,73 0,07 

 Ελέγχου 0,82 0,06 0,89 0,07 0,52 0,14 0,47 0,08 0,52 0,11 
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Madaline Εκπαίδευσης 0,33 0,47 1,00 0,00 0,46 0,07 0,27 0,06 -0,36 0,91 

 Ελέγχου 0,33 0,47 1,00 0,00 0,36 0,17 0,30 0,18 -0,23 0,56 

Perceptron Εκπαίδευσης 0,41 0,02 0,65 0,10 0,38 0,07 0,26 0,07 0,26 0,03 

 Ελέγχου 0,56 0,33 0,62 0,05 0,44 0,08 0,48 0,38 0,12 0,20 

Counter Εκπαίδευσης 0,70 0,23 0,81 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Propagation Ελέγχου 1,00 0,00 0,92 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

BP  με 
περιορισμούς 

           

Sensitivity Εκπαίδευσης 0,9489 0,0310 1,0000 0,0000 0,8744 0,1111 0,9233 0,0424 0,9644 0,0309 
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 Ελέγχου 0,9100 0,0702 0,9944 0,0167 0,7289 0,0875 0,8467 0,0640 0,9533 0,0500 

            

Specificity Εκπαίδευσης 0,9733 0,0187 1,0000 0,0000 0,9800 0,0269 0,9667 0,0245 0,9989 0,0033 

 Ελέγχου 0,9644 0,0283 1,0000 0,0000 0,9667 0,0212 0,9578 0,0205 0,9867 0,0150 
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84 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  VI  -  ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

 

 

Τα αποτελέσματα της πειραματικής ψυχιατρικής διάγνωσης όπως αυτά φαίνονται στους 

πίνακες 12 έως 17 και τα διαγράμματα 5 έως και 20 και επιτεύχθηκαν με την εφαρμογή όλων 

των μεθοδολογιών έχουν προαναφερθεί, δείχνουν καθαρά τις ακόλουθες τάσεις : 

 

• Τα συστήματα ΤΝΔ τύπου MLP είναι τα καλύτερα μεταξύ των στατιστικών μεθόδων 

αναγνώρισης προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν, κατά την εφαρμογή τους στο 

συγκεκριμένο πρόβλημα της ψυχιατρικής διάγνωσης. 

 

• Διαθέτοντας ειδικά προσαρμοσμένες αρχιτεκτονικές με περιορισμούς τα ΤΝΔ τύπου  MLP 

έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ενσωματώνουν την γνώση των ειδικών με την 

μορφή έμπειρων κανόνων με αποτέλεσμα να επιδεικνύουν πάντα πολύ καλύτερη 

γενικευτική απόδοση από τα αντίστοιχα κλασικά MLP δίκτυα και στις τρεις διαφορετικές 

διατυπώσεις του συγκεκριμένου προβλήματος έχοντας ακολουθήσει πάντα τις ίδιες 

διαδικασίες (αλγόριθμος Online-BP). Βρέθηκε όμως ότι η απόδοσή τους, όσον αφορά τη 

μέγιστη μέση διαγνωστική ακρίβεια και διακύμανση, είναι χειρότερη  εκείνης που είχαν τα 

κλασικά MLP δίκτυα τα οποία εκπαιδεύτηκαν με τον on-line BP αλγόριθμο με χρήση της 

τεχνικής απαλοιφής βαρών του Weigend. Αντίθετα, όμως όσον αφορά τη σταθερότητα και 

την αξιοπιστία (σύμφωνα με τη κατανομή του ιστογράμματος της γενικευτικής απόδοσης 

κατά τη διάρκεια της εκμάθησης στο σύνολο των δοκιμών εκπαίδευσης) μπορούν να 

προσφέρουν ανώτερες λύσεις από εκείνες των μεθόδων απαλοιφής βαρών, που είναι 

πολύ ασταθείς, ένα μόνιμο χαρακτηριστικό που διακρίνει όλες τις τεχνικές 

βελτιστοποίησης με βάση την ποινή (penalty based optimization techniques). Η τάση 

αυτή φαίνεται στα διαγράμματα 5 και 6 αλλά ακόμα πιο ξεκάθαρα στα διαγράμματα 7 και 

8, όπου η κατανομή της ακρίβειας γενίκευσης κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης των 

ειδικά προσαρμοσμένων με περιορισμούς MLP βρίσκεται πολύ πιο κοντά προς τις μέσες 

και τις μέγιστες τιμές, σε σύγκριση με τα κλασικά MLP που εκπαιδεύτηκαν με την τεχνική 

της απαλοιφής βαρών.  

 

Σχεδόν πάντα υπάρχει η τάση να αγνοείται η αστάθεια που παρουσιάζουν ορισμένες 

μέθοδοι όπως επίσης και ο μέτριος βαθμός αξιοπιστίας της γενικευτικής απόδοσης κατά τη 

διάρκεια της εκπαίδευσης τους, με στόχο την αναφορά υψηλών ποσοστών ορθής 

κατηγοριοποίησης. Αυτή η προσέγγιση, όμως, μπορεί να οδηγήσει στην πολύ περιορισμένη 

 



 

χρήση των ΤΝΔ για την αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων, αφού δεν είναι δυνατόν 

να εμπιστευθεί κάποιος μία μέθοδο που πετυχαίνει την μέγιστη απόδοσή της μόνο μία φορά 

ή πολύ σπάνια και την διάρκεια της εκπαίδευσης. Σε μία τέτοια περίπτωση η μέγιστη αυτή 

απόδοση θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί εντελώς τυχαία. Αν όμως η κατανομή του 

ιστογράμματος της γενικευτικής ακρίβειας κατά την εκπαίδευση είναι ανάλογη της μέγιστης 

απόδοσης τότε, αυτό δείχνει ότι υπάρχει μία μεγάλη περιοχή στον χώρο των παραμέτρων 

από την οποία οι αναζητούμενες παράμετροι μπορούν αξιόπιστα να επιλεχθούν. 

 

Όσο μικρότερη είναι αυτή η περιοχή τόσο μικρότερη γίνεται η αξιοπιστία στην επιλογή του 

κατάλληλου σετ παραμέτρων. Η ανωτερότητα των ειδικά προσαρμοσμένων αρχιτεκτονικών 

με περιορισμούς έναντι των τεχνικών απαλοιφής βαρών όσον αφορά την γενικευτική 

ικανότητα, την αξιοπιστία και σταθερότητα κατά την εκπαίδευση φαίνεται καθαρά στα 

διαγράμματα 7 και 8. 

 

Επομένως ένα ουσιώδες κριτήριο στις συγκρίσεις γενικευτικής απόδοσης θα πρέπει να 

θεωρείται όχι μόνο η μέγιστη μέση ακρίβεια κατηγοριοποίησης αλλά επίσης η μέγιστη 

διακύμανση της απόδοσης κατηγοριοποίησης και ειδικότερα η κατανομή του ιστογράμματος 

της ακρίβειας γενίκευσης κατά την εκπαίδευση, έτσι ώστε να γίνεται ένας συμβιβασμός 

μεταξύ των τριών αυτών παραγόντων. 

 

Κατώτερη απόδοση  των ειδικά προσαρμοσμένων MLP μοντέλων σε σύγκριση με τα MLP 

που εκπαιδεύτηκαν με την τεχνική απαλοιφής βαρών του Weigend (όσον αφορά τις μέσες 

τιμές και τις διακυμάνσεις της απόδοσης κατηγοριοποίησης), παρατηρήθηκε μόνο στις δύο 

πρώτες διατυπώσεις του προβλήματος, όπου ένα μικρό μόνο μέρος της γνώσης των ειδικών 

είχε ενσωματωθεί στο σχεδιασμό των δικτύων. Βρέθηκε ότι αυτό άλλαξε εντελώς στην τρίτη 

διατύπωση του προβλήματος όπου έχει ενσωματωθεί στο σχεδιασμό των ειδικά 

προσαρμοσμένων MLP μοντέλων μεγαλύτερο δυνατό μέρος της γνώσης των ειδικών (χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι οι αρχιτεκτονικές έγιναν πολύ πιο πολύπλοκες). Στην περίπτωση αυτή 

τα συστήματα αυτά είχαν την ίδια ακριβώς υψηλή μέση ακρίβεια κατηγοριοποίησης όπως τα 

κλασικά MLP μοντέλα που εκπαιδεύτηκαν με on-line BP με την χρήση της τεχνικής 

απαλοιφής βαρών του Weigend, αλλά είναι κατά πολύ καλύτερα όσον αφορά τους άλλους 

δύο σημαντικούς παράγοντες. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε την εμφανώς ανώτερη 

απόδοση των MLP on-line BP νευρωνικών δικτύων σχετικά με το κριτήριο Kappa, το οποίο 

είναι και το πιο ουσιώδες στην κλινική ψυχιατρική. Συνεπώς, η προτεινόμενη μεθοδολογία 

είναι η συνολικά καλύτερη όσον αφορά την ακρίβεια κατηγοριοποίησης τη μέση τιμή και 

διακύμανση και την αξιοπιστία εκμάθησης (που σχετίζεται με το ιστόγραμμα της γενικευτικής 
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απόδοσης κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης), όταν έχει γίνει ενσωμάτωση σε πολύ μεγάλο 

βαθμό της έμπειρης γνώσης. 

 

• Τα βελτιωμένα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με την χρήση των ειδικά 

προσαρμοσμένων MLP αρχιτεκτονικών με περιορισμούς, σχεδιασμένων έτσι ώστε να 

ενσωματώνουν έμπειρους κανόνες με την μορφή κατάλληλων διασυνδέσεων μεταξύ 

νευρώνων, υποδεικνύει την ύπαρξη μιας απεικόνισης μεταξύ ψυχιατρικών κανόνων 

λήψης απόφασης και της μορφής των συνδέσεων μέσα στα ΤΝΔ.  Συνεπώς η ψυχιατρική 

μοντελοποίησης μπορεί να υποβοηθηθεί πολύ με την χρήση τέτοιων συστημάτων. Νέοι, 

σημαντικοί κλινικοί κανόνες μπορούν να βρεθούν με τον καθορισμό κατάλληλων 

παραλλαγών στο διάγραμμα διασύνδεσης των ΤΝΔ στοχεύοντας σε μεγαλύτερη 

διαγνωστική ακρίβεια. Η σπουδαιότητα τέτοιων κανόνων θα μπορούσε στη συνέχεια να 

αξιολογηθεί σε ένα μεγάλο δείγμα ασθενών. Άλλη μια σημαντική ένδειξη της μοναδικής 

ιδιότητας απεικόνισης που προαναφέραμε φαίνεται στο σχήμα 6 όπου παρατηρούμε ότι η 

βέλτιστη αρχιτεκτονική MLP σε σχέση με τον αριθμό των στοιχείων επεξεργασίας 

μοντέλων, συνδέεται στενά με τον αριθμό των υπαρχόντων συνδρομών (38). 

 

• Η διακρίνουσα ανάλυση έχει την δεύτερη καλύτερη συνολική απόδοσή, μετά τα MLP 

νευρωνικά δίκτυα. Εδώ θα πρέπει να τονισθεί ότι τα MLP δίκτυα και η διακρίνουσα 

ανάλυση είναι δύο μεθοδολογίες κατηγοριοποίησης με πολλές ομοιότητες στα βασικά 

χαρακτηριστικά τους που αφορούν τον σχηματισμό περιοχών απόφασης στον χώρο την 

προτύπων. Πιο συγκεκριμένα, και οι δύο τεχνικές δημιουργούν περιοχές απόφασης 

χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία σχηματισμού υπερεπιπέδων για τον πλήρη 

διαχωρισμό των κατηγοριών και έτσι μπορούν να χαρακτηρισθούν σαν μέθοδοι 

καθολικού διαμερισμού του τοπολογικού χώρου (global methods). Στα MLP όμως η 

διαδικασία αυτή είναι πολύ πιο ελαστική και μπορεί να οδηγήσει επίσης και στον 

σχηματισμό πιο σύνθετων περιοχών απόφασης, ενώ αντίθετα η διακρίνουσα ανάλυση 

έχει περιορισμένες δυνατότητες. Όλες οι άλλες στατιστικές τεχνικές αναγνώρισης 

προτύπων και τεχνικές ΤΝΔ που χρησιμοποιήθηκαν εδώ (εκτός από τα μοντέλα 

perceprton και madaline στα οποία δεν αναφερόμαστε στο σημείο αυτό αφού είναι οι 

λιγότερο κατάλληλες τεχνικές στη διαχείριση υπερεπιπέδων για τον επιτυχή διαχωρισμό 

κατηγοριών), θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν σαν μέθοδοι κατηγοριοποίησης μέσω 

τοπολογικής γειτνίασης , αφού η λειτουργία τους βασίζεται στον σχεδιασμό και κίνηση 

κατάλληλων πυρήνων (kernels) για τοπολογικό διαχωρισμό κατηγοριών. Συνεπώς η 

βέλτιστη προσέγγιση για την αντιμετώπιση του προβλήματος ψυχιατρικής διάγνωσης 

θεωρώντας το σαν πρόβλημα στατιστικής αναγνώρισης προτύπων, είναι η χρήση 
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διαδικασιών κατηγοριοποίησης όπως των MLP και της διακρίνουσας ανάλυσης, οι οποίες 

είναι οι πιο αποτελεσματικές στη διαχείριση υπερεπιπέδου για πλήρη διαχωρισμό 

κατηγοριών. 

 

• Παρότι η διαγνωστική ακρίβεια του έμπειρου συστήματος PSE/CATEGO δεν μπορεί να 

συγκριθεί απ’ ευθείας με την απόδοση των στατιστικών μεθόδων αναγνώρισης προτύπων 

που χρησιμοποιεί η εφαρμογή του στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων των κλινικών 

συνεντεύξεων υποδεικνύει μία σημαντική τάση. Τα ΤΝΔ του τύπου MLP διαθέτουν 

μεγαλύτερο δυναμικό για να πετύχουν υψηλότερα ποσοστά συμφωνίας με τις κλινικές 

διαγνώσεις, αφού μπορούν πολύ πιο εύκολα να προσαρμοστούν στις ανάγκες του 

υπόψη, συγκεκριμένου διαγνωστικού προβλήματος, ενώ τα έμπειρα συστήματα όπως το 

PSE/CATEGO χρησιμοποιούν γενικούς κλινικούς κανόνες που βασίζονται σε πολλούς 

διαφορετικούς πληθυσμούς και συνεπώς σε διαφορετικά κατά βάση προβλήματα. 

 

• Τα κατώτερα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με δίκτυα perceptron και madaline 

δείχνουν καθαρά ότι ο χώρος των προτύπων στο συγκεκριμένο πρόβλημα 

κατηγοριοποίησης δεν χαρακτηρίζεται από γραμμικά διαχωρίσιμες κατηγορίες102. Τέλος, 

η κατώτερη απόδοσή του μοντέλου counter propagation μας δείχνει ότι οι περιοχές 

απόφασης των διαφόρων κατηγοριών που αντιμετωπίζουμε θα πρέπει να είναι πολλαπλά 

επικαλυπτόμενες103 

 

• Το πρόβλημα της ψυχιατρικής διάγνωσης που βασίζεται σε κλινικές συνεντεύξεις έχει 

χαρακτηρισθεί από ποικίλες ιδιότητες που αναφέρθηκαν σε προηγούμενες ενότητες. 

Ειδικότερα, όσον αφορά την γεωμετρία των περιοχών απόφασης, θα πρέπει να τονισθεί η 

ύπαρξη μη γραμμικά διαχωρισμένων περιοχών κατηγοριών που σε μεγάλο βαθμό 

αλληλοεπικαλύπτονται και τα όριά τους είναι πολύπλοκα. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά 

του χώρου εισόδου των στοιχείων, το πρόβλημα είναι διακριτό με μεγάλο αριθμό 

διαστάσεων τα δε διανύσματα εισόδου είναι διάσπαρτα (αραιά) σχεδόν ορθογώνια. Είναι 

δηλαδή φανερό ότι ο χώρος εισόδου είναι σε μεγάλο βαθμό ανόμοια αραιός χώρος, χωρίς 

συγκεκριμένες περιοχές συμπύκνωσης. Έτσι, είναι ίσως πιο εύκολο να διαγραφούν 

υπερεπίπεδα για να πετύχουμε τον διαχωρισμό του χώρου των προτύπων από το να 

χρησιμοποιήσουμε τοπικές μεθοδολογίες. Είναι δηλαδή λογικό και αναμενόμενο τα MLP 

δίκτυα να έχουν βελτιωμένη απόδοση κατηγοριοποίησης.  

                                                      
102  Minsky  M.,  Papert  S, “Perceptrons.”  MIT Press. Cambridge, Ma. 1969 
103  Klimasauskas C. C., “NeuralWorks. Revision 2.00.”, 1989. 
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Το τεχνητό πρόβλημα. 
 

Σε μία προσπάθεια αξιολόγησης τηςων υποόθέεσεων που αναφέρονται στην 

προηγούμενη παράγραφοης, σχεδιάσαμε ένα τεχνητό πρόβλημα με όμοια 

χαρακτηριστικά του χώρου εισόδου των πληροφοριών και ελέγξαμε την απόδοση 

κατηγοριοποίησης όλων των σημαντικότερων στατιστικών μεθόδων αναγνώρισης 

προτύπων που χρησιμοποιήσαμε εδώ.  

 

Για τον σκοπό αυτό μετασχηματίσαμε κάθε ένα πρότυπο διάνυσμα εισόδου που βασίζεται 

στην αντίστοιχη κλινική συνέντευξη σε ένα νέο διάνυσμα που περιέχει μόνο τις τιμές 0 και 

1. Η μονάδα χρησιμοποιείται μόνο αν το αντίστοιχο στοιχείο του αρχικού προτύπου έχει 

τιμή 0.4 ή 0.7 ή 1.0 (που σχετίζεται με την ξεκάθαρη ύπαρξη του αντίστοιχου 

συμπτώματος στο PSE). Σε κάθε άλλη περίπτωση χρησιμοποιούμε το μηδέν σαν τιμή του 

συγκεκριμένου στοιχείου. Στη συνέχεια υπολογίζεται το άθροισμα όλων των στοιχείων του 

προτύπου εισόδου και το υπόλοιπο της διαίρεσης του με το 2 (για να έχουμε με τον 

τρόπο αυτό δύο κατηγορίες) θεωρείται πλέον ότι είναι η νέα κατηγορία στην οποία ανήκει 

το συγκεκριμένο διάνυσμα εισόδου.  

 

Μετά την εφαρμογή όλων των σημαντικότερων μεθοδολογιών που χρησιμοποιούμε εδώ 

με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως περιγράφτηκε στην προηγούμενη ενότητα (εμπλέκοντας 

όμως μόνο μία διαίρεση του νέου σετ προτύπων σε σετ εκπαίδευσης, επικύρωσης και 

ελέγχου) φαίνονται στον πίνακα 18 και λογικά επιβεβαιώνουν τις υποθέσεις που 

συζητήθηκαν πιο πάνω.  

 

Τα MLP πέτυχαν την συνολικά καλύτερη απόδοση και στο τεχνητό αυτό πρόβλημα, ενώ η 

διακρίνουσα ανάλυση ήταν και πάλι η δεύτερη καλύτερη μέθοδος σε σύγκριση με τις 

άλλες τοπικές μεθόδους. 
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Πίνακας  18        

        

 Ποσοστιαία 
Συνολική 
Συμφωνία 

      

 Συνολική 
Συνφωνία 

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2     

On Line Back 
Propagation 

140a38a5 

60,17% 79,00% 39,00%     

Perceptron 50,00% 54,00% 46,00%     

Ελάχιστης 
Απόστασης 

53,81% 51,24% 56,52%     

Διακρίνουσα 
Ανάλυση 

56,43% 48,00% 64,56%     

PNN 50,85% 80,17% 20,00%     
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ  ΜΕ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ 
 

 

 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρθηκαν εργασίες που έχουν γίνει στο παρελθόν, στις οποίες 

έγινε χρήση μεθόδων νευρωνικών δικτύων στον χώρο της ψυχιατρικής διάγνωσης.  

 

Από τις εργασίες αυτές, εκείνη  η οποία μεθοδολογικά πλησιάζει την ιδέα που προτείνεται 

στην παρούσα μελέτη είναι των Yizhuang Zou, Yucun Shen και Liang Shu 104 και 

δημοσιεύτηκε το 1996.  Διαθέτοντας ένα σύνολο 282 περιπτώσεων, οι προαναφερόμενοι 

ερευνητές εφάρμοσαν τεχνικές που χρησιμοποιούσαν τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, για να 

ταξινομήσουν αυτές τις περιπτώσεις σε τρεις βασικές κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές ήσαν : 

η νεύρωση, η σχιζοφρένεια και οι φυσιολογικές περιπτώσεις.  Τα στοιχεία στα οποία 

βασίστηκε η συγκεκριμένη μελέτη είχαν συλλεχθεί με βάση τη διαγνωστική διαδικασία CIDI 

(Composite International Diagnostic Interview). 

 

Τα δίκτυα που χρησιμοποιήθηκαν ήσαν κλασικά Back Propagation και Kohonen.  

Η εκπαίδευση των δικτύων έγινε με τον διαχωρισμό των διαθέσιμων δεδομένων σε σύνολα 

εκπαίδευσης και ελέγχου. Το σύνολο εκπαίδευσης (εκμάθησης) αποτελείτο από 60 

αντιπροσωπευτικές όλων των κατηγοριών περιπτώσεις (20 από κάθε ομάδα), ενώ οι 

υπόλοιπες 222 αποτελούσαν το σύνολο ελέγχου.  

 

Το ποσοστό ορθής ταξινόμησης των “άγνωστων” περιπτώσεων, σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία που ακολούθησαν οι Yizhuang Zou, Yucun Shen και Liang Shu, ήσαν καλά και 

αντίστοιχα ικανοποιητικοί ήσαν και οι συντελεστές Kappa και Y. 

 

Συγκρίνοντας την συγκεκριμένη δουλειά με την δική μας, μπορούμε να παρατηρήσουμε τα 

εξής : 

 

- Ένα αποδεκτό συμβουλευτικό εργαλείο, το οποίο σαν στόχο έχει την παραγωγή 

διαφορικής ψυχιατρικής διάγνωσης, θα πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα ελέγχου 

μεγάλου αριθμού ασθενειών συμπεριλαμβανομένης και της κατάθλιψης, πράγμα το 

οποίο σαφώς δεν συμβαίνει εδώ.   

                                                      
104  Yizhuang Zou, Yucun Shen, Liang Shu et.al., “Artificial Neural Networks to Assist Psychiatric Diagnosis”, 

British Journal of Psychiatry , 169, 64-67, 1996. 
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- Θα πρέπει παράλληλα να αναφέρουμε ότι στην δική μας έρευνα, οι διαγνωστικές 

κατηγορίες που ελέγχονται είναι μαζί με την κατάθλιψη105 έξι, όπως αυτό φαίνεται και 

από την ανακοίνωση που είχαμε κάνει το 1995 στο International Conference of Neural 

Networks (Perth, Australia)106, και στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής107 (Αθήνα, 

7-9 Δεκεμβρίου 1995) και αφορούσε την δυνατότητα των νευρωνικών δικτύων να 

κατηγοριοποιήσουν σε ορθές διαγνωστικές κατηγορίες, τις πληροφορίες που περιείχαν, 

μεγάλα σε αριθμό στοιχείων ερωτηματολόγια της Παρούσας Ψυχικής Κατάστασης των 

ασθενών. 

 

- Ο συνολικός αριθμός των στοιχείων πάνω στα οποία έγινε η έρευνα (282) είναι αρκετά 

μικρός σε σύγκριση με την δική μας η οποία στηρίχθηκε στις πληροφορίες που είχαμε 

για 796 περιπτώσεις. 

 

- Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία των τεχνητών νευρωνικών δικτύων,  ο αριθμός των 

περιπτώσεων που περιέχει το σύνολο εκπαίδευσης έχει άμεση σχέση με το μέγεθος του 

δικτύου, δηλαδή από τον συνολικό αριθμό των βαρών του δικτύου (W), τον αριθμό των 

κόμβων του (N) όπως επίσης και από το σφάλμα γενίκευσής του (e>0). Υπάρχει ένα 

κατώτερο όριο για το πλήθος των περιπτώσεων που αποτελούν το σύνολο εκπαίδευσης 

που δίνεται από την σχέση 108:  

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛≥

εε
NWOP 2log 

όπου το Ο είναι μία συνάρτηση του βαθμού πολυπλοκότητας του δικτύου. Ένα  

μονοκατευθυντικό δίκτυο πολλαπλών επιπέδων για παράδειγμα, με ένα κρυφό επίπεδο 

δεν μπορεί να “μάθει” ικανοποιητικά αν ο αριθμός των τυχαίων περιπτώσεων με τις 

οποίες εκπαιδεύεται είναι μικρότερος από τον λόγο W/ε. Στην περίπτωση των Yizhuang 

Zou, Yucun Shen και Liang Shu, το W ισούται με 15000 περίπου δηλαδή [396-CIDI X 

40(κρυφό επίπεδο) + 40 x 2(επίπεδο εξόδου)] ενώ το σφάλμα γενίκευσης είναι περίπου 

0.1 (10%). Ο αριθμός λοιπόν των περιπτώσεων στο σύνολο εκπαίδευσης θα έπρεπε να 

                                                      
105  Beddington P, Sturt E, Kumakura N, “The study of Depressive Disorders Using the PSE-ID-CATEGO 

System”, Acta Psych. Scand., 1983 : Suppl 310: 55-64 
106 Karras D.A.,  Hatzakis, E.J., Tziannos P.E.,  Paritsis N., "Neural Networks in Multidimensional Problems: A 

Case Study for  Questionnaire Classification",  ICNN-1995, 11/95, Perth Western Australia. 
107  Hatzakis E., Karras D., Tziannos P, Paritsis N., “Computer Aided Psychiatric Diagnosis”, 5ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Πληροφορικής, Αθήνα 7-9 Δεκ. 1995. 
108  Baum E, Hausler D, “What size  Net Gives Valid Generalization?”, Neural Computation, Vol. 1, pp. 151-60, 

1989. 
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είναι μεγαλύτερος των 150000, ενώ στην πραγματικότητα είναι 60. Ακόμα και ο αριθμός 

60 θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ικανοποιητικό σύνολο εκπαίδευσης αν η μελέτη είχε 

καλυφθεί με κατάλληλη στατιστική ανάλυση, όπως πχ. συμβαίνει με την πρόταση που 

κάνουμε εμείς.   

Στη έρευνα που κάναμε χρησιμοποιήσαμε ένα πλήθος  σύγχρονων στατιστικών 

μεθοδολογιών επεξεργασίας των στοιχείων όπως discriminant analysis, minimum distance 

classifier, hierarchical cluster analysis. 

 

- Εκτός από τα κλασικές μεθόδους ΤΝΔ, εμείς χρησιμοποιήσαμε και ειδικά 

προσαρμοσμένες τοπολογίες νευρωνικών δικτύων (με περιορισμούς), οι οποίες έφεραν 

τελικά τα καλύτερα αποτελέσματα. 

 

- Δοκιμάσαμε και αποδείξαμε την δυνατότητα των ΤΝΔ να επιλύουν προβλήματα 

διάγνωσης, χρησιμοποιώντας ένα τεχνητό πρόβλημα (benchmark) με ριζική διαμόρφωση 

των αρχικών δεδομένων. 

 

Μία άλλη ενδιαφέρουσα σχετική έρευνα έγινε από τους Penny W. D. και Frost D. P 109,110), 

με στόχο την κατηγοριοποίηση του συνόλου των ψυχιατρικών ενεργειών και  αποφάσεων, 

όπου δεν χρησιμοποιήθηκαν μη γραμμικά ΤΝΔ αλλά αποκλειστικά δίκτυα γραμμικής 

παλινδρόμησης. Η αρχιτεκτονική των δικτύων ήταν τμηματική ιεραρχική. 

 

Στην εργασία αυτή δεν χρησιμοποιήθηκαν στην πραγματικότητα καθόλου τα μη γραμμικά 

ΤΝΔ όπως τα MLP’s και η συμμετοχή τους περιορίζεται μόνο στην υπόθεση ότι θα 

μπορούσαν να είχαν καλύτερη απόδοση λόγω της μη γραμμικής φύσης τους. 

 

Οι είσοδοι στην ιεραρχία των γραμμικών δικτύων προέρχονται από  528 κατηγορίες 

προβλημάτων όπως επίσης και 768 διαγνωστικές κατηγορίες. Στη μελέτη αυτή οι 

ψυχιατρικές διαγνώσεις θεωρούνταν γνωστές σε αντίθεση με τις δικές μας ερευνητικές 

προσπάθειες. Πιο συγκεκριμένα, οι προσπάθειές μας έχουν απώτερο στόχοστ τον 

σχεδιασμό ενός βελτιωμένου συμβουλευτικού διαγνωστικού συστήματος για κλινική 

ψυχιατρική διάγνωση και όχι ενός συστήματος κλινικής δράσης όπως αυτό που προτείνουν 

οι Penny και Frost που είναι ένα μεταγενέστερο βήμα στην κλινική ψυχιατρική.  

                                                      
109 Penny W. D. and Frost  D. P. ,“Modelling Psychiatric decisions with linear regression and neural networks”, in 

“Neural Networks and their applications”, ed. Taylor  J. G., Wiley, 1996, pp. 67-81 
110 Penny W. D.  and Frost  D. P. , “Neural Network  Modelling of the Level of  Observation Decision in an Acute 

Psychiatric Ward”,  Computers and Biomedical Research, Vol. 30,  pp. 1-17,  February 1997. 
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Η έρευνά μας διαφέρει εκείνης των Penny και Frost όχι μόνο όσον αφορά τους στόχους. 

Υπάρχει ακόμα μία μεγάλη μεθοδολογική διαφοροποίηση. Πιο συγκεκριμένα στη εργασία 

των Penny και Frost, κάθε γραμμικό δίκτυο αναλαμβάνει την ευθύνη της απόφασης για μία 

μόνο ειδική ενέργεια, όντας ανεξάρτητο από όλα τα άλλα που ανήκουν στο ίδιο ιεραρχικό 

επίπεδο. Συνεπώς, αντί να γίνονται συμβιβασμοί για το αρχικά δύσκολο αυτό πρόβλημα 

κατηγοριοποίησης, έγινε μία προσπάθεια να το αναλύσουν σε ένα πλήθος διαφορετικών, επί 

μέρους προβλημάτων, παραμορφώνοντας πιθανώς με τον τρόπο αυτό τις περιοχές 

απόφασης που υπήρχαν. Η πιθανή αυτή παραμόρφωση, είναι αποτέλεσμα των δυσκολιών 

που υπάρχουν στη κατασκευή ενός κατάλληλου συνόλου εκπαίδευσης για κάθε τμήμα, 

γεγονός που επιδρά μειώνοντας την απόδοση στην εκπαίδευση του αντίστοιχου δικτύου 

συμβάλλοντας συνεπώς στην κατώτερη γενικευτική του απόδοση. Οι δυσκολίες αυτές 

αναφέρονται στη συνέχεια στο γενικό πλαίσιο της ψυχιατρικής διάγνωσης, που είναι ακριβώς 

και το πρόβλημα, και όχι στο πλαίσιο των κλινικών ψυχιατρικών ενεργειών και 

κατηγοριοποίησης αποφάσεων.  

 

Πιο συγκεκριμένα, ας σκεφτούμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της 

ψυχιατρικής διάγνωσης που περιλαμβάνει Μ ασθένειες (όπου Μ>100, σύμφωνα με την ICD 

κατηγοριοποίηση). Ας υποθέσουμε επίσης ότι διαθέτουμε ένα σετ Μ*100 κλινικών εξετάσεων 

(συνεντεύξεων) για την κατασκευή των σετ εκπαίδευσης τα οποία να περιλαμβάνουν όλες τις 

αντιπροσωπευτικές κατηγορίες κατά το δυνατόν ισοδύναμα. Έχουμε λοιπόν έτσι 100 

περίπου περιπτώσεις για κάθε ασθένεια. Αν στη συνέχεια χρησιμοποιηθεί η μέθοδος 

ανάλυσης του αρχικού προβλήματος σε υποπροβλήματα, τότε για κάθε αντίστοιχο ΤΝΔ θα 

μπορούσαμε να έχει 100 θετικές περιπτώσεις και (Μ-1)∗100 αρνητικές.  Επειδή είναι 

αδύνατο να εκπαιδευτεί σωστά ένα ΤΝΔ με ένα σετ εκπαίδευσης στο οποίο να υπάρχει 

τέτοια διαφορά στην κατανομή των θετικών και αρνητικών περιπτώσεων, θα ήταν λογικό να 

συμπεριληφθούν στο σετ αυτό όλες βέβαια οι θετικές περιπτώσεις ενώ από τις αρνητικές να 

επιλεχθεί ένα υποσύνολο μόνο, σε μία αναλογία η οποία  να διασφαλίζει μία επιτυχή 

γενικευτική απόδοση και για τις θετικές όπως και για τις αρνητικές περιπτώσεις (μία αναλογία 

μεγαλύτερη του 1/3 για θετικές/αρνητικές περιπτώσεις στο σετ εκπαίδευσης έχει βρεθεί 

εμπειρικά ότι δίνει καλά αποτελέσματα σε ένα μεγάλο αριθμό προβλημάτων). Ακολουθώντας 

την μεθοδολογία αυτή, όμως, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν 

στην επιλογή των κατάλληλων αρνητικών περιπτώσεων χωρίς όμως το αποτέλεσμα να 

παραμορφώνει τα όρια των κατηγοριών, μιας και οι παραληφθείσες περιπτώσεις μπορεί να 

βρίσκονται κοντά στα όρια αυτά μέσα στον χώρο των προτύπων αφού η γεωμετρία του 

συγκεκριμένου χώρου δεν μας είναι εκ των πρoτέρω γνωστή. Η παραπάνω ανάλυση 
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επεξηγεί γιατί αυτή η προσέγγιση κατάτμησης του αρχικού προβλήματος σε επί μέρους 

προβλήματα μπορεί να οδηγήσει σε παραμόρφωση των πραγματικών περιοχών απόφασης 

και συνεπώς σε υποδιαίστερες βέλτιστες λύσεις, εκτός αν υπάρχει μία μικρή αλληλεπίδραση 

μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών όπως π.χ. στο “Modelling Psychiatric decisions with linear 

regression and neural networks” 22 και στη συνέχεια στο “Neural Network Modelling of the 

Level of Observation Decision in an Acute Psychiatric Ward”,23. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει 

στην ψυχιατρική διάγνωση όπου μόνο λίγες ασθένειες, όπως η σχιζοφρένεια μπορούν να 

αντιμετωπισθούν ανεξάρτητα. 

 

Η συνέχεια του 22 έχει πολύ πρόσφατα παρουσιασθεί στο 23,  όπου αναφέρεται μια 

μοντελοποίηση με νευρωνικά δίκτυα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε ένα ψυχιατρικό 

τμήμα. Πιο συγκεκριμένα, πολλές αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων εκπαιδεύτηκαν για να 

μοντελοποιήσουν «το επίπεδο της παρακολούθησης» των ψυχιατρικών ασθενών. Η 

μεθοδολογία αυτή είναι βασισμένη, πάλι, στην προσέγγιση ανάλυσης σε επί μέρους 

προβλήματα του αρχικού προβλήματος, σε μία βελτιωμένη της έκδοση.  Επιχειρείται η 

απεικόνιση της ανάλυσης της διαδικασίας αυτής σε δύο αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων : 

μίας ιεραρχικής και ενός αραιά συνδεδεμένου MLP δικτύου. Η προσέγγιση του σχεδιασμού 

αυτού, αποκαλύπτει ορισμένες ομοιότητες αλλά επίσης και μεγάλες διαφορές με τις 

μεθόδους που χρησιμοποιούμε εμείς.  Εκτός από το προφανές γεγονός της εφαρμογής των 

μεθόδων σε δύο εντελώς διαφορετικά προβλήματα κλινικής ψυχιατρικής, η δική μας 

προσέγγιση μπορεί να χαρακτηρισθεί κυρίως από τον προσεκτικό σχεδιασμό κάθε ειδικής 

σύνδεσης μέσα στο MLP  από την είσοδό του μέχρι την έξοδο, σύμφωνα με συγκεκριμένους 

έμπειρους συστηματικούς κανόνες. Από την άλλη μεριά, η προσέγγιση που επιχειρείται στο 
23 μπορεί να χαρακτηρισθεί κυρίως από τον προσεκτικό σχεδιασμό των επιμέρους επιπέδων 

(και όχι του συνολικού τρόπου σύνδεσης) που βασίζεται σε καθαρά κλινικές εμπειρικές 

γνώσεις και όχι σε ένα σύνολο εξελιγμένων και σαφώς αποδεκτών έμπειρων συστηματικών 

κανόνων. Και οι δύο προσεγγίσεις, όμως, μπορεί να αποδειχθούν πολύ χρήσιμες στην 

κλινική ψυχιατρική. Η απόδοση των  ΤΝΔ που αναπτύχθηκαν στο 23 συγκρίνεται με εκείνη 

της ανάλυσης γραμμικής παλινδρόμησης, της μεθόδου του Bayes και του κατηγοριοποιητή 

k-NN και πετυχαίνουν ανώτερη ακρίβεια κατηγοριοποίησης από αυτές (παρότι στο χαμηλό 

επίπεδο του 49%, πράγμα που δείχνει ότι πιθανώς το πρόβλημα να είναι δυσεπίλυτο), 

ενισχύοντας έτσι τα συμπεράσματα που αναφέρουμε στη δική μας μελέτη όπου γίνονται 

παρόμοιες αλλά πολύ περισσότερες συγκρίσεις. 

 

Παρά το μειονέκτημα της αποσύνθεσης του προβλήματος σε υποπροβλήματα, δεν είναι 

λογικό να έχουμε στο νου μας σαν πιθανή λύση, ένα μονολιθικό ΤΝΔ με Μ εξόδους (που 
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κάθε μία να αντιστοιχείται σε μία διαφορετική διαταραχή), αφού η εκπαίδευση δικτύων MLP 

σε προβλήματα πολλών κατηγοριών παραμένει  ένα άλυτο πρόβλημα 111. 

 

Και οι δύο προαναφερθείσες απόψεις δεν χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις κρίσιμες 

πληροφορίες τις ομαδοποίησης που μπορεί να γίνει σε διάφορα επίπεδα στις ψυχιατρικές 

ασθένειες, σύμφωνα με την κατανομή του χώρου των περιοχών απόφασης. (Παρά το ότι στο 
112 χρησιμοποιείται μία ιεραρχική αρχιτεκτονική γραμμικών δικτύων, αυτή η ιεράρχηση 

σχετίζεται με το στάδιο λήψης απόφασης του τελικού συστήματος, δηλαδή το στάδιο του 

συνδυασμού των αποφάσεων των ανεξάρτητων δικτύων και είναι προφανώς άσχετη με την 

ιεραρχική κατασκευή των περιοχών απόφασης με την διαδικασία εκπαίδευσης που 

προτείνεται εδώ).  Είναι συνεπώς αναμενόμενο, οι περιοχές απόφασης παρόμοιων 

ασθενειών να είναι πολύ κοντά στον χώρο των προτύπων, αφού οι ομοιότητες στις 

ασθένειες θα πρέπει να αντιστοιχούν στις ομοιότητες στα συμπτώματά τους και συνεπώς 

στις ομοιότητες των στοιχείων του χώρου εισόδου των προτύπων που εμπλέκονται. 

 

                                                      
111 Anond R., Mehrotra K.,  Mohan C. K., Ranka S., “Efficient classification for multiclass problems using modular 

neural networks”,  IEEE Trans. Neural Networks, Vol. 6,  No 1,  pp. 117-124, January 1995. 
112 Penny W. D. and Frost  D. P. ,“Modelling Psychiatric decisions with linear regression and neural networks”, in 

“Neural Networks and their applications”, ed. Taylor  J. G., Wiley, 1996, pp. 67-81 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII  -  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

Στη παρούσα διατριβή μελετάται εκτενώς η εφαρμογή  στη ψυχιατρική διάγνωση των ΤΝΔ 

και ειδικότερα επιτυγχάνεται η σχεδίαση καινοτόμων, αποτελεσματικών, ειδικά 

προσαρμοσμένων μονοκατευθυντικών συστημάτων του τύπου των MLP τα οποία 

εφαρμόστηκαν με σκοπό την επίτευξη βέλτιστου τρόπου σχεδίασης ΤΝΔ για την ψυχιατρική 

διάγνωση. Το πρόβλημα της υποβοήθησης της ψυχιατρικής με Η/Υ θεωρείται σαν ένα 

πρόβλημα κατηγοριοποίησης δομημένων κλινικών συνεντεύξεων οι οποίες στην παρούσα 

έρευνα στηρίζονται στη λογική του PSE. Υιοθετήθηκε μία ιεραρχική προσέγγιση για τον 

καθορισμό των πέντε κυριωτέρων και βασικών κατηγοριών ψυχιατρικών διαταραχών. Τούτο 

κρίθηκε αναγκαίο επειδή α) δεν υπήρχαν στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων όλες οι 

κατηγορίες των ψυχιατρικών διαγνώσεων του PSE και β) δεν θεωρήθηκε χρήσιμο να 

υπάρχει ένα μείγμα από ορισμένες βασικές και μη βασικές διαγνωστικές κατηγορίες που 

απλώς και μόνο έτυχε να υπάρχουν στη βάση δεδομένων. 

 

Μία προσεκτική στατιστική ανάλυση μας έδειξε ότι το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί από ποικίλα και σημαντικά ειδικά γνωρίσματα. Πιο συγκεκριμένα, οι περιοχές 

απόφασής  εμπεριέχουν μη γραμμικά διαχωρίσιμες και επικαλυπτόμενες κατηγορίες ενώ 

ακόμα πιο σημαντικό είναι το ότι ο χώρος εισόδου των δεδομένων αποτελείται από διακριτά 

πολυδιάστατα, πολύ αραιά και σχεδόν ορθογώνια διανύσματα εισόδου. Αυτό αποδεικνύεται 

και από την σαφώς μειωμένη γενικευτική απόδοση ορισμένων ΤΝΔ όπως perceptron, 

madaline και counter propagation.  

 

Η διαγνωστική απόδοση των προτεινόμενων συστημάτων συγκρίθηκε διεξοδικά με ένα 

πλήθος συμβατικών ΤΝΔ όπως τα κλασικά MLP εκπαιδευμένα με αλγόριθμους on-line BP ή 

απαλοιφής βαρών, τα PNN, LVQ κ.α, όπως επίσης και στατιστικές μεθόδους  αναγνώρισης 

προτύπων δηλ. κατά βήματα διακρίνουσα ανάλυση, K-nn και τον κατηγοριοποιητή ελάχιστης 

Ευκλείδειας απόστασης. 

 

Όλες οι μέθοδοι συγκρίνονται μεταξύ τους μέσα σε ένα σταθερό στατιστικό πλαίσιο 

βασισμένο στη μεθοδολογία διεπικύρωσης ως προς την συνολική ποσοστιαία συμφωνία και 

τους συντελεστές Kappa και Υ.  

 

  192 



 

ϑ Βρέθηκε ότι τα προτεινόμενα MLP συστήματα με αρχιτεκτονική καθορισμένη με τρόπο 

ώστε να ενσωματώνει όσο το δυνατό περισσότερη ειδική γνώση με βάση του κανόνες 

του εμπείρου συστήματος PSE/CATEGO, αποδίδουν τα καλύτερα συνολικά 

αποτελέσματα στον συνδυασμό μέγιστης διαγνωστικής ακρίβειας (μέσης και 

διακύμανσης) και αξιοπιστία στην εκπαίδευση (που προσδιορίζεται με την κατανομή του 

ιστογράμματος γενικευτικής απόδοσης κατά την εκπαίδευση). Πιο συγκεκριμένα οι 

προτεινόμενες αρχιτεκτονικές υπερέχουν πάντα κατά πολύ (από 6% έως και 12% 

ανάλογα με την διατύπωση του προβλήματος) από τις αντίστοιχες των κλασικών MLP 

δικτύων. 

 

ϑ Συμπεραίνεται ότι αυτή η εξαιρετική απόδοση θα μπορούσε να οδηγήσει στη καθιέρωση 

μιας αντιστοιχίας μεταξύ του δένδρου αποφάσεων που καθορίζεται από τους κανόνες 

των έμπειρων συστημάτων που χρησιμοποιούνται στη ψυχιατρική διάγνωση και των 

συνδέσεων μεταξύ των στοιχείων των επιπέδων των ειδικά προσαρμοσμένων MLP 

δικτύων. Συνεπώς οι προτεινόμενες MLP αρχιτεκτονικές με περιορισμούς, θα 

μπορούσαν να διευκολύνουν πολύ την ψυχιατρική μοντελοποίηση και να βοηθήσουν 

στην αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την επίλυση των προβλημάτων της κλινικής 

ψυχιατρικής με την εφαρμογή πανίσχυρων στατιστικών μεθόδων αναγνώρισης 

προτύπων.  

 

ϑ Ένα σημαντικό συμπέρασμα που αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά της γενικευτικής 

απόδοσης των διαφόρων μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν είναι το ότι, παρόλο που η 

εφαρμογή τεχνικών απαλοιφής βαρών στην εκπαίδευση των MLP μπορεί να έχουν σαν 

αποτέλεσμα υψηλή ακρίβεια κατηγοριοποίησης, η συμπεριφορά τους κατά την 

εκπαίδευση ήταν ασταθής και όχι αξιόπιστη, αντίθετα με τα MLP δίκτυα με περιορισμούς 

στην αρχιτεκτονική τους, όπως αυτό φαίνεται στην αντίστοιχη κατανομή ιστογράμματος 

της γενικευτικής τους ακρίβειας. Σίγουρα  όμως η μέθοδος απαλοιφής βαρών υπόσχεται 

πολλά στο συγκεκριμένο πεδίο έρευνας. 

 

ϑ Τα ΤΝΔ τόσο τα MLPs με ειδικές συνδέσεις όσο και τα απλά MLPs παρουσιάζουν 

σαφώς καλύτερη γενικευτική απόδοση από όλες τις κλασικές στατιστικές μεθόδους 

κατηγοριοποίησης και ιδιαίτερα επισημαίνουμε την ανωτερότητά τους έναντι της 

διακρίνουσας ανάλυσης. Αυτό οφείλεται στη μη γραμμική συμπεριφορά των ΤΝΔ έναντι 

της γραμμικής των κατηγοριοποιητών όπως είναι η διακρίνουσα ανάλυση ή ο 

κατηγοριοποιητής ελάχιστης απόστασης. 
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ϑ Στο σύνολο βέβαια των κλασικών στατιστικών μεθόδων κατηγοριοποίησης, η 

διακρίνουσα ανάλυση είχε κατά πολύ καλύτερα αποτελέσματα από όλες τις άλλες. 

 

ϑ Ενα επίσης  σπουδαίο συμπέρασμα είναι ότι στο σύνολό τους οι μεθοδολογίες 

κατηγοριοποίησης όπως τα MLP και η διακρίνουσα ανάλυση, είναι οι πιο κατάλληλες για 

την επίλυση διακριτών προβλημάτων με τα χαρακτηριστικά ψυχιατρικής διάγνωσης, 

αφού ξεπερνούν σε απόδοση κατά πολύ όλες τις άλλες μεθόδους τοπικής 

κατηγοριοποίησης. 

 

ϑ Στη μελέτη αυτή ερευνήθηκε επίσης διεξοδικά η απόδοση ομαδοποίησης πολλών μη 

επιβλεπόμενων νευρωνικών και στατιστικών τεχνικών. Τα αποτελέσματα που πήραμε 

μέχρι τώρα από τις περισσότερες από αυτές τις μεθοδολογίες δεν ήσαν ικανοποιητικά και 

φανερώνουν τις δυσκολίες που προκύπτουν κατά την ανάλυση απ’ αυτά, τωνην 

ψυχιατρικών δεδομένων, χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες μετρήσεις ομοιότητας . 

Όμως, η εντυπωσιακή απόδοση ομαδοποίηση του SOM, σε σύγκριση με τα 

αποτελέσματα των άλλων μεθόδων δείχνει ότι αυτή η μεθοδολογία μπορεί να οδηγήσει 

σε ενδιαφέροντα και χρήσιμα συμπεράσματα για την κατηγοριοποίηση των ψυχιατρικών 

δεδομένων.   

 

ϑ Η επιτυχής χρησιμοποίηση στη παρούσα εργασία των παράλληλων και μη γραμμικών 

μεθοδολογιών, που βασίζονται στη πολυτροπική προσέγγιση επίλυσης των 

προβλημάτων, στη ψυχιατρική διάγνωση παρουσιάζει το μεγάλο πλεονέκτημα της 

ευέλικτης  και με μικρό κόστος υλοποίησης σε Η/Υ, σε σχέση με την υλοποίηση των 

έμπειρων διαγνωστικών συστημάτων που η ανάπτυξη και συντήρηση τους απαιτεί πολύ 

μεγάλο κόστος εξειδικευμένης εργασίας.  
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ 
 

 

Ο κυριότερος μελλοντικός στόχος μας είναι να ερευνήσουμε για τη δημιουργία βελτιωμένων 

λύσεων για το πλήρες καθορισμένο πρόβλημα ψυχιατρικής διάγνωσης περιλαμβάνοντας 

π.χ. 128 διαταραχές σύμφωνα με το DSM III-IV, έτσι ώστε να επιχειρήσουμε την κατασκευή 

ενός πλήρους συμβουλευτικού εργαλείου για τους ψυχίατρους στη πρακτική εξάσκηση του 

έργου τους. Η συγκεκριμένη μελέτη αποσκοπούσε στην τεκμηρίωση της δυνατότητας 

δημιουργίας ενός τέτοιου εργαλείου. Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία είναι  : 

- η ύπαρξη δεδομένων από διαφορετικούς πληθυσμούς στους οποίους θα δοκιμαστεί η 

απόδοσή του 

- η ενσωμάτωση όσον το δυνατό περισσότερης «έμπειρης γνώσης» από ποικίλα 

ψυχιατρικά συστήματα περαν του PSE, και βέβαια 

- η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού 

 

Στα σχέδιά μας είναι και ο συνδυασμός του διαγνωστικού συστήματος με ένα άλλο 

παράλληλο, που θα προτείνει αντίστοιχη φαρμακευτική αγωγή σύμφωνα με τις πληροφορίες 

που υπάρχουν στο πλήρες ιστορικό του ασθενούς, την προηγούμενη και την παρούσα 

φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούσε. 

 

Επίσης η ποιοτική ανάλυση και μελέτη των συναρτήσεων σύνδεσης των στοιχείων 

επεξεργασίας των επιτυχημένων νευρωνικών δικτύων μπορεί να μας αποκαλύψουν 

συσχετισμούς μεταξύ των συμπτωμάτων των συνδρόμων και των διαγνώσεων, οι οποίοι δεν 

έχουν ακόμα διατυπωθεί από τους ψυχίατρους και να μας οδηγήσουν σε νέα λογική 

θεώρηση του προβλήματος της Ψυχιατρικής Διάγνωσης. 

 

Οσον αφορά τη μεθοδολογία, η πολύ καλή απόδοση των δικτύων BP με περιορισμούς και 

των δικτύων με την μέθοδο απαλοιφής βαρών μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ένας 

συνδυασμός των δύο θα οδηγούσε πιθανώς σε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό που 

προτείνουμε είναι η δημιουργία δικτύων BP τα οποία να εμπεριέχουν την πείρα των ειδικών 

με την μορφή συγκεκριμένων αμετάβλητων συνδέσεων, ενώ παράλληλα για τις υπόλοιπες 

μη ειδικές συνδέσεις να εφαρμόζεται η λογική της απαλοιφής βαρών. 

 

Μέχρι τώρα η βέλτιστη προτεινόμενη λύση είναι ένα υβριδικό σύστημα (γ’ διατύπωση του 

προβλήματος), το οποίο στο πρώτο σκέλος του απεικονίζει την λειτουργία του έμπειρου 

συστήματος CATEGO, στο δε δεύτερο σκέλος λειτουργεί σαν αυτόνομο ΤΝΔ με πρόσθετη 
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πληροφόρηση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κατασκευή ενός πλήρους πολυστρωματικού 

νευρωνικού δικτύου  το οποίο δεν θα εξαρτάται ούτε σε πρώτο βαθμό από τους κανόνες του 

έμπειρου συστήματος. Ήδη έχουμε προχωρήσει αρκετά προς τον στόχο αυτό και τα 

αποτελέσματα μας είναι πολύ ενθαρρυντικά (η συγκεκριμένη μελέτη είναι υπό δημοσίευση). 
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ABSTRACT 
 

Psychiatric diagnosis modeling based on Artificial Neural Networks. 

Application and evaluation of modern statistical methods by use of  

Present State Examination (PSE) on a large number of psychiatric cases. 

 

 

This study extensively investigates the use of Artificial Neural Networks (ANN) in the 

diagnostic process of clinical psychiatry and focuses on developing improved methods based 

on designing efficient ANN systems. Psychiatric diagnosis is considered as the classification 

process of structured clinical interviews following specific schedules, although alternative 

considerations based on the evaluation of physical measurement are also possible. The 140-

item clinical interviews used here are based on  the Present State Examination (PSE) 

schedule. It is attempted to analyse the specific characteristics of this problem and design 

ANN of improved performance to solve it. 

 

The problem is considered in two different ways, concerning class labelling, according 

to two of the most widely accepted methodologies for defining mental disorders (ICD, 

PSE/CATEGO) and its specific characteristics are analysed.  It is attempted to classify five 

main categories of psychiatric diseases as well as the non-abnormality class. The proposed 

ANN systems of the Multilayer Perceptron (MLP) type have specified architectures defined 

by incorporating clinicians’ knowledge and they are compared with conventional MLPs. 

They are trained with the standard on-line Back propagation algorithm. In the sequel, 

superior solutions are sought by effectively reducing the input space dimensionality, based 

on clinicians’  knowledge and by designing novel efficient task specific ANN  architectures 

corresponding to this problem reformation. These last systems are compared with several 

other ANN techniques, including MLPs trained with Weigend’s weight elimination approach, 

as well as with several traditional statistical pattern recognition methods, like multivariate 

discriminant analysis, k-NN and Euclidean distance classifier. The comparison criteria 

include percentage agreement, kappa and Y, which are the most popular in the clinical 

psychiatry literature. 
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All the methods employed in this study are carefully and extensively compared within a 

consistent statistical framework using the cross-validation methodology. It is illustrated that 

constrained ANN architectures, when the largest possible amount of expert knowledge is 

incorporated in their design, can yield improved and stable  generalization capability results, 

the best among all the methods involved in terms of the trade-off between maximum 

classification performance average and variance, as well as in terms of training reliability, 

related to the histogram of classification performance during training. Therefore,  they 

represent a framework suitable for psychiatric modelling, compared to conventional 

statistical pattern recognition techniques, since their improved performance indicates that a 

mapping could be established between psychiatric diagnosis processing rules and ANN 

architectures. 

 

The unsupervised classification methods used are mainly Kohonen's SOM as well as k-

means and several statistical hierarchical clustering techniques. It is found that the 

clustering performance of SOM is superior to the one of all the other techniques which 

actually fail to identify homogeneous groups of cases. 

 

This study clearly shows  the  feasibility of successfully  employing  artificial  neural  

networks  in  interview  based psychiatric diagnosis, despite the very large dimensionality of 

the pattern space,   providing this way   a strong experimental evidence  that  they do not 

significantly suffer   from the curse of  dimensionality.  

 

 It is concluded that ANN of the MLP type, particularly the constrained ones, clearly 

outperform by far all the other techniques, especially the ones based on local classification 

methodologies, in terms of agreement with desired diagnoses. Several hypotheses are 

suggested to explain this  performance, which are evaluated by direct application to an 

artificial  problem with similar characteristics. 
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