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Περίληψη 

Στην παρούσα διατριβή γίνεται μία μεθοδολογική συστηματική προσέγγιση του σχεδιασμού 

που βασίζεται στη χρήση τεχνικών της υπολογιστικής νοημοσύνης και στην εκμετάλλευση 

της προϋπάρχουσας διαθέσιμης σχεδιαστικής γνώσης. Προσδιορίζονται τα βασικά στοιχεία 

που οφείλει να ενσωματώνει η προτεινόμενη μεθοδολογία (αναπαράσταση και διαχείριση 

σχεδιαστικής γνώσης, αναζήτηση της βέλτιστης σχεδιαστικής λύσης και μάθηση και 

επαναχρησιμοποίηση σχεδιαστικής γνώσης), τα οποία σχηματίζουν τους πυρήνες γύρω από 

τους οποίους αναπτύσσονται αλγόριθμοι που βασίζονται στην χρήση τεχνικών υπολογιστικής 

νοημοσύνης (ασαφής λογική, τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και γενετικοί αλγόριθμοι). 

Καθώς αναπτύσσεται η διατριβή, αναπτύσσεται η μαθηματική βάση για τη διατύπωση του 

παραμετρικού σχεδιαστικού προβλήματος και παρουσιάζεται ο συνεργατικός τρόπος βάσει 

του οποίου σχηματίζονται ασαφείς πίνακες δομής σχεδιασμού, βάσει των οποίων η διαθέσιμη 

σχεδιαστική γνώση οργανώνεται σε εύχρηστες ιεραρχικές δομές. Στη συνέχεια, εισάγεται ένα 

πλαίσιο ασαφούς συλλογιστικής για τη μοντελοποίηση από την πλευρά του σχεδιαστή των 

σχεδιαστικών στόχων/απαιτήσεων/περιορισμών υπό τη μορφή ασαφών προτιμήσεων. 

Προτείνεται επίσης το μέτρο της μέγιστης συνολικής ασαφούς προτίμησης ως κριτήριο 

βελτιστότητας των σχεδιαστικών λύσεων και προσαρμόζεται στην προτεινόμενη δομή 

οργάνωσης της σχεδιαστικής γνώσης.  

Η βέλτιστη σχεδιαστική λύση εξάγεται είτε μέσω μίας διαδικασίας βελτιστοποίησης που 

βασίζεται σε γενετικούς αλγόριθμους ή, εναλλακτικά, μέσω άλλων τεχνικών 

βελτιστοποίησης, ή χρησιμοποιώντας σχεδιασμό αναλογικής συλλογιστικής με ανάκτηση 

προηγούμενων σχεδιαστικών λύσεων. Οι σχεδιαστικές λύσεις είναι καταχωρημένες σε μία 

βάση και ανακτώνται χρησιμοποιώντας ένα εκπαιδευμένο ανταγωνιστικό τεχνητό νευρωνικό 

δίκτυο, το οποίο ομαδοποιεί τις λύσεις κατάλληλα και αποδίδει την ομάδα λύσεων που 

συγκλίνει προς τις τρέχουσες ασαφείς προτιμήσεις του σχεδιαστή. 

Στη διατριβή αναπτύσσονται και εισάγονται αρχιτεκτονικές, μέσω των οποίων οι διαδικασίες 

βελτιστοποίησης και ανάκτησης σχεδιαστικών περιπτώσεων συνδυάζονται υβριδικά, 

επιτυγχάνοντας αποτελέσματα ανώτερα σε ποιότητα και ταχύτητα επίτευξης σε σχέση με 

περιπτώσεις χρήσης μεμονωμένων (μη υβριδικών) τεχνικών. Εισάγεται επίσης μια 

μεθοδολογία σύμφωνα με την οποία οι σχεδιαστικές λύσεις που υπάρχουν στη βάση λύσεων 

χρησιμοποιούνται για τη νευρο-ασαφή προσέγγιση του αρχικού σχεδιαστικού προβλήματος 

και την απλοποιημένη μοντελοποίησή του. Αποδεικνύεται ότι η προσέγγιση αυτή είναι 



ιδιαίτερα κατάλληλη για σχεδιαστικά προβλήματα που παρουσιάζουν σημαντικό 

υπολογιστικό κόστος. 

Στα πλαίσια της συστημικής προσέγγισης για την υλοποίηση των προτεινόμενων 

μεθοδολογιών και αρχιτεκτονικών και για την αξιολόγηση αυτών, αναπτύχθηκε το σύστημα 

παραμετρικού σχεδιασμού Case-DeSC (Case-based design with Soft-Computing), το οποίο 

δοκιμάστηκε σε τρία διαφορετικά σχεδιαστικά προβλήματα. Τα αποτελέσματα εφαρμογής 

των προτεινόμενων μεθοδολογιών, οι προοπτικές εξέλιξης αυτών, καθώς και μια γενικότερη 

τοποθέτηση περί σχεδιασμού συνοψίζονται στο τέλος της παρούσας διατριβής. 

 

 

 

 

 

 



Summary 

The current Ph.D. thesis introduces a methodogical and systematic approach in order to 

perform engineering design by utilizing methods and techniques of computational intelligence 

as well as past design knowledge. Important issues and processes, such as representation and 

manipulation of design knowledge, extraction of optimal design solution, learning and reuse 

of design knowledge etc. are analytically discussed. Each one of the aforementioned elements 

is considered as core around which integrated algorithms are developed that combine various 

computational intelligence (soft-computing) techniques such as fuzzy logic, artificial neural 

networks and genetic algorithms. 

The parametric design problem is formulated on a mathematical basis, whereas the 

collaborative formation of fuzzy design structure matrices (DSM) is introduced as a basis on 

which the available design knowledge is organized in convenient hierarchical structures. 

Furthermore, in order to model the design objectives/requirements/constraints, a fuzzy 

inference framework is introduced that facilitates the expression of fuzzy preferences on 

various design parameters. The metric of the total maximum fuzzy preference is introduced as 

optimality criterion for the design solutions and then it is integrated in the proposed design 

knowledge organizational structure. 

The optimal solution is extracted either through an optimization process basically using a 

genetic algorithm or -alternatively- other optimization techniques, or through deploying 

analogical reasoning design with retrieval of past design solutions. The design solutions are 

preserved in a case base and they are retrieved by a trained competitive artificial neural 

network, which classifies the solutions into clusters and extracts the cluster that converges to 

the current designer’s preferences. 

Multiple options are provided for the extraction of optimal solutions. These options include: 

a) an optimization process that utilizes genetic algorithms, b) other evolutionary optimization 

techniques and c) analogical reasoning with retrieval of past design solutions. The design 

solutions are preserved in a case (solution) base and they are retrieved by a trained 

competitive artificial neural network that classifies the solutions into clusters and extracts the 

cluster that suits best to the current designer’s preferences. 

Architectures are developed and introduced, based on which the optimization and case-based 

retrieval processes are combined. This combination provides more efficient results in terms of 

quality and speed, if a comparison is made versus the implementation of individual (non-

hybrid) techniques. Additionally, a methodology is proposed, according to which the design 



solutions located in the case base can be retrieved and utilized for a simplified neuro-fuzzy 

approximation of the initial design problem. It is proved that this approximation is suitable in 

case of design problems with high computational cost. 

In the context of a systemic approach of implementing the proposed methodologies and 

architectures and their evaluation, a system named Case-DeSC (Case-based design with Soft-

Computing) is developed and tested against overall performance in three different design 

problems. The results from the implementation of the proposed methodologies, their future 

enhancements and evolution, as well as a general discussion about engineering design 

conclude the present dissertation. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

Εισαγωγή 

 
Η αρμόζουσα σπουδή του ανθρώπινου είδους είναι η επιστήμη 
του σχεδιασμού (Herbert A. Simon).  

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εντάσσεται στην επιστημονική περιοχή του παραμετρικού 

σχεδιασμού και αφορά στην ανάπτυξη μεθοδολογιών αναπαράστασης της σχεδιαστικής γνώσης, 

ικανών αφενός μεν να ενσωματώνουν την ασάφεια που χαρακτηρίζει ένα μεγάλο αριθμό 

σχεδιαστικών προβλημάτων και αφετέρου να προσδιορίζουν βέλτιστες σχεδιαστικές λύσεις 

βάσει της ήδη διαθέσιμης σχεδιαστικής γνώσης. Στα πλαίσια αυτά, επιχειρείται ο συνδυασμός 

προσεγγίσεων από την κλασική θεωρία σχεδιασμού με προσεγγίσεις που βασίζονται σε τεχνικές 

όπως η αναλογιστική συλλογιστική και η υπολογιστική νοημοσύνη  οι οποίες ανήκουν στο 

ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Μέσα από αυτή την προσπάθεια 

συγκερασμού συμβατικών και μη τεχνικών επιδιώκεται η ανάπτυξη μίας νέας προσέγγισης της 

σχεδιαστικής διαδικασίας, που θα χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα εφαρμογής της σε όσο το 

δυνατό μεγαλύτερο φάσμα παραμετρικών προβλημάτων και θα μπορεί να οδηγήσει σε 

σχεδιαστικές λύσεις βέλτιστες ως προς: α. την ικανοποίηση των τεθεισών σχεδιαστικών 

απαιτήσεων, β. την ταχύτητα εξαγωγής, λαμβάνοντας υπόψιν την ασάφεια και τη μερική 

διαθεσιμότητα σχεδιαστικής γνώσης. Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μία εισαγωγή στο 

αντικείμενο και στο περιεχόμενο της παρούσας διατριβής. 
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1.1 Περί σχεδιασμού 

Κατά τη διαρκή εξέλιξη του ανθρώπου ο σχεδιασμός απέκτησε περιεχόμενο ως μία έννοια 

που αντιπροσωπεύει πολλές διαφορετικές δραστηριότητες και που ακόμα και σήμερα δεν έχει 

αυστηρά οριστεί. Αν επιχειρηθεί να προσδιοριστεί η έννοια του σχεδιασμού μέσω ενός 

εννοιολογικού λεξικού, τότε θα βρεθούν προτάσεις με όρους (όπως σκαρίφημα, σχέδιο, 

προγραμματισμός, σκοπιμότητα, προϊόν κλπ.), που εμπεριέχονται σε απλούς και ευθείς 

ορισμούς, χωρίς να επιχειρείται σύνθεση των ορισμών αυτών ώστε να αποδοθεί πλήρως η 

έννοια του σχεδιασμού. Παράλληλα, στη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία (π.χ. Journal of 

Engineering Design, Research in Engineering Design, Design Studies και άλλα συναφή 

περιοδικά, ακαδημαϊκές αναφορές, πρακτικά συνεδρίων, βιβλία κλπ.) είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να βρεθεί ένας απλός και περιεκτικός ορισμός του σχεδιασμού. Πολύ συχνά στους 

ορισμούς της βιβλιογραφίας εμπεριέχονται φράσεις, όπως «επαναληπτική αναζήτηση και 

εξερεύνηση αφηρημένων χώρων προβλημάτων» και διάφορες άλλες παρεμφερείς εκδοχές 

που περιλαμβάνουν πολύ εξειδικευμένους και τεχνικούς όρους (επαγωγή λειτουργίας, 

αναγνώριση προτύπου κλπ.).  

Η θεωρητική θεμελίωση της επιστήμης του σχεδιασμού είναι μια αρκετά δύσκολη υπόθεση 

και μέχρι σήμερα έχουν γίνει σχετικά λίγες απόπειρες για την ανάπτυξη μιας συνολικής 

θεωρίας συστηματικού σχεδιασμού. Έτσι, η διατύπωση των θεωρητικών αρχών βρίσκεται 

ακόμη σε ημιεπιστημονικό στάδιο, αν και έχει ήδη αποκτηθεί πλούσια γνώση, που 

αναφέρεται όμως κυρίως σε επιμέρους μεθοδολογίες και εφαρμογές. Επιπλέον, θα πρέπει να 

τονισθεί ότι έχουν γραφτεί και συνεχίζουν να γράφονται πολλές επιστημονικές εργασίες και 

γίνονται συνέδρια όπου – εκτός των άλλων – επιχειρείται να δoθούν απαντήσεις στα 

θεμελιώδη ερωτήματα της Θεωρίας και της Μεθοδολογίας του Σχεδιασμού, όπως: 

• Τι είναι σχεδιασμός; 

• Από πού προκύπτει η αναγκαιότητα του να σχεδιάζουμε; 

• Τι μορφή έχει η σχεδιαστική γνώση; 

• Πώς γίνεται ο σχεδιασμός; 

Αποτέλεσμα της έντονης και ολοένα αυξανόμενης ερευνητικής δραστηριότητας στο 

αντικείμενο είναι η διατύπωση μιας σειράς από μεθοδολογίες, μοντέλα, μεθόδους και 

τεχνικές σχεδιασμού, τα οποία αντιστοιχούν σε διαφορετικές σχολές σκέψης και αντίληψης 

όσον αφορά τον ίδιο το σχεδιασμό. Στη συνέχεια σχολιάζονται με σύντομο τρόπο αυτές οι 

διαφορετικές προσεγγίσεις. 



2             ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Ο σχεδιασμός ως πολιτιστική/τεχνολογική εξέλιξη: Ο σχεδιασμός μπορεί να θεωρηθεί ως 

διαδικασία εν μέρει καθοδηγούμενη από ιστορικές και πολιτιστικές αναγκαιότητες, καθώς 

διανύει την ιστορία και τις κοινωνικές ανάγκες και δυναμικές. Οι ανθρωπολόγοι, οι 

εθνολόγοι και οι κοινωνικοί επιστήμονες ασπάζονται αυτή τη θεωρία που είναι αρκετά 

διαδεδομένη. Σύμφωνα με την ίδια θεωρία, το σχεδιαστικό αποτέλεσμα δεν προέρχεται με 

φυσικό τρόπο από τους σχεδιαστές, αλλά κατά κάποιο τρόπο τους επιβάλλεται από από 

έξωθεν παράγοντες και επιδράσεις στις οποίες αυτοί αντανακλαστικά ανταποκρίνονται.  

Ο σχεδιασμός ως μαθηματική θεωρία: Αυτή η θεωρία έχει προφανή απήχηση στους 

θεωρητικούς, ως θεωρία δομημένη αξιωματικά, με λειτουργίες αντιστοίχισης από ένα 

αόριστο και ιδεατό πεδίο λειτουργικών απαιτήσεων σε μια εικόνα αληθινών 

χαρακτηριστικών. Έτσι ο σχεδιασμός μπορεί να θεωρηθεί ως μια τοπολογική εκδοχή δομών ή 

διανυσμάτων απαιτήσεων που εξελίσσονται σε ένα διάστημα «n» διαστάσεων και 

προβάλλονται σε πόλους περίπλοκων επιφανειών. Σε αυτή τη θεωρία ο σχεδιασμός 

αντιμετωπίζεται ως μια διαδικασία «είσοδος- κατάσταση- έξοδος», ως πιθανότητες, ως 

σίγμα- άλγεβρα, ως μαθηματική αναπαράσταση, ως υπολογιστική μέθοδος, ως διαδικασία 

Markov, ως μηχανή Turing κλπ.  

Ο σχεδιασμός ως επιστήμη: Εδώ θεωρείται ότι ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη διατύπωση, 

ανάπτυξη και πειραματική εξέταση θεωριών. Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι σχεδιαστές 

ορισμένες φορές δουλεύουν σαν να ήταν φυσικοί επιστήμονες. Υπάρχει όμως διαφορά 

μεταξύ ενός επιστήμονα και ενός σχεδιαστή. Ο επιστήμονας φαίνεται να επιζητεί τη γνώση 

για τη γνώση, να την εκλεπτύνει, να την κάνει πιο ακριβή, πιο αντιπροσωπευτική της 

«πραγματικότητας». Ο σχεδιαστής, ενώ έχει τον ίδιο στόχο, έχει και κάτι επιπλέον: επιζητεί 

τη γνώση όχι απλώς για να τελειοποιήσει κάτι που ήδη υπάρχει, αλλά και για να επιφέρει κάτι 

διαφορετικό. Η διάθεση και εξερεύνηση της γνώσης είναι επιστήμη, ενώ η αλλαγή των 

δεδομένων και της γνώσης αυτής προϋποθέτει το σχεδιασμό. Το να αλλάξει κανείς τη γνώση 

δεν μπορεί να είναι επιστήμη, γιατί τα αποτελέσματα μιας τέτοιας αλλαγής δεν μπορούν να 

προβλεφθούν με τον ίδιο τρόπο που μπορεί ένας επιστήμονας να αλλάξει τις μεταβλητές ενός 

πειράματος και να προβλέψει τα αποτελέσματα με κάποιο (συχνά αρκετά υψηλό) επίπεδο 

ακρίβειας. Ο φυσικός επιστήμονας θεωρητικολογεί γύρω από την υπάρχουσα γνώση και 

κάνει ένα μικρό τμήμα της αντικείμενο του πειράματός του. Η φυσική επιστήμη είναι 

αντανακλαστική, ενώ ο σχεδιασμός είναι ενεργός και η σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ τους 

είναι ισχυρή.  
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Ενώ έχουν εκφραστεί και διατυπωθεί οι παραπάνω θεωρίες για το σχεδιασμό, εξακολουθεί να 

υπάρχει μία μερίδα ανθρώπων οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο σχεδιασμός είναι κάτι που δεν 

μπορεί απευθείας να παρατηρηθεί, να μοντελοποιηθεί ή να μελετηθεί από επιστήμονες, 

μηχανικούς κλπ. και θεωρούν το σχεδιασμό ως άρρηκτα συνδεδεμένο με φαντασία και 

δημιουργικότητα, έμπνευση και καλλιτεχνική επιδεξιότητα.  

Πριν γίνει περαιτέρω αναφορά σε τύπους σχεδιασμού και σχεδιαστικά μοντέλα, κρίνεται 

σκόπιμο για τις ανάγκες της παρούσας διατριβής να δοθούν ορισμένοι ορισμοί βασικών 

εννοιών που σχετίζονται με την ευρύτερη σχεδιαστική διαδικασία. Το πλαίσιο αυτό των 

ορισμών δε στοχεύει στον προσδιορισμό της έννοιας του σχεδιασμού αλλά στην 

αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο νοείται αυτός στα πλαίσια της παρούσας διατριβής. 

Όπως γίνεται φανερό και από τις προηγούμενες αναφορές, δεν έχει γίνει ακόμα κατορθωτή η 

διατύπωση ενός κοινά αποδεκτού και επαρκούς γενικού ορισμού για το σχεδιασμό. Στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I δίνονται κάποιοι συνοπτικοί ορισμοί της έννοιας του σχεδιασμού. Οι 

ορισμοί αυτοί περιλαμβάνουν κοινές λέξεις-κλειδιά, όπως «ανάγκες», «απαιτήσεις», 

«προδιαγραφές», «περιορισμοί», «λύσεις», «λειτουργίες», «κατασκευή», «παραγωγή», και 

φαίνεται να συγκλίνουν τελικά στον παρακάτω αναλυτικό ορισμό: 

 

Ο σχεδιασμός είναι νοητική διαδικασία που δημιουργεί λειτουργικές λύσεις για 

τεχνολογικά προβλήματα που αφορούν στην ικανοποίηση ανθρώπινων αναγκών. 

Ξεκινά από τη διατύπωση των σχετικών απαιτήσεων που μετατρέπονται σε 

τεχνικές προδιαγραφές και περιορισμούς. Οι τελικές σχεδιαστικές λύσεις 

προκύπτουν από το συνδυασμό της επιστημονικής και τεχνικής γνώσης με την 

ανθρώπινη δημιουργικότητα και φαντασία και, κατόπιν αναλυτικής επεξεργασίας, 

οδηγούν στην παραγωγή νέων τεχνολογικών προϊόντων. 

 

Ο παραπάνω ορισμός περιλαμβάνει μία διαδικασία τριών σταδίων (διατύπωση-μελέτη-

παραγωγή), η οποία καταλήγει σε ένα προϊόν με την ευρύτερη έννοια του όρου. Ο ορισμός 

αυτός χρησιμοποιείται ως οδηγός στην παρούσα διατριβή. . Επειδή δε αναφέρεται σε κάποιες 

βασικές σχεδιαστικές έννοιες, κρίνεται σκόπιμο - πριν ξεκινήσει η περαιτέρω ανάπτυξη της 

διατριβής – να γίνει μια σύντομη αναφορά στο περιεχόμενο των εννοιών αυτών.  

 

Σχεδιαστικές απαιτήσεις: Παρουσιάζονται σαν ένα σύνολο τεχνικών προδιαγραφών, 

περιορισμών ή προτιμήσεων που προκύπτουν από την αγορά ή τον πελάτη και πρέπει να 

ικανοποιηθούν από μία ή περισσότερες λειτουργίες του αντικειμένου που πρόκειται να 
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σχεδιαστεί. Οι σχεδιαστικές απαιτήσεις προσδιορίζονται στις αρχικές φάσεις του σχεδιασμού 

και μπορούν να τροποποιηθούν σε μεταγενέστερες σχεδιαστικές φάσεις. 

Σχεδιαστικοί περιορισμοί: Οι αρχές λειτουργίας που ικανοποιούν συγκεκριμένες 

σχεδιαστικές απαιτήσεις μειώνοντας το σύνολο των εφικτών λύσεων. 

Σχεδιαστική περίπτωση: Μία εκδοχή του σχεδιαστικού προβλήματος και της λύσης αυτού, η 

οποία περιλαμβάνει ικανοποίηση των σχεδιαστικών απαιτήσεων με βέλτιστο τρόπο και των 

σχεδιαστικών περιορισμών. 

Σχεδιαστική γνώση: Όλη η γνώση που σχετίζεται με το εκάστοτε σχεδιαστικό πρόβλημα 

εκφρασμένη υπό μορφή κανόνων, σχέσεων, διαδικασιών, γραφικών αναπαραστάσεων, 

βάσεων δεδομένων κλπ. 

Εφικτή Λύση: Ο τρόπος με τον οποίο, αν κατασκευαστεί ένα αντικείμενο, θα ικανοποιεί τους 

σχεδιαστικούς περιορισμούς  (π.χ. μια αρχή λειτουργίας). Υπό την έννοια αυτή η εφικτή λύση 

αποτελεί μερική λύση του προβλήματος. 

Τελική λύση: Το σύνολο των συντεθειμένων εφικτών λύσεων που ικανοποιούν το σύνολο 

των σχεδιαστικών απαιτήσεων υποκείμενο στο σύνολο των περιορισμών. 

Στις επόμενες παραγράφους θα περιγραφούν και θα σχολιαστούν σύντομα οι κατηγορίες των 

πιο γνωστών μοντέλων σχεδιασμού [77,82]. Σκοπός της παρουσίασης αυτής δεν είναι να 

καταγραφούν όλα τα μοντέλα σχεδιασμού που έχουν αναπτυχθεί ούτε να παρουσιαστούν 

αυτά εκτενώς, αλλά να αναδυθεί η φιλοσοφία γύρω από την οποία δημιουργήθηκαν. Στη 

συνέχεια θα παρουσιαστεί η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στο σχεδιασμό, καθώς και το 

αντικείμενο έρευνας και η συμβολή της παρούσας διατριβής. 

1.2 Ανάπτυξη προϊόντος και σχεδιασμός – Σχεδιαστικά μοντέλα 

Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του ανθρώπου έχουν καταγραφεί πολλά θαυμαστά 

επιτεύγματα που προέκυψαν ως προϊόντα εφαρμογής σχεδιαστικών διαδικασιών που 

στηριζόταν στην γνώση, την εμπειρία, το ταλέντο, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των 

σχεδιαστών. Στη σύγχρονη εποχή οι απαιτήσεις του πελάτη και η αναζήτηση για ολοένα πιο 

ποιοτικά και αποδοτικά προϊόντα έχουν προκαλέσει –μεταξύ άλλων– την αύξηση της 

πολυπλοκότητας των προϊόντων. Η αύξηση της πολυπλοκότητας αυτής μπορεί να οφείλεται 

σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω παράγοντες [112]: 

• Στην εσωτερική δομή και αρχιτεκτονική του προϊόντος. 

• Στην πολυπλοκότητα της διαδικασίας κατασκευής/παρασκευής του προϊόντος. 

• Στη συνεργασία και την επικοινωνία των εμπλεκόμενων οµάδων. 

• Στην υποδοµή διαχείρισης γνώσης και πληροφορίας. 

• Στην πληθώρα κανονισµών και προδιαγραφών. 
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Δεδομένων των αυξανόμενων απαιτήσεων των καταναλωτών, αναπτύσσονται συνεχώς νέες 

προσεγγίσεις ανάπτυξης προϊόντων [29,34,75,273,291], ενώ οι εταιρείες αναζητούν ανά 

τακτά διαστήματα επιτυχημένα προϊόντα, αποβλέποντας ταυτόχρονα σε συνεχώς 

µικρότερους χρόνους ανάπτυξης και δοκιµής. Η αύξηση της πολυπλοκότητας των προϊόντων 

και ο χρόνος εισαγωγής τους στην αγορά φαίνονται στο Σχ. 1.1. Εντούτοις, η ανάπτυξη και 

εισαγωγή πολλών προϊόντων σε σύντοµο χρονικό διάστημα δεν μπορεί να θεωρηθεί καλή 

πρακτική για μία εταιρία, εφόσον το κόστος ανάπτυξης είναι σηµαντικό, τόσο σε εξοπλισµό 

όσο και σε προσωπικό, ενώ τα υπάρχοντα (τρέχοντα) προϊόντα της ίδιας εταιρείας 

απαξιώνονται σε συντομότερο χρονικό διάστημα, μειώνοντας ταυτόχρονα και το περιθώριο 

κερδοφορίας (Σχ. 1.2). 

 
Σχ. 1.1 Χρόνος εισαγωγής νέου προϊόντος στην αγορά σε σχέση με την πολυπλοκότητά του . 

 

Οι τάσεις αυτές προφανώς επηρεάζουν όχι µόνο τους κατασκευαστές αλλά και τους 

προµηθευτές, τους υποκατασκευαστές και γενικά όλη την αλυσίδα τροφοδοσίας (supply 

chain). Η διατήρηση της κερδοφορίας μίας επιχείρησης και της στρατηγικής της θέσης στην 

αγορά εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες: 

• Συνέχεια στην ανάπτυξη (Continue-to-evolve). 

• Γρήγορη ανάδραση σε µεταβαλλόµενες απαιτήσεις. 

• Επαναπροσδιορισµός του σκοπού σε τακτά διαστήµατα. 

• Συνεχής επαφή µε τις εξελίξεις στην τεχνολογία και στην καινοτοµία. 
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Σχ. 1.2 Απεικόνιση του χρόνου ανάπτυξης και του χρήσιµου χρόνου για διάφορα προϊόντα 

ευρείας χρήσης. 

Έχοντας αναγνωρίσει τους παραπάνω παράγοντες, οι εταιρείες άρχισαν να 

δραστηριοποιούνται προσεγγίζοντας τις δραστηριότητές τους μέσω της διαχείρισης του 

κύκλου ζωής προϊόντος [105,199,220]. Ως διαχείριση του κύκλου ζωής προϊόντος ορίζεται η 

διαδικασία µετασχηµατισµού ενός συνόλου πρώτων υλών και πόρων σε ένα χρήσιµο προϊόν, 

ενέργεια ή υπηρεσία που ο καταναλωτής επιθυµεί να αγοράσει ή να χρησιµοποιήσει (Σχ. 

1.3). 

Η σηµερινή κατάσταση στην ανάπτυξη νέων προϊόντων χαρακτηρίζεται από µεγάλους 

χρόνους διεκπεραίωσης, πολλαπλές αλλαγές στη διαδικασία και το προϊόν των διαφόρων 

φάσεων σχεδιασμού, πολύπλοκη παραγωγή και υψηλό κόστος εξυπηρέτησης των 

απαιτήσεων του πελάτη. Η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων βασίζεται στη σωστή 

χρησιμοποίηση των διαθέσιμων μεθοδολογιών και στην αποδοτική διαχείριση του κύκλου 

ζωής των προϊόντων. Αποδεικνύεται επίσης ότι η λήψη αποφάσεων στα πρώτα στάδια του 

κύκλου ζωής ενός προϊόντος έχει ως αποτέλεσμα µεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και κέρδος. 

Στο Σχ. 1.4 φαίνεται καθώς εξελίσσεται η σχεδιαστική διαδικασία η ο τρόπος που 

συσχετίζεται η μείωση σχεδιαστικής ελευθερίας στο σχεδιαστικό πρόβλημα με την αύξηση 

σχεδιαστικής γνώσης. Στο Σχ. 1.5 φαίνεται ότι καθώς αυξάνεται η σχεδιαστική γνώση 

αυξάνεται επίσης το κόστος (ή το κεφάλαιο) το οποίο δεσμεύεται για την ανάπτυξη του 

προϊόντος . 
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Σχ. 1.3 Ορισµός και σκοπός της διαχείρισης του κύκλου ζωής. 
 

 

Το ίδιο ισχύει και για τις αλλαγές που γίνονται σε ένα προϊόν. Αλλαγές που γίνονται στα 

πρώτα στάδια δεν έχουν µεγάλο κόστος, ενώ εάν γίνουν σε µετέπειτα στάδιο είναι εξαιρετικά 

χρονοβόρες και επηρεάζουν µόνο το 10-20% του κόστους. Είναι σύνηθες να ανακαλύπτονται 

σφάλµατα στο στάδιο της παραγωγής και να δαπανώνται χρήµατα για τη διόρθωσή τους, ενώ 

στην πραγµατικότητα διορθώνεται το σύµπτωµα του σφάλµατος.  
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Σχ. 1.4 Καµπύλες συσχέτισης σχεδιαστικής γνώσης και σχεδιαστικής ελευθερίας [296]. 
 

 
Σχ. 1.5 Ολικό κόστος που δεσµεύεται σε κάθε στάδιο [296]. 

 

Αντίστοιχα ισχύουν και για το κόστος που απαιτείται για τη διόρθωση ενός σφάλµατος και 

στο ποσοστό ελέγχου της διόρθωσης αυτής που υπάρχει σε κάθε στάδιο. Γενικώς, σφάλµατα 

που ανιχνεύονται στα πρώτα στάδια του κύκλου ζωής προϊόντος κοστίζουν λιγότερο για να 

διορθωθούν. Διορθώσεις μετά τη διαδικασία σχεδιασμού ή στη φάση της παραγωγής 

κοστίζουν κατά πολύ περισσότερο και αυτό φαίνεται στο Σχ. 1.6 το οποίο απεικονίζει την 

επιρροή της φάσης του σχεδιασμού στο τελικό κόστος παραγωγής. Ο Ullman [296] θεωρεί 
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μία διευρημένη διαδικασία σχεδιασμού, η οποία καλύπτει το κύκλο ζωής του προϊόντος και 

αποτελείται από τις εξής έξι (6) φάσεις (Σχ. 1.7): 

1. Παραγωγή προδιαγραφών 

2. Θεμελιώδης σχεδιασμός 

3. Λεπτομερής σχεδιασμός 

4. Παραγωγή 

5. Συντήρηση/Υποστήριξη προϊόντος 

6. Απόσυρση προϊόντος 

Η σχεδιαστική διαδικασία δύναται να οπισθοδρομεί (backtracking), είτε μεμονωμένα στη 

διάρκεια μίας σχεδιαστικής φάσης, είτε μεταξύ των σχεδιαστικών φάσεων. Εκτεταμένες 

αναδράσεις/οπισθοδρομήσεις αυξάνουν το χρόνο και κόστος που απαιτείται για την ανάπτυξη 

του προϊόντος. 

 
Σχ. 1.6 Επιρροή του σχεδιασμού στο τελικό κόστος προϊόντος [296]. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλά εργαλεία τα οποία µπορούν να βοηθήσουν 

σηµαντικά σε διάφορες φάσεις της διαδικασίας σχεδιασμού, όπως για παράδειγμα: 

• CAD, CAM, CAE, CAPP, CIM, CAT 

• Rapid prototyping, Rapid tooling 

• System Integration (σε επίπεδο υπολογιστών) 

• Ανάπτυξη Συνάρτησης Ποιότητας (Quality Function Deployment) 
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Παραγωγή
προδιαγραφών

Θεμελιώδης
σχεδιασμός

Λεπτομερής
σχεδιασμός Παραγωγή

Συντήρηση/Υποστήριξη
προϊόντος

Απόσυρση
προϊόντος

Ανάδραση

Α
νάδραση

 
Σχ. 1.7 Φάσεις της σχεδιαστικής διαδικασίας κατά Ullman. 

 

Η εισαγωγή των τεχνολογιών CAD, CAM, CAE, CAPP κλπ., [205] αυτοµατοποιεί τη 

διαδικασία και µειώνει το χρόνο εκτέλεσης αλλά δεν εξυπηρετεί τη συνεργασία µεταξύ των 

οµάδων σχεδιαστών. Η συνεργασία αυτή είναι απαιτεί ειδική οργάνωση διαδικασιών και 

συντονισμό ανθρωπίνων πόρων. Μία τεχνική που χρησιμοποιείται ευρέως στη φάση 

ανάπτυξης απαιτήσεων είναι η Ανάπτυξη Συνάρτησης Ποιότητας (Quality Function 

Deployment-QFD) [296]. Η QFD, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί βέβαια και άλλες 

σχεδιστικές φάσεις, είναι μια τεχνική που μεταφράζει τη «φωνή του πελάτη», τις απαιτήσεις 

δηλαδή της αγοράς, σε συγκεκριμένα «απαιτούμενα» χαρακτηριστικά του προϊόντος. Η 

τεχνική αυτή χρησιμοποιεί τέσσερις πίνακες που ονομάζονται “Σπίτια” (Houses) όπως 

φαίνεται στο Σχ. 1.8. Η τεχνική ξεκινά με το Σπίτι της Ποιότητας (House of Quality-ΗΟQ) 

που χρησιμοποιείται από τη σχεδιαστική ομάδα για να κατανοήσει τις απαιτήσεις του πελάτη 

και να τις μετατρέψει σε σχεδιαστικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τη φωνή του μηχανικού 

[290]. Τα υπόλοιπα σπίτια χρησιμοποιούνται για τις φάσεις μεταξύ ανάπτυξης των 

προδιαγραφών μέχρι την φάση παραγωγής. Κάποια συστήματα υποστηρίζουν την τεχνική 

QFD (Quality Function Deployment) και χρησιμοποιούν ασαφή λογική για να επιλύσουν 

διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται στην τεχνική αυτή [136,157,290,298,322]. Η 

ασαφής λογική αποτελεί το φυσικό τρόπο για να αναπαρασταθούν οι έννοιες και οι σχέσεις 

που τις συνδέουν στις πρώιμες φάσεις του σχεδιασμού και οι σχεδιαστές παίρνουν πιο 

αξιόπιστα αποτελέσματα λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική εικόνα των σχεδιαστικών 

απαιτήσεων που συναθροίζονται με κατάλληλους τελεστές [157]. Επίσης, μέσω της ασαφούς 

λογικής η αναγνώριση των αντικρουόμενων σχεδιαστικών απαιτήσεων είναι πιο εύκολη, 

καθώς επίσης και η υλοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ των ειδικών [136,290], ενώ 

καθίστανται δυνατές η αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση και μετάφραση των σχεδιαστικών 
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απαιτήσεων [320,335]. Στο Σχ. 1.9 φαίνονται τα αποτελέσµατα χρήσης της τεχνολογίας 

QFD. 

 
Σχ. 1.8 Διαδικασία Ανάπτυξης Συνάρτησης Ποιότητας [296]. 

 

 

 
Σχ. 1.9 Επίδραση της τεχνολογίας QFD στις αλλαγές σχεδίασης. 
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1.3 Μοντέλα σχεδιασμού 

Τα μοντέλα σχεδιασμού αποτελούν αναπαραστάσεις των φιλοσοφιών ή απόψεων που 

καθορίζουν το τι είναι ο σχεδιασμός και πώς αυτός μπορεί να υλοποιηθεί. Τα μοντέλα δεν 

είναι κατ’ ανάγκη μόνο υπολογιστικά, αλλά κωδικοποιούν το σχεδιασμό, έτσι ώστε αυτός να 

μπορεί να αλγοριθμοποιηθεί ή/και να αυτοματοποιηθεί μέχρι κάποιο βαθμό, χωρίζονται δε σε 

τρεις μεγάλες κατηγορίες: συνταγογραφικά, περιγραφικά και υπολογιστικά. Τα μοντέλα κάθε 

κατηγορίας έχουν ορισμένα κοινά σημεία με τις υπόλοιπες δύο και παρουσιάζουν τα εξής 

γενικά χαρακτηριστικά: 

1. Τα Συνταγογραφικά Μοντέλα (Prescriptive models) περιγράφουν τα βήματα ή τους 

κανόνες που πρέπει να ακολουθηθούν για να πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός με τον 

καλύτερο τρόπο. 

2. Tα Περιγραφικά Μοντέλα (Descriptive models) περιγράφουν τις ενέργειες των 

σχεδιαστών κατά τη διάρκεια της σχεδιαστικής διαδικασίας. Αναπαριστούν δηλαδή 

τον τρόπο με τον οποίο οι σχεδιαστές σχεδιάζουν. 

3. Τα Υπολογιστικά Μοντέλα (Computational models) βασίζονται σε  υπολογιστικές 

τεχνικές, μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης καθώς και σε τεχνολογίες 

προγραμματισμού [3]. Έτσι, οι σχεδιαστές έχουν στη διάθεσή τους αποτελεσματικά 

εργαλεία που βασίζονται στην εκτεταμένη χρήση Η/Υ (Computer-Aided Design, 

CAD). 

Από τα παραπάνω μοντέλα περισσότερο ανεπτυγμένα είναι τα συνταγογραφικά.  

 

1.3.1 Συνταγογραφικά μοντέλα 

Τα μοντέλα αυτά καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εξελίσσεται η σχεδιαστική 

διαδικασία και - σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις - προτείνουν τον καλύτερο τρόπο για να 

διεκπεραιωθεί ο σχεδιασμός. Συνήθως έχουν αλγοριθμική και συστηματική δομή. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν τα μοντέλα του Jones, του Asimow, του Pahl και Beitz, του Watts, 

του Marples, του Archer, του Crick, του Nigel Cross, του French (Σχ. 1.10), του Hubka, του 

Harris, του Pugh, το μοντέλο BS 7000 και το μοντέλο VDI 2221 [77,82,86,296]. Επίσης 

έχουν προταθεί το μοντέλο των Zeng και Gu [332] και των Chen και Doumeihngts [30]. 

Στο Σχ. 1.10 φαίνεται το μοντέλο σχεδιασμού που προτάθηκε από τον French [86] και το 

οποίο διακρίνει τις εξής επιμέρους σχεδιαστικές φάσεις: 
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1. Φάση ανάλυσης του προβλήματος (Analysis of problem): Εδώ θα πρέπει να 

αναγνωρισθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια η ανάγκη ή οι ανάγκες που θα 

πρέπει να ικανοποιηθούν. Μετά από εκτεταμένες αναλύσεις προκύπτει η τελική 

διατύπωση - δήλωση του σχεδιαστικού προβλήματος (Statement of problem). 

2. Φάση του θεμελιώδους σχεδιασμού (Conceptual Design): Μετά την ολοκλήρωση 

της διατύπωσης του προς λύση προβλήματος, στην παρούσα φάση θα πρέπει να 

παραχθούν και να αξιολογηθούν όσο το δυνατό περισσότερες σχεδιαστικές λύσεις σε 

σχηματική, αφαιρετική μορφή (schemes). 

3. Φάση υλοποίησης της προκριθείσας ιδέας (Embodiment design): Εδώ μελετώνται 

οι επιλεγμένες λύσεις που παράχθηκαν στο θεμελιώδη σχεδιασμό με περισσότερη 

λεπτομέρεια και επιλέγεται η καλύτερη από αυτές. 

4. Φάση του λεπτομερούς σχεδιασμού (Detailed design): Η επιλεγμένη τελική ιδέα 

τυγχάνει περαιτέρω επεξεργασίας, έτσι ώστε να παραχθεί τελικά πλήρες και 

λεπτομερές υλικό τεκμηρίωσης, - που σήμερα πλέον έχει στο μεγαλύτερο ποσοστό 

του ψηφιακή μορφή – και το οποίο είναι ικανό να στηρίξει την παραγωγή του 

προϊόντος που θα ακολουθήσει. Συνήθως το υλικό τεκμηρίωσης περιλαμβάνει 

κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια συναρμολόγησης, αναλυτικούς καταλόγους 

υλικών, αναλυτικές λειτουργικές περιγραφές, διαδικασίες διάγνωσης βλαβών και 

συντήρησης, ειδικές παρατηρήσεις κλπ. 

Σε όλες τις προαναφερθείσες φάσεις του σχεδιασμού πραγματοποιούνται δραστηριότητες 

ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης.  

 
Σχ. 1.10 Το μοντέλο σχεδιασμού κατά French [86]. 
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Έχει διαπιστωθεί ότι ο Θεμελιώδης σχεδιασμός, αν και χρονικά πιο σύντομος από το 

Λεπτομερή, επηρεάζει – από την άποψη του τελικού συνολικού κόστους - την τελική τιμή 

του προϊόντος κατά 70%. Μία λάθος απόφαση στη φάση αυτή μπορεί να καθυστερήσει πάρα 

πολύ την τελική εμπορική του εκμετάλλευση. Για το λόγο αυτό, κατά την φάση του 

θεμελιώδους σχεδιασμού οι σχεδιαστές λαμβάνουν υπόψη τους στοιχεία από τις επόμενες 

σχεδιαστικές φάσεις, όπως π.χ. η συναρμολογισιμότητα ενός προϊόντος. Για την επίτευξη 

υψηλών σχεδιαστικών αποτελεσμάτων απαιτείται καλή συνεργασία ανάμεσα στους 

σχεδιαστές σε διαφορετικές φάσεις του σχεδιασμού και πολύ περισσότερο στα αρχικά 

βήματα, στη διάρκεια των οποίων διαμορφώνονται καταστάσεις και χαρακτηριστικά 

προϊόντος που δύσκολα αλλάζουν στη συνέχεια. Η σειριακή προσέγγιση του σχεδιασμού έχει 

μέχρι σήμερα επιδείξει ένα μεγάλο πλήθος μειονεκτημάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• Η δηµιουργία φραγµών µεταξύ των διαφόρων σταδίων εξέλιξης της διαδικασίας 

σχεδιασμού. 

• Ο μεγάλος απαιτούμενος χρόνος για την ανάπτυξη του προϊόντος 

• Δέσμευση του 50-80 % του κόστους παραγωγής κατά τα πρώτα στάδια 

• Μείωση την χρήσιµης (εµπορικής) ζωής του προϊόντος λόγω του µεγάλου χρόνου 

ανάπτυξης  

Στο σειριακό σχεδιασμό κάθε οµάδα εργάζεται µόνη της και παραδίδει τα αποτελέσµατα της 

εργασίας της στην επόµενη ομάδα. Αυτός ο τρόπος εργασίας οδηγεί συνήθως σε κάποιο από 

τα εξής σφάλματα: 

• Ακατάλληλο προϊόν προς παραγωγή 

• Μη διαθέσιμος απαιτούµενος εξοπλισµός 

• Πολύ υψηλές προδιαγραφές ανοχών, οι οποίες συνεπάγονται υψηλό κόστος και 

πολλά σκάρτα 

• Προβλήµατα στη συναρµολόγηση 

• Μη επαναχρησιμοποίηση υπάρχοντος εξοπλισµού, εργαλείων και ιδιοσυσκευών 

Έτσι η ανατροφοδότηση αφορά και αναφέρεται στη συντριπτική πλειονότητα των 

περιπτώσεων σε σφάλματα, αλλαγές και διορθώσεις. Η σειριακή διαδικασία μοιάζει με το 

«άθλημα» της σκυταλοδροµίας και τους κανόνες που το διέπουν όσο αφορά στον 

υπολογισµό του χρόνου εκτέλεσης της διαδικασίας (Σχ. 1.11). Επιπλέον η τεκμηρίωσή της 

είναι ιδιαίτερα δύσκολη.  

Σύμφωνα με την προσέγγιση του Παράλληλου σχεδιασμού (Concurrent Design) (ή 

Παράλληλης Μηχανικής), οι διάφοροι ειδικοί συνεργάζονται συνεχώς μεταξύ τους από την 
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αρχή της σχεδιαστικής διαδικασίας. Στον παράλληλο σχεδιασμό οι διάφορες σχεδιαστικές 

εργασίες εκτελούνται παράλληλα [162,189,224]. Με τον τρόπο αυτό βελτιστοποιείται η 

κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις διάφορες σχεδαστικές εργασίες αλλά και η 

κατανομή των εργασιών αυτών στο χρόνο ενώ αυξάνεται σημαντικά η συνολική 

αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ανάπτυξης του προϊόντος. Η στρατηγική του 

παράλληλου σχεδιασμού μπορεί να προσδώσει στις εταιρείες που τη χρησιμοποιούν 

στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού καθώς και βελτιστοποιημένους χρόνους 

αντίδρασης στη διάθεση και διακίνηση των προϊόντων στην αγορά. 

 

Σχ. 1.11 Η σειριακή και η παράλληλη µηχανική στην ανάπτυξη του προϊόντος. 

 

Στα συνταγογραφικά μοντέλα ανήκει και το αξιωματικό μοντέλο του Suh [279,280,281] και 

το μοντέλο της συνάρτησης απώλειας ποιότητας (Σχ. 1.12) του Taguchi [77,285]. Τα μοντέλα 
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αυτά βασίζονται στις ιδιότητες των προϊόντων και σε βασικά αξιώματα που διέπουν το 

σχεδιασμό. Στο Σχ. 1.12 απεικονίζεται η γραφική αναπαράσταση της συνάρτησης απώλειας 

ποιότητας του Taguchi  [( )YL 77,285], η οποία ορίζεται σαν ο μέσος όρος των οικονομικών 

απωλειών λόγω αποκλίσεων του χαρακτηριστικού Y του προϊόντος από την τιμή M της 

συμπεριφοράς που απαιτούσε ο πελάτης για όλα τα χαρακτηριστικά και για όλη τη διάρκεια 

ζωής του προϊόντος.  

 
Σχ. 1.12 H συνάρτηση απώλειας ποιότητας του Taguchi [77]. 

Έχουν παρουσιαστεί παραδείγματα εφαρμογής του αξιωματικού μοντέλου του Suh 

[279,280,281] στον παράλληλο σχεδιασμό. Έτσι, ο Chen [31] υποστηρίζει ότι η 

περιβαλλοντική προστασία δεν μπορεί να βασιστεί μόνο σε νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά 

πρέπει να ενισχυθεί από αποτελεσματικές μεθόδους σχεδιασμού αποσυναρμολόγησης, 

επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση χρησιμοποιεί το πρώτο 

αξίωμα του αξιωματικού σχεδιασμού (αξίωμα ανεξαρτησίας) για τη δημιουργία αποδεκτών 

λύσεων και στη συνέχεια χρησιμοποιεί το δεύτερο αξίωμα (αξίωμα πληροφορίας) για να 

εξάγει τη βέλτιστη λύση από το σύνολο των αποδεκτών λύσεων. Οι Jung κ.α. [129] 

ανέπτυξαν ένα έμπειρο σύστημα γνώσης, για να επιβεβαιώσουν την εφαρμοσιμότητα του 

αξιωματικού σχεδιασμού στον παράλληλο σχεδιασμό. Η βάση γνώσης δημιουργείται από 

ιδέες αξιωματικού σχεδιασμού με έμφαση στο θεμελιώδη σχεδιασμό, στη διάρκεια του 

οποίου εξετάζεται επιπλέον και η δομή του προϊόντος. Ο Hillström [111] προτείνει μία 

μέθοδο η οποία βοηθάει το σχεδιαστή να ξεκαθαρίσει τον τρόπο με τον οποίο οι συνδέσεις 

μεταξύ σχεδιαστικών εργαλείων επηρεάζουν τις λειτουργίες των εργαλείων, και να επιλέξει 

τον καλύτερο τρόπο διασύνδεσης. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην αξιωματική θεωρία και 

αφορά περισσότερο στο σχεδιασμό μηχανικών εξαρτημάτων. Οι Bras κ.α. [21] εστιάζουν 

στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν μοντέλα αποφάσεων, ώστε να 

εκτελούν αποτελεσματικό αξιωματικό σχεδιασμό προϊόντων. Στη μεθοδολογία που 
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προτείνουν χρησιμοποιούν τη θεωρία αξιωματικού σχεδιασμού για την επιλογή των 

πρωταρχικών σχεδιαστικών παραμέτρων, σε συνδυασμό με το μοντέλο του Taguchi, το οποίο 

χρησιμοποιεί ως μέτρο το λόγο σήματος-προς-θόρυβο (signal-to-noise) με σκοπό τη μείωση 

του περιεχομένου πληροφορίας και την αύξηση της ευρωστίας του σχεδιασμού. 

Γενικά, όταν ο σχεδιασμός υλοποιείται με έναν συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος ενδέχεται να 

μη συνδέεται με τις απαιτήσεις που προέρχονται από την αγορά ή τον πελάτη σχετικά με το 

σχεδιαζόμενο προϊόν, ονομάζεται σχεδιασμός για Χ (Design-for-X ή DfX). Κατά τη διάρκεια 

του σχεδιασμού πολύ συχνά η εστίαση γίνεται στο τελικό προϊόν και όχι στη διαδικασία 

παραγωγής του ή τις φάσεις  από τις όποίες πρέπει να περάσει μέχρι να φτάσει στην τελική 

του μορφή. Η φιλοσοφία του σχεδιασμού για Χ βασίζεται στο γεγονός ότι ένας σχεδιασμός 

πρέπει να αναθεωρείται συνεχώς από την αρχή ως το τέλος, ώστε να βρίσκονται τρόποι να 

βελτιώνονται τα αποτελέσματα που συνδέονται με τις διαδικασίες που ακολουθούνται. 

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία αυτή, είναι απαραίτητο και να αναγνωριστούν και να 

εξασφαλιστούν κάποιες ιδιότητες στο προϊόν κατά τη διάρκεια της σχεδιαστικής διαδικασίας, 

ανεξαρτήτως αν δεν έχουν εκφραστεί μέσω των αρχικών σχεδιαστικών απαιτήσεων. Οι 

ιδιότητες αυτές θα είναι χρήσιμες στα επόμενα στάδια του σχεδιασμού, σε διαδικασίες που 

ακολουθούν το σχεδιασμό (π.χ. η κατασκευή του προϊόντος), στον επανασχεδιασμό του 

προϊόντος ή στη διάρκεια του κύκλου ζωής του (ανακύκλωση). Μερικά παραδείγματα 

περιπτώσεων DfX είναι τα εξής: 

• Σχεδιασμός για συναρμολογισιμότητα (design for assembly – DFA) 
• Σχεδιασμός για αποσυναρμολογισιμότητα (design for disassembly – DFD) 
• Σχεδιασμός για συντηρησιμότητα (design for maintenability – DFM) 
• Σχεδιασμός για κατασκευασιμότητα (design for manufacturability – DFM) 
• Σχεδιασμός για ποιότητα (design for quality – DFQ) 
• Σχεδιασμός για επανασχεδιασμό (design for redesign – DFR) 
• Σχεδιασμός για ασφάλεια (design for safety – DFS) 
• Σχεδιασμός για απλότητα (design for simplicity – DFS) 
• Σχεδιασμός για κόστος (design for cost – DFC) 
• Σχεδιασμός για περιβάλλον (design for environment – DFE) 

 

1.3.2 Περιγραφικά μοντέλα 

Τα περιγραφικά μοντέλα πηγάζουν από την εμπειρία συγκεκριμένων σχεδιαστών και από 

μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με το ποιες διαδικασίες, στρατηγικές, τεχνικές 

επίλυσης προβλημάτων κλπ. χρησιμοποιούνται συνήθως για την υλοποίηση ενός σχεδιασμού. 
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Σύμφωνα με τους Evbuoman κ.α. [77], στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα μοντέλα του March, 

του Matchett και το μοντέλο εξέλιξης (evolutionary design model) του Gero. Στο Σχ. 1.13 

φαίνεται το περιγραφικό μοντέλο του March το οποίο ονομάζεται PDI από τα αρχικά των 

λέξεων production, deduction, induction. Στο μοντέλο αυτό η σχεδιαστική διαδικασία ξεκινά 

με τη φάση της παραγωγικής συλλογιστικής διαδικασίας (productive reasoning) στην οποία 

παράγεται το πρώτο προτεινόμενο σχέδιο λύσης. Κατόπιν, το προτεινόμενο σχέδιο λύσης 

αναλύεται, ώστε να προβλεφθούν τα αναμενόμενα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του μέσω 

μιας συμπερασματικής συλλογιστικής διαδικασίας (deductive reasoning). Στη συνέχεια, 

χρησιμοποιώντας μια επαγωγική συλλογιστική διαδικασία και άλλα σχεδιαστικά κριτήρια 

(inductive reasoning), είναι δυνατό να αξιολογηθούν κάποια αναμενόμενα χαρακτηριστικά. Ο 

κύκλος αυτός επαναλαμβάνεται ξεκινώντας κάθε φορά με ένα αναθεωρημένο σχέδιο λύσης.  

 
Σχ. 1.13 Το μοντέλο σχεδιασμού κατά March [77]. 

Τα μοντέλα αυτά δημιουργήθηκαν για να υλοποιηθούν σε υπολογιστικά περιβάλλοντα. Κατά 

τους Evbuoman κ.ά. [77], τα συγκεκριμένα μοντέλα τείνουν να διαχειρίζονται και να 

εξελίσσουν μία μοναδική σχεδιαστική λύση, διαδικασία που δεν ταιριάζει με την 

παραδοσιακή άποψη του σχεδιασμού, σύμφωνα με την οποία είναι αναγκαίο να παράγονται 

περισσότερες της μίας εναλλακτικές λύσεις [296]. 
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1.3.3 Υπολογιστικά μοντέλα 

Τα υπολογιστικά μοντέλα αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη εργαλείων σχεδιασμού για 

υπολογιστή. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’80, τα συστήματα που είχαν αναπτυχθεί 

βασιζόμενα στα μοντέλα αυτά χρησιμοποιούνταν κυρίως στο λεπτομερή σχεδιασμό και 

βασίζονταν μόνο στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων. Τα συστήματα αυτά δεν 

μπορούσαν να διευθετήσουν άλλα θέματα του σχεδιασμού, όπως είναι ο καθορισμός των 

προδιαγραφών στις πρώτες φάσεις του σχεδιασμού, η διαχείριση σχεδιαστικής γνώσης 

πολλαπλών μορφών (λεκτικές προδιαγραφές, κανόνες, σχέσεις κλπ.), η χρησιμοποίηση 

ανθρώπινης εμπειρίας κλπ. Στα πλαίσια λοιπόν της επίλυσης αυτών των προβλημάτων, τα 

συστήματα που άρχισαν να αναπτύσσονται μετά το 1990 χρησιμοποιούν πλέον – εκτός των 

άλλων σύγχρονων αναλυτικών τεχνικών – και τεχνικές της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να 

μπορέσουν να αναπαραστήσουν και άλλου τύπου σχεδιαστική γνώση πέρα από γεωμετρικά 

δεδομένα [271]. Η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στο σχεδιασμό είναι σημαντική και θα 

παρουσιαστεί χωριστά σε επόμενη παράγραφο. 

Τα παραδείγματα υλοποίησης του υπολογιστικού μοντέλου μέσω προγραμμάτων και 

υπολογιστικών εργαλείων συναντώνται ολοένα και περισσότερο στις σύγχρονες σχεδιαστικές 

προσεγγίσεις. Λόγω του ότι οι σχετικές προσεγγίσεις είναι πολλές, δε κρίνεται σκόπιμο να 

γίνει εκτενής αναφορά σε αυτές στην παρούσα διατριβή, εντούτοις παρουσίαση γίνεται σε 

εργασία που έγινε με σκοπό τη βιβλιογραφική έρευνα του πεδιού αυτού [251]. 

1.3.4 Σχολιασμός σχεδιαστικών μοντέλων 

Τα συνταγογραφικά μοντέλα μοντελοποιούν τη σχεδιαστική διαδικασία σύμφωνα με τις 

ενέργειες που γίνονται ή σύμφωνα με τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για να 

ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός. Επίσης επιτρέπουν στο σχεδιαστή να προτείνει πολλές λύσεις, 

ώστε να μπορεί να επιλέξει την καλύτερη. Τα περιγραφικά μοντέλα προσπαθούν από την 

άλλη να παράγουν μία μόνο λύση και επικεντρώνονται σε αυτήν. Τα υπολογιστικά μοντέλα 

που έχουν προταθεί μέχρι στιγμής δεν μοντελοποιούν πλήρως τη σχεδιαστική διαδικασία, 

αλλά και δεν προσφέρουν τη διαφάνεια των συνταγογραφικών και περιγραφικών μοντέλων.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι σχεδιαστικές έννοιες που εισάγουν τα σχεδιαστικά μοντέλα 

και οι διαδικασίες που προβλέπουν είναι αρκετά ευρείες και ευέλικτες έτσι ώστε να μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν σε πολλές και διαφορετικές εφαρμογές. Παρόλα αυτά τόσο οι 

σχεδιαστικές έννοιες όσο και οι σχεδιαστικές διαδικασίες – όπως αυτές χαρακτηρίζονται και 

εφαρμόζονται στην πράξη αντίστοιχα - χαρακτηρίζονται από ασάφεια, ατέλεια, προσέγγιση 

και αβεβαιότητα και τα παραπάνω μοντέλα δεν προτείνουν τρόπους με τους οποίους αυτά τα 
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χαρακτηριστικά μπορούν να ενσωματωθούν και να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό. Τα 

φαινόμενα αυτά συνήθως ενισχύονται σε προβλήματα όπου η διαθέσιμη σχεδιαστική γνώση 

είναι ειδική και κατά συνέπεια απαιτεί ιδιαίτερη αναπαράσταση και ειδικό χειρισμό. 

Καλύτερες σχεδιαστικές λύσεις μπορούν να επιτευχθούν με τη συμμετοχή και συνεργασία 

πολλαπλών σχεδιαστών. Μια τέτοια κατάσταση όμως, απαιτεί υποδομές, ώστε να 

υποστηριχτεί η επικοινωνία μεταξύ των σχεδιαστών. Πιο συγκεκριμένα, απαιτεί την ύπαρξη 

δυνατότητας συλλογικής εξαγωγής συμπερασμάτων, καθώς επίσης και τη διασύνδεση της 

ενότητας συλλογικής εξαγωγής συμπερασμάτων με το υπόλοιπο πλαίσιο του εκάστοτε 

σχεδιαστικού μοντέλου (διαδικασίες αναπαράστασης, διαχείρισης, αξιολόγησης κλπ.). 

Επιπλέον, θα ήταν παράλειψη σε ένα τομέα όπως αυτός του σχεδιασμού, στον οποίο τα καλά 

αποτελέσματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη διαθέσιμη εμπειρία και γνώση, να μην 

υπάρχει μία διαδικασία καταγραφής και επαναχρησιμοποίησης της διαθέσιμης σχεδιαστικής 

γνώσης. Φαίνεται ότι τα περισσότερα από τα διαθέσιμα μοντέλα δεν παρέχουν επαρκείς 

ευκολίες για την υλοποίηση των δύο αυτών σημαντικών εργασιών. Οι εγγενείς παραπάνω 

δυσκολίες κατά τη σχεδιαστική διαδικασία αποτελούν, κάθε μία ξεχωριστά ή συνδυαστικά, 

πεδία ερευνητικής αιχμής και έντονης δραστηριοποίησης (βλ. Σχ. 1.14). 

ΑΝΟΙΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 
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και τοπική 

βελτιστότητα 
Αναπαράσταση 

γνώσης 
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πρόβλημα 

 
Σχ. 1.14 Ανοικτά θέματα έρευνας στο μηχανολογικό σχεδιασμό. 
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1.4 Σχεδιασμός και Τεχνητή Νοημοσύνη 

Tα συστήματα σχεδιασμού για υπολογιστή που είχαν δημιουργηθεί μέχρι το τέλος της 

δεκαετίας του ’80 βοηθούσαν τους σχεδιαστές μόνο στις τελικές φάσεις της διαδικασίας 

σχεδιασμού [230]. Με αυτά οι σχεδιαστές υλοποιούσαν πιο γρήγορα την τελική σχεδίαση 

ενός προϊόντος, ενώ παράλληλα επιταχυνόταν η παραγωγή του μέσω μηχανών CNC. Οι 

πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης όσον αφορά την αναπαράσταση 

και τη διαχείριση της γνώσης, παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες στην κατανόηση και δόμηση 

του σχεδιασμού, ώστε να δημιουργηθεί ένα καλύτερο πλαίσιο τόσο για την υλοποίησή του 

όσο και για την παραπέρα προώθηση της σχετικής έρευνας. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να 

συμβάλει στο να δημιουργηθούν καλύτερα υπολογιστικά μοντέλα [20,56], τα οποία θα 

θεμελιώνονται μαθηματικά [313], θα μπορούν να συλλαμβάνουν τη γνώση με τρόπο 

παραπλήσιο με εκείνο που τη συλλαμβάνει ο άνθρωπος και θα ενεργούν εξομοιώνοντας όσο 

το δυνατό περισσότερο την ανθρώπινη συλλογιστική [53].  

Η έρευνα στο πεδίο του σχεδιασμού που βασίζεται στον υπολογιστή και αφορά στη συμβολή 

της τεχνητής νοημοσύνης ασχολήθηκε και συνεχίζει να ασχολείται, μεταξύ άλλων, με 

τρόπους αναπαράστασης της γνώσης και με τεχνικές επίλυσης των προβλημάτων. Η 

αναπαράσταση θα πρέπει να γίνεται με τρόπο φυσικό ενώ οι τεχνικές θα πρέπει να παράγουν 

λύσεις με τρόπο όμοιο με αυτό που χρησιμοποιεί ο σχεδιαστής. Κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων δεκαετιών η τεχνητή νοημοσύνη έδωσε ώθηση στο σχεδιασμό μέσω υπολογιστή, 

θέτοντας ως στόχο όχι τον  πλήρη αυτοματισμό της σχετικής διαδικασίας, αλλά τη 

δημιουργία «αθόρυβων βοηθών» - προγραμμάτων που θα συνεργάζονται με το σχεδιαστή 

διευκολύνοντάς το χωρίς να τον υποκαθιστούν ή να εμποδίζουν τη δημιουργικότητα και την 

έμπνευσή του [74,167]. Παραδείγματα χρήσης τέτοιων εργαλείων στο σχεδιασμό αποτελούν 

τα έμπειρα συστήματα (Expert Systems) [341] και τα συστήματα που βασίζονται στη γνώση 

(Knowledge-based systems).  

Τα έμπειρα συστήματα αναφέρονται και επιλύουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και η βάση 

γνώσης τους περιέχει την εμπειρική γνώση ανθρώπων - ειδικών πάνω στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο [217,225]. Τα έμπειρα συστήματα, τα οποία χαρακτηρίζονται συχνά και ως 

συστήματα που βασίζονται στη γνώση αλλά δεν ταυτίζονται με αυτά, είναι προγράμματα τα 

οποία περιλαμβάνουν την γνώση κάποιου ανθρώπου – ειδικού (ή ομάδας ειδικών) επί ενός 

συγκεκριμένου αντικειμένου. Αυτό το είδος προγραμμάτων αναπτύχθηκε από τους ερευνητές 

στη διάρκεια των δεκαετιών 1960 και 1970, εφαρμόστηκε εμπορικά τη δεκαετία του 1980 

αλλά την τελευαταία δεκαετία αναπτύχθηκαν εφαρμογές που εκμεταλευόντουσαν τη μεγάλη 

υπολογιστική ισχύ των υπολογιστικών συστημάτων και που συνδυαζόντουσαν με άλλα 
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υπάρχοντα υπολογιστικά εργαλεία [155].  Το έμπειρο σύστημα στην πιο κοινή του μορφή 

αποτελείται από ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει ένα σύνολο κανόνων που αναλύουν 

πληροφορίες (συνήθως εισάγονται από το χρήστη του συστήματος) σχετικά με μία 

συγκεκριμένη τάξη πραγμάτων. Το ίδιο σύστημα παρέχει μία μαθηματική αναπαράσταση του 

προβλήματος και ανάλογα με τη φύση του σχεδιασμού, προτείνει μία σειρά ενεργειών ως 

λύση του προβλήματος. Συνεπώς, πρόκειται για συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν 

μηχανισμούς συλλογιστικής για να εξάγουν συμπεράσματα.   

Η πιο βασική διαφορά ανάμεσα στα έμπειρα συστήματα και τα συμβατικά προγράμματα 

επίλυσης προβλημάτων είναι ο τρόπος με τον οποίο η σχετιζόμενη με το πρόβλημα γνώση 

κωδικοποιείται. Η γενική αρχιτεκτονική ενός έμπειρου συστήματος περιλαμβάνει δύο βασικά 

συστατικά: α) ένα σύνολο προτάσεων δεδομένων που εξαρτώνται από το πρόβλημα και που 

ονομάζονται βάση κανόνων ή βάση γνώσης, και β) ένα πρόγραμμα ανεξάρτητο από το 

πρόβλημα (παρόλο που εξαρτάται ισχυρά από τις δομές δεδομένων) το οποίο ονομάζεται 

μηχανισμός επαγωγής. 

Υπάρχουν αναφορές [313] σύμφωνα με τις οποίες τα συστήματα που βασίζονται σε γνώση 

ορίζονται είτε ως προγράμματα που επεκτείνουν και/ή εκτελούν αναζητήσεις σε μία βάση 

γνώσης, είτε ως συστήματα υπολογιστών που είναι προγραμματισμένα ώστε να μιμούνται 

την ανθρώπινη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων με χρήση τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης 

και αναφορών σε μία βάση γνώσης επάνω σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Τα κύρια 

συστατικά των συστημάτων που βασίζονται σε γνώση είναι η βάση γνώσης και οι μηχανισμοί 

εξαγωγής συμπεράσματος (συλλογιστικής). Σύμφωνα με τον Green [104], τα συμβατικά 

εργαλεία CAD χρησιμοποιούνται όταν οι σχεδιαστές έχουν ήδη λάβει όλες τις σημαντικές και 

κρίσιμες αποφάσεις. Επιπλέον, τα εργαλεία αυτά δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τις αιτίες 

αποτυχίας του σχεδιασμού (π.χ. γιατί μια εναλλακτική λύση απέτυχε) και δεν μπορούν να 

προτείνουν τι αλλαγές χρειάζονται. Έτσι, ο Green [104] πρότεινε τον όρο σχεδιασμός 

βασισμένος στη γνώση (Knowledge-Αided design ή KAD) για να διαφοροποιηθεί ως προς τα 

συστήματα CAD. Τα συστήματα KAD χρησιμοποιούνται κατά τις πρώτες φάσεις του 

σχεδιασμού, όπου οι σχεδιαστές παίρνουν τις κρίσιμες αποφάσεις [151].  

Τα συστήματα που βασίζονται στη γνώση χρησιμοποιούν ανάλογες τεχνικές για να 

υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων, τη μάθηση και τις συνεπακόλουθες δράσεις. Τέτοια 

συστήματα είναι ικανά να συνεργαστούν με διάφορους χρήστες και συνεπώς η ποιότητα της 

υποστήριξης που δίνουν και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζουν δεδομένα και 

αποτελέσματα είναι ιδιαίτερος. Η χρησιμοποίηση των συστημάτων αυτών προαπαιτεί επαρκή 

γνώση και εμπειρία ως προς ένα μεγάλο πλήθος θεμάτων σχετικών με τη σχεδιαστική 
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διαδικασία, την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των αναγκών από το σύστημα, τις 

οργανωτικές συνέπειες λόγω της εισαγωγής μιας τέτοιας τεχνολογίας στο χώρο εργασίας και 

τη δημόσια ζωή, τους μηχανισμούς υποστήριξης αποφάσεων, την αναπαράσταση και 

αναζήτηση γνώσης, τις αρχιτεκτονικές, τα περιβάλλοντα και τις γλώσσες προγραμματισμού, 

τη συνδεσιμότητα με συμβατικές τεχνολογίες κλπ. 

Ενώ δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα ένα λογισμικό που θα υλοποιεί το σχεδιασμό με τρόπο 

παρόμοιο με αυτό του ανθρώπου σχεδιαστή, οι προδιαγραφές ενός τέτοιου συστήματος έχουν 

αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης συζήτησης και έχουν ήδη παρουσιασθεί [168,198]. Πιο 

αναλυτικά: 

• Ο σχεδιαστής και το σύστημα CAD θα πρέπει να συμμετέχουν στη σχεδιαστική 

διαδικασία ταυτόχρονα. Ο έλεγχος της σχεδιαστικής διαδικασίας θα ανήκει στο 

σχεδιαστή. 

• Το σύστημα CAD θα πρέπει να μπορεί να προσαρμόζεται στις εμφανιζόμενες 

αλλαγές (τεχνολογικές εξελίξεις, απαιτήσεις αγοράς, σχεδιαστικά μοντέλα κλπ.). 

• Το σύστημα CAD θα πρέπει να παράγει εναλλακτικές σχεδιαστικές λύσεις, από τις 

οποίες θα πρέπει να είναι δυνατό να βρεθεί η καλύτερη. 

• Το σύστημα CAD θα πρέπει να δέχεται και να επεξεργάζεται δεδομένα, πληροφορία 

και γνώση διαφορετικών τύπων. Τα χαρακτηριστικά τους μπορεί να είναι ποσοτικά ή 

ποιοτικά, δυναμικά, ανακριβή ή ασαφή και η ποσότητά τους μπορεί να είναι πολύ 

μεγάλη. 

Οι Wang κ.α. [308] παρουσίασαν μια γενική στρατηγική επίλυσης προβλημάτων 

θεμελιώδους μηχανολογικού σχεδιασμού και μία μεθοδολογία αυτοματοποίησης 

θεμελιώδους μηχανολογικού σχεδιασμού. Στην ίδια εργασία παρουσιάστηκε το IDIDE, ένα 

περιβάλλον ανάπτυξης έμπειρων συστημάτων για το θεμελιώδη σχεδιασμό.Τέσσερα 

συστήματα βασισμένα σε γνώση παρουσιάζονται από τον Dym [70]. Τα δύο από αυτά 

χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό οδηγών τυμπάνων για μεταφορικές ταινίες και το 

σχεδιασμό συστημάτων που χειρίζονται το χαρτί σε φωτοτυπικά (PRIDE) αντίστοιχα. Το 

τρίτο σύστημα χρησιμοποιείται για το θεμελιώδη σχεδιασμό υψηλών κτιρίων (ΗΙ-RΙSΕ) και 

τέλος το σύστημα R1 (ή XCON) χρησιμοποιείται για τη συναρμολόγηση και διαμόρφωση 

υπολογιστών VAX. Επίσης αξίζει να σημειωθούν τα έμπειρα συστήματα (GRIPPEX, 

DBGRIP) για το σχεδιασμό ρομποτικών αρπαγών που παρουσιάστηκαν από τους Pham και 

Tacgin [213,214,215]. Τα συστήματα αυτά επιλέγουν τις αρπάγες με βάση τις προδιαγραφές 

που δίνει ο σχεδιαστής. 
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Οι τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης και τα συστήματα CAD [205] χρησιμοποιούνται συχνά και 

σε συνδυασμό με συστήματα βασιζόμενα σε γνώση (KAD). Εντούτοις, οι τεχνικές και τα 

συστήματα αυτά δεν είναι ικανά από μόνα τους να επιλύσουν το πρόβλημα του σχεδιασμού, 

όπως θα αναπτυχθεί σε αυτή τη διατριβή, δεδομένου ότι η πολυπλοκότητα είναι πολύ μεγάλη. 

Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες αυτές, αναπτύχθηκε μία σημαντική ερευνητική προσπάθεια 

[266,307] να ενισχυθεί η διαδικασία σχεδιασμού με τη συμμετοχή πολλαπλών σχεδιαστών 

και την εξαγωγή σχεδιαστικών λύσεων με χρήση της συνδυασμένης μοιραζόμενης 

σχεδιαστικής γνώσης. Στα πλαίσια αυτά προτάθηκαν κατάλληλες προσεγγίσεις για τη 

μοντελοποίηση της σχεδιαστικής διαδικασίας σε συνεργατικό περιβάλλον [96,134,146] και 

αναπτύχθηκαν πρακτικές για την εξαγωγή αποφάσεων/λύσεων μέσω της συνεργασίας της 

ομάδας σχεδιαστών [38,79,88,163,193,312]. Επίσης δημιουργήθηκαν συστημικά εργαλεία 

[17,46,69,254,293,330] που βασίζονται στα παραπάνω θεωρητικα πλαίσια και παράλληλα 

ενσωματώνουν τεχνολογίες διαχείρισης γνώσης/δεδομένων, διαδικτύου και επικοινωνίας [9, 

119,120,154,203,227,242,284,318], καθώς και τεχνολογίες υπολογιστικής νοημοσύνης [123, 

234,265].  

Παρατηρώντας τις εξελίξεις στην ανάπτυξη νέων τεχνικών στον τομέα της τεχνητής 

νοημοσύνης, θεωρήθηκε σκόπιμο να καταγραφεί με ποιους τρόπους και πόσο 

αποτελεσματικά κάποιες από αυτές τις τεχνικές οδηγούν τη σχεδιαστική διαδικασία σε 

καλύτερα αποτελέσματα. Έτσι δόθηκε έμφαση στις τεχνικές της υπολογιστικής νοημοσύνης 

(soft computing) που αποτελεί κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης ο οποίος γνώρισε μεγάλη 

άνθηση σχετικά πρόσφατα και ο οποίος συνεχίζει να συγκεντρώνει τις ερευνητικές 

προσπάθειες πολλών ερευνητών τα τελευταία χρόνια [50,55,60,87,102,108,116,117,118,130, 

181,262,263,264,309]. Προς αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκε μία εκτεταμένη 

βιβλιογραφική έρευνα [251] με αντικείμενο την τομή των ερευνητικών πεδίων της θεωρίας 

σχεδιασμού και της υπολογιστικής νοημοσύνης με δύο βασικές κατευθύνσεις: α) να 

μελετηθούν οι προτεινόμενες μεθοδολογίες και να αναγνωριστούν οι διαφορές τους και β) να 

προσδιοριστούν κάποια επί μέρους βασικά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν χαρακτηριστικά μιας γενικότερης, ενοποιημένης και βιώσιμης μεθοδολογία 

σχεδιασμού.  

Στη βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε [251] αναγνωρίζονται τρία βασικά 

σχεδιαστικά καθήκοντα που αφορούν στη γενικότερη σχεδιαστική διαδικασία  [228]: 1) η 

αναπαράσταση σχεδιαστικής γνώσης, 2) η αναζήτηση σχεδιαστικής λύσης και 

πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης, 3) η μηχανική μάθηση και επαναχρησιμοποίηση 

σχεδιαστικής γνώσης.  
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Το πρώτο βασικό σχεδιαστικό καθήκον που αναγνωρίζεται είναι ο προσδιορισμός μεθόδων 

αναπαράστασης της σχεδιαστικής γνώσης, ώστε να καθίσταται δυνατή η ενσωμάτωση της 

σχεδιαστικής ασάφειας σε συνδυασμό με τη δυνατότητα μοντελοποίησής της σε 

υπολογιστικό περιβάλλον. Η διαδικασία της αναπαράστασης της σχεδιαστικής γνώσης είναι 

ενδεδειγμένο να περιλαμβάνει επιμέρους διαδικασίες αναζήτησης, καταγραφής και 

οργάνωσης. Για τις τρεις τελευταίες διαδικασίες έχουν προταθεί αρκετά εργαλεία 

[10,51,54,59,77,82,83,92,144,251], ενώ στην παρούσα διατριβή έχει δοθεί έμφαση στην 

οργάνωση και την αναπαράσταση της σχεδιαστικής γνώσης σε συνθήκες σχεδιαστικής 

ασάφειας [270].  

Έχοντας εκφράσει πλήρως τη σχεδιαστική γνώση και τις σχεδιαστικές απαιτήσεις, το 

σχεδιαστικό πρόβλημα μπορεί να θεωρηθεί ως πρόβλημα πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης 

[14,204,336]. Ως κριτήρια βελτιστοποίησης θεωρούνται οι σχεδιαστικοί στόχοι, όπως αυτοί 

εκφράζονται από το σχεδιαστή για το εκάστοτε σχεδιαστικό πρόβλημα. Ως εκ τούτου, 

προβλέπεται η χρησιμοποίηση μιας τεχνικής που θα εξερευνήσει το χώρο των εναλλακτικών 

σχεδιαστικών λύσεων (solution space) που προκύπτει από τις μεταβολές των τιμών των 

ορισμένων σχεδιαστικών παραμέτρων. Αυτή η διαδικασία εύρεσης της σχεδιαστικής λύσης 

συνδέεται με δύο επιμέρους επιλογές που πρέπει να γίνουν από το σχεδιαστή. Αρχικά θα 

πρέπει να γίνει επιλογή μιας τεχνικής βελτιστοποίησης, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να 

εξάγει ικανοποιητικά αποτελέσματα για διαφορετικής φύσεως σχεδιαστικά προβλήματα. Η 

δεύτερη επιλογή αφορά στη ρύθμιση κάποιων παραμέτρων, οι οποίες επηρεάζουν την 

αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της τεχνικής βελτιστοποίησης. Στο πλαίσιο της 

παρούσας εργασίας, ερευνώνται διάφορες εναλλακτικές τεχνικές βελτιστοποίησης και 

αξιολογούνται στα πλαίσια της γενικότερης προτεινόμενης σχεδιαστικής μεθοδολογίας. 

Τελικά χρησιμοποιούνται πλαίσια βελτιστοποίησης που περιλαμβάνουν ως βασική μέθοδο 

βελτιστοποίησης γενετικούς αλγόριθμους που συνδυάζονται υβριδικά με άλλες εξελικτικές 

τεχνικές βελτιστοποίησης. 

Εκτός από την αναπαράσταση της σχεδιαστικής γνώσης και την επιλογή της τεχνικής 

αναζήτησης της βέλτιστης σχεδιαστικής λύσης, ένα σοβαρό θέμα που εντοπίζεται στο 

σχεδιασμό είναι η μάθηση (learning) και η επαναχρησιμοποίηση της σχεδιαστικής γνώσης 

[103,219,269,302]. Οι διαδικασίες αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να εξάγουν 

σχεδιαστικές λύσεις επικουρικά, για να βελτιώσουν τα εξαγόμενα σχεδιαστικά 

αποτελέσματα. Η διαδικασία της μάθησης προϋποθέτει ότι το σχεδιαστικό πρόβλημα έχει 

οριστεί επαρκώς, ενώ είναι ευκολότερη η χρησιμοποίησή της στον παραμετρικό παρά στο 

θεμελιώδη σχεδιασμό. Στην παρούσα εργασία, η διαδικασία της μάθησης και 

επαναχρησιμοποίησης της σχεδιαστικής γνώσης προσομοιώνει στον ανθρώπινο αναλογιστικό 
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συλλογισμό (analogical reasoning) [99] και χρησιμοποιεί την τεχνική της συλλογιστικής που 

βασίζεται σε προηγούμενες περιπτώσεις (case-based reasoning) [216,231]. Οι παραπάνω 

δραστηριότητες που εντοπίζονται ως καθήκοντα στο σχεδιασμό και οι οποίες αποτελούν 

αντικείμενα της παρούσας διδακτορικής διατριβής, παρουσιάζονται στην πυραμίδα του Σχ. 

1.15. 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

Machine setting - Start/Stop - Weight & 

M i l h P Al i h
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ -

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΑΦΕΙΑΣ

ΕΠΑΝΑ-  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗΣ 

ΓΝΩΣΗΣ

 
Σχ. 1.15 Επίπεδα συμβολής της παρούσας διατριβής. 

1.5 Σημαντικά θέματα σχετικά με το σχεδιασμό  

Παράλληλα με τη βιβλιογραφική έρευνα, διενεργήθηκε και μία άλλη έρευνα που είχε ως 

στόχο την αναγνώριση των θέματων που είτε δυσκολεύουν τη σχεδιαστική διαδικασία, είτε 

οδηγούν σε μη αναμενόμενες σχεδιαστικές λύσεις [251]. Η έρευνα έγινε στο χώρο εργασίας 

πέντε πολυεθνικών εταιρειών με διαφορετικό αντικείμενο δραστηριοτήτων, αλλά με κοινή 

και έντονη τη δραστηριότητα της σχεδιαστικής διαδικασίας είτε σε επίπεδο προϊόντος είτε σε 

επίπεδο επανασχεδιασμού του παραγωγικού εξοπλισμού. Μέσα από την ερευνητική αυτή 

προσπάθεια αναγνωρίστηκαν οκτώ (8) κοινά σχεδιαστικά θέματα τα οποία είναι τα εξής: 

• Διαχείριση αβεβαιότητας και θεμελιώδης σχεδιασμός 

• Συνεργασία, επικοινωνία, συντονισμός 

• Εξαγωγή λύσης με ανεπάρκεια σχεδιαστικής γνώσης 

• Διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση διαθέσιμης σχεδιαστικής γνώσης 

• Γενικότητα και ανεξαρτησία πεδίου εφαρμογής 

• Επεκτασιμότητα και συνδεσιμότητα με άλλα εργαλεία 

• Εξισορρόπηση αυτοματισμού και ανθρώπινων επιλογών 

• Απλότητα 
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Τα θέματα αυτά σχολιάζονται στις επόμενες παραγράφους και παρουσιάζονται στον Πίνακ. 

1.1. Στον ίδιο πίνακα επιχειρείται μία υποκειμενική δήλωση των εξαρτήσεων των 

αναγνωρισμένων σχεδιαστικών θεμάτων και των σχεδιαστικών καθηκόντων και δηλώνεται 

ένα αριθμητικό σθένος εξάρτησης, κλίμακας ένα έως τρία (1-3), με το ένα να δηλώνει ασθενή 

εξάρτηση και το τρία δυνατή. Στη συνέχεια σχολιάζονται καθένα από τα σχεδιαστικά θέματα 

που αναγνωρίστηκαν. 

Πίνακ. 1.1 Σθένος εξάρτησης μεταξύ σχεδιαστικών καθηκόντων και σχεδιαστικών θεμάτων 
(3=δυνατή, 2=μέτρια, 1=ασθενής). 

  ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

 

 
Αναπαράσταση 

σχεδιαστικής 

γνώσης 

Αναζήτηση 

βέλτιστων 

λύσεων 

Ανάκτηση 

και μάθηση 

σχεδιαστικής 

γνώσης 

Διαχείριση αβεβαιότητας και θεμελιώδης σχεδιασμός 3 2 2 

Συνεργασία, επικοινωνία, συντονισμός 3 2 1 

Εξαγωγή λύσης με ανεπάρκεια σχεδιαστικής γνώσης 2 3 3 

Διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση διαθέσιμης 

σχεδιαστικής γνώσης 
2 1 3 

Γενικότητα και ανεξαρτησία πεδίου εφαρμογής 2 1 2 

Επεκτασιμότητα και συνδεσιμότητα με άλλα εργαλεία 2 1 1 

Εξισορρόπηση αυτοματισμού και ανθρώπινων επιλογών 2 1 2 

ΣΧ
Ε
ΔΙ
Α
ΣΤ

ΙΚ
Α

 Θ
Ε
Μ
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Τ
Α

 

Απλότητα 3 2 2 

  19 13 16 

 

1.5.1 Διαχείριση αβεβαιότητας και θεμελιώδης σχεδιασμός 

Τα σχεδιαστικά προβλήματα συνήθως αντιστοιχίζονται από τους ερευνητές [77,82] σε 

συγκεκριμένους τύπους/κατηγορίες σχεδιασμού (π.χ. θεμελιώδη, δημιουργικό, λεπτομερή, 

παραμετρικό, ρουτίνας κλπ.). που μπορεί να συναντώνται σε διαφορετικές φάσεις της 

σχεδιαστικής διαδικασίας. Παρόλο που ο παραμετρικός και λεπτομερής χαρακτήρας κάποιων 

σχεδιαστικών προσεγγίσεων μπορεί να επιτρέπει την εφαρμογή τους ως υποστηρικτικού 

εργαλείου του θεμελιώδους σχεδιασμού (π.χ. στη διαδικασία αξιολόγησης λύσεων), η 

διαφορετικότητα των τύπων και ο βαθμός σχεδιαστικής αβεβαιότητας της υπάρχουσας 

σχεδιαστικής γνώσης σε κάθε περίπτωση, προσδιορίζουν τα όρια διάκρισης μεταξύ χαλαρώς- 

και καλώς-ορισμένων σχεδιαστικών προβλημάτων. Σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον, η 

ανάπτυξη προϊόντος και οι μετατροπές παραγωγικού εξοπλισμού βασίζονται σε υποθέσεις και 

τις περισσότερες φορές αποτελούν συνδυαστικά προβλήματα με ασαφή ή ακόμα και 

ανεπαρκή σχεδιαστική γνώση. Επιπλέον, η σχεδιαστική γνώση μπορεί να ενσωματώνει 
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διάφορα συστατικά με διαφορετικούς τρόπους αναπαράστασης (κανόνες, σχέσεις, σκίτσα 

κλπ.). Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι περισσότερες σχεδιαστικές εργασίες εκτελούνται 

χειροκίνητα είτε μεμονωμένα είτε από ομάδες εργασίας, ενώ η συγκέντρωση των 

μεμονωμένων πληροφοριών-γνώσεων πραγματοποιείται μέσω συναντήσεων και συζητήσεων. 

Τα παραπάνω γεγονότα οδηγούν σε μη-βέλτιστες σχεδιαστικές λύσεις, σημαντικές 

καθυστερήσεις στην ανάπτυξη λύσεων/ιδεών και στη συγκέντρωση των σχεδιαστικών 

εργασιών σε άτομα τα οποία μπορεί να είναι ικανά/αποτελεσματικά ή όχι. 

1.5.2 Συνεργασία, επικοινωνία και συντονισμός 

Η απαίτηση για ανάπτυξη ποιοτικότερων προϊόντων ως αποτέλεσμα πολύπλοκων 

σχεδιαστικών δραστηριοτήτων, επιβάλλει ολοένα και περισσότερο τη συμμετοχή και 

διαθεσιμότητα περισσότερων του ενός σχεδιαστών. Τα συνεργατικά πλαίσια σχεδιασμού 

μπορούν να υποστηρίξουν την ίδια τη σχεδιαστική διαδικασία, εφόσον η εμπειρία και οι 

προσωπικές ικανότητες του κάθε σχεδιαστή μπορούν να ενσωματωθούν μέσω κατάλληλων 

πλαισίων αναπαράστασης και συλλογιστικής. Επιπλέον, οι εξελίξεις στις τεχνολογίες δικτύων 

και υπηρεσιών internet παρέχουν μία ιδανική βάση για την υποστήριξη κάθε τύπου 

συνεργατικής δραστηριότητας και επικοινωνίας της σχεδιαστικής γνώσης. Σε περίπτωση που 

η σχεδιαστική διαδικασία εκτελείται από πολλούς σχεδιαστές, η ύπαρξη αρχιτεκτονικών 

συντονισμού και ταυτόχρονης δράσης των σχεδιαστών είναι προαπαιτούμενη για την 

εγκυρότητα των αποτελεσμάτων και την ευρωστία της ίδιας της σχεδιαστικής διαδικασίας.  

Μέσω της έρευνας που πραγματοποιήθηκε [251] προέκυψαν τα εξής σχετικά συμπεράσματα: 

α) όλες οι εταιρείες που ερευνήθηκαν έχουν intranet, εσωτερική επικοινωνία με ηλεκτρονική 

αλληλογραφία και επικοινωνία με άλλες θυγατρικές, β) τρεις από τις πέντε εταιρείες 

χρησιμοποιούν μοιραζόμενη βάση δεδομένων για τις προδιαγραφές, γ) όλες οι εταιρείες 

κρατούν αρχείο προηγούμενων σχεδιαστικών λύσεων είτε σε ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα 

αρχείων είτε σε αρχείο μηχανογραφημένο, δ) δύο από τις πέντε χρησιμοποιούν ασύγχρονη 

επικοινωνία (e-room) για μεγάλα έργα, ε) μία από αυτές χρησιμοποιεί εργαλείο ανασκόπησης 

έργων με διαμοιραζόμενη επικοινωνία ανάμεσα στις διάφορες θυγατρικές, στ) καμία από τις 

εταιρείες δε χρησιμοποιεί εργαλείο που ενισχύει τη συνεργασία με τρόπους άλλους από την 

κοινή διάθεση της γνώσης (πληροφορίας). Η πιο σημαντική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια 

της ανάπτυξης μιας ιδέας/λύσης και της εκτέλεσης ενός έργου είναι η διαλεκτική γένεση 

ιδεών που βασίζονται σε ήδη διατυπωμένες προτάσεις και που μπορεί να λάβει χώρα στη 

διάρκεια συναντήσεων. 
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1.5.3 Εξαγωγή λύσης με ανεπάρκεια σχεδιαστικής γνώσης 

Στην τρέχουσα πρακτική απαιτείται πολύ συχνά η εξαγωγή σχεδιαστικών λύσεων ακόμα και 

στην περίπτωση που η διαθέσιμη σχεδιαστική γνώση δεν είναι επαρκής όσον αφορά τις 

προδιαγραφές, το τεχνικό υπόβαθρο ή την αναλαμβανόμενη επικινδυνότητα/κρισιμότητα. Ο 

βιομηχανικός ανταγωνισμός έχει οδηγήσει τις εταιρείες στο να προσπαθούν να κερδίσουν ένα 

στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών για να παραμείνουν βιώσιμες. Ο 

αυξανόμενος αριθμός των καινοτομικών προϊόντων και της στρατηγικής προσαρμόσιμης 

παραγωγής (‘fit’ manufacturing strategy) τοποθετούνται σε ένα περιβάλλον ανεπαρκούς 

γνώσης, στο οποίο σχεδιαστές και μηχανικοί έργων κάνουν εκτιμήσεις, θεωρήσεις και 

υποθέσεις. Αυτές οι διαδικασίες μπορεί να πραγματοποιηθούν βάσει κατάλληλων πρακτικών 

και προτύπων, ενώ γνώση και παραδείγματα από προηγούμενα προϊόντα και παρόμοια έργα 

μπορεί να είναι διαθέσιμα σε αντίστοιχα αρχεία. Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται ισχυρά από 

την ανθρώπινη συλλογιστική δυνατότητα και τη διαθέσιμη εμπειρία διαχείρισης αυτών των 

προβλημάτων.  

1.5.4 Διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση της διαθέσιμης σχεδιαστικής 

γνώσης 

Στην προηγούμενη παράγραφο (1.5.3) επισημάνθηκε η δυνατότητα χρησιμοποίησης 

προηγούμενων σχεδιαστικών λύσεων με ένα αυτόματο (ή ημιαυτόματο) τρόπο για την 

επίλυση μερικώς ορισμένων σχεδιαστικών προβλημάτων, καθώς και η αδυναμία ευρείας 

δραστηριοποίησης προς αυτή την κατεύθυνση. Ένας από τους βασικούς λόγους της 

αδυναμίας αυτής είναι η ασυνεπής και/ή η ανύπαρκτη τεκμηρίωση και καταγραφή της 

παραγόμενης γνώσης στη διάρκεια ανάπτυξης των προϊόντων. Μία κοινή πρακτική είναι η 

διατήρηση τυποποιημένων φακέλων στους οποίους καταχωρούνται κομμάτια σχεδιαστικής 

γνώσης από τους εκτελούμενους σχεδιασμούς. Εντούτοις, ακόμα και σ’ αυτή την περίπτωση, 

το φαινόμενο της τεκμηρίωσης της σχεδιαστικής γνώσης παραμένει ως θέμα. Αν για 

παράδειγμα απαιτείται να μετατραπεί μία παραγωγική μηχανή για την παραγωγή ενός ειδικού 

προϊόντος, τότε πιθανώς να χρειάζεται κατασκευή καινοτομικών εξαρτημάτων χωρίς 

προηγουμένως να υπάρχουν ακριβείς προδιαγραφές. Η εφαρμοσιμότητα και η 

αποτελεσματικότητα των εξαρτημάτων αυτών οφείλουν να δοκιμαστούν συνήθως πάνω στην 

ίδια τη μηχανή με πιλοτικές δοκιμές λειτουργίας και ορισμένες φορές σε πρωτότυπα 

κλίμακας. Πολύ συχνά και μετά από επιτυχή αποτελέσματα, τα κατασκευασμένα εξαρτήματα 

παραμένουν στη μηχανή, η οποία ξεκινάει την παραγωγική διαδικασία του καινοτομικού 

προϊόντος αμέσως, εφόσον τα χρονικά περιθώρια εξέλιξης είναι κατά κανόνα στενά. Το 

αποτέλεσμα της παραπάνω δραστηριότητας είναι ότι η μοναδική τεκμηρίωση μετά το πέρας 
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τέτοιων σχεδιασμών είναι πρόχειρα σχέδια και κάποιες φωτογραφίες από τα στάδια εξέλιξης. 

Εάν στο μέλλον ένα παρόμοιο έργο χρειαστεί να εκτελεστεί, τότε ολόκληρη η μελέτη και η 

ανάπτυξη του προϊόντος είναι πιθανό να μην μπορεί να αναπαραχθεί. Η τελευταία 

διαπίστωση υπογραμμίζει τη σημασία της τεκμηρίωσης και της τήρησης αρχείων με 

συγκεκριμένες δομές και τρόπους ώστε αυτή η γνώση να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στο 

μέλλον. Εφόσον οι δραστηριότητες της τεκμηρίωσης και καταγραφής είναι απαιτητικές 

χρονικά, θα πρέπει να ερευνηθούν τρόποι με τους οποίους θα μπορούν να εκτελούνται 

αποτελεσματικά, γρήγορα και χωρίς ειδικές απαιτήσεις, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η 

ευρεία χρησιμοποίηση διαθέσιμης προηγούμενης σχεδιαστικής γνώσης. 

1.5.5 Γενικότητα και ανεξαρτησία πεδίου εφαρμογής 

Παρόλο που αρκετές μεθοδολογίες και συστήματα έχουν προταθεί και εφαρμοστεί στο πεδίο 

του μηχανολογικού σχεδιασμού, πρέπει να επισημανθεί ότι οι περισσότερες από αυτές τις 

εφαρμογές εστιάζουν σε συγκεκριμένα και σχετικά «στενά» θέματα του σχεδιασμού. Μπορεί 

δηλαδή να είναι αποτελεσματικές για κάποιο σχεδιαστικό θέμα, όπως είναι π.χ. η 

αναπαράσταση σχεδιαστικής γνώσης, αλλά το ίδιο πλαίσιο αναπαράστασης μπορεί να 

αποδειχθεί ακατάλληλο σε άλλες περιπτώσεις, όπως π.χ. η  εξαγωγή της βέλτιστης 

σχεδιαστικής λύσης. Γίνεται λοιπόν αντιληπτή η αναγκαιότητα εξισορρόπησης ανάμεσα στα 

χρησιμοποιούμενα σχεδιαστικά πλαίσια και τη σχεδιαστική διαδικασία. Η εξισορρόπηση 

αυτή μπορεί να επιτευχθεί, εφόσον όλα τα βήματα της σχεδιαστικής μεθοδολογίας μπορούν 

να παρέχουν την απαιτούμενη γενικότητα, ώστε να συμμετάσχουν σε διαφορετικές 

αρχιτεκτονικές, καθώς και επαρκή ανεξαρτησία σε σχέση με το πεδίο της εφαρμογής 

(domain-independence), ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία ποικιλία σχεδιαστικών 

προβλημάτων. Εάν, για παράδειγμα, υπάρχει η απαίτηση αξιολόγησης της κρισιμότητας σε 

ένα πρόβλημα επανασχεδιασμού μιας μηχανής και το πλαίσιο που θα χρησιμοποιηθεί 

βασίζεται σε ασαφή λογική, τότε είναι καλό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο πλαίσιο 

ασαφούς λογικής και σε άλλες αξιολογήσεις ρίσκου, όπως περιβάλλοντος, ασφάλειας κλπ.  Η 

ανάπτυξη και χρησιμοποίηση τεχνικών/πλαισίων πολλαπλής χρησιμότητας για τις διάφορες 

σχεδιαστικές εργασίες είναι αντικείμενο ιδιαίτερα δύσκολο, και για το λόγο τούτο όλες οι υπό 

ανάπτυξη τεχνικές/πλαίσια θα πρέπει να παρουσιάζουν ένα γενικευμένο, συνταγογραφικό 

χαρακτήρα, ο οποίος θα μπορεί να προσαρμόζεται κατάλληλα στις διάφορες σχεδιαστικές 

εργασίες και δραστηριότητες.  
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1.5.6 Επεκτασιμότητα και συνδεσιμότητα με άλλα εργαλεία 

Η εφαρμοσιμότητα και αποτελεσματικότητα μιας σχεδιαστικής μεθοδολογίας σε μεγάλο 

εύρος σχεδιαστικών προβλημάτων συνδέονται με τη δυνατότητα της επέκτασης των modules 

που απαρτίζουν τη μεθοδολογία, καθώς και με τη συνδεσιμότητα των modules αυτών με 

άλλα καθιερωμένα εργαλεία. Η ενίσχυση της σχεδιαστικής μεθοδολογίας μπορεί να 

επιτευχθεί α) προσθέτοντας ένα νέο module, β) αλλάζοντας την αρχιτεκτονική των 

υπαρχόντων modules, ή/και γ) αλλάζοντας τον τύπο υβριδισμού που υπάρχει μεταξύ τους. 

Ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να συνεισφέρει προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η 

ανεξαρτησία των εμπλεκομένων σχεδιαστικών modules. Στη διάρκεια της ανάπτυξης της 

σχεδιαστικής μεθοδολογίας, όλα τα modules που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και η μεταξύ 

τους εμπλοκή θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά. Συνεπώς, ένα νέο σχεδιαστικό εργαλείο 

θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατό με άλλα υπαρκτά εργαλεία, με δυνατότητα λήψης και 

εξαγωγής γνώσης/πληροφορίας χωρίς να δυσχεραίνονται οι υπόλοιπες τρέχουσες διαδικασίες.  

1.5.7 Εξισορρόπηση αυτοματισμού και ανθρώπινων επιλογών 

Σε κάθε σχεδιαστικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σημαντική η εκτέλεση κάποιων σχεδιαστικών 

καθηκόντων με αυτόματο τρόπο ή η παροχή ουσιαστικής υποστήριξης στους σχεδιαστές με 

διάφορα μέσα κατά τη διάρκεια των σχεδιαστικών εργασιών. Η εξισορρόπηση ανάμεσα στον 

πλήρη αυτοματισμό από τη μια πλευρά, και την υποστηρικτική εφαρμογή από την άλλη είναι 

ένα θέμα που πρέπει να ληφθεί υπόψιν πριν την ανάπτυξη ενός σχεδιαστικού συστήματος.  

Μέσω της έρευνας που πραγματοποιήθηκε [251], μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η 

ανθρώπινη δημιουργικότητα και το πνεύμα δεν μπορούν να υποκατασταθούν από κανένα 

υπολογιστικό σύστημα και στο ότι η αποτελεσματικότητα υπολογιστικών συστημάτων σε 

συγκεκριμένα διακριτά καθήκοντα είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί από ένα μέσο 

σχεδιαστή στον απαιτούμενο χρόνο. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι στα πλαίσια μίας  

αποτελεσματικής σχεδιαστικής προσέγγισης, διαδικασίες βασισμένες στον άνθρωπο και σε 

υπολογιστικά συστήματα θα πρέπει να εκτελούνται παράλληλα ή υβριδικά με τις διαδικασίες 

που βασίζονται σε υπολογιστικά συστήματα, έτσι ώστε τα πλεονεκτήματα κάθε μίας από τις 

πρακτικές αυτές να χρησιμοποιηθούν. Δεδομένου του σχεδιαστικού προβλήματος, μπορεί να 

χρειαστεί μία πολικότητα χρησιμοποιώντας είτε ανθρώπινες είτε αυτόματες διαδικασίες. 

Παρόλο που μέσα από τη διαδικασία διεπαφής και παράλληλης χρησιμοποίησης ανθρώπου-

υπολογιστικού συστήματος παράγονται καλύτερες λύσεις, οι τρέχουσες πρακτικές δεν 

λειτουργούν συστηματικά προς αυτήν την κατεύθυνση. 
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1.5.8 Απλότητα 

Όπως σε κάθε επιστημονικό πεδίο, έτσι και στο μηχανολογικό σχεδιασμό υπάρχουν κάποιες 

επιτυχημένες συμβατικές τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται από την πλειοψηφία των 

σχεδιαστών. Αυτές οι τεχνικές σε ορισμένες σχεδιαστικές περιπτώσεις αποδεικνύονται 

ανεπαρκείς και αναποτελεσματικές και συνεπώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές 

και –κυρίως– πιο εξελιγμένες τεχνικές. Είναι γεγονός ότι οι τελευταίες απαιτούν πιο 

εξειδικευμένη και έμπειρη γνώση σχετικά με το πεδίο και το πρόβλημα. Ακόμα και σε 

περιπτώσεις που μία τέτοια τεχνική προσφέρει περιβάλλον εργασίας φιλικό προς το 

σχεδιαστή, είναι πολύ πιθανό το τελικό αποτέλεσμα να είναι μη βέλτιστο, εφόσον η 

βελτιστότητα της σχεδιαστικής λύσης εξαρτάται ισχυρά από ρυθμίσεις κάποιων παραμέτρων 

της ίδιας της τεχνικής. Εάν, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται μία τεχνική που βασίζεται στην 

ασαφή λογική για την επίλυση ενός σχεδιαστικού προβλήματος, τότε ο σχεδιαστής οφείλει να 

γνωρίζει επακριβώς τη συνέπεια χρησιμοποίησης εναλλακτικών μεθόδων συνάθροισης και 

αποασαφοποίησης των ασαφών στοιχείων. Η βιβλιογραφική έρευνα [251] έδειξε ότι κανένα 

τέτοιου είδους εξελιγμένο εργαλείο δεν μπόρεσε να παραμείνει βιώσιμο για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Ακόμα και περιπτώσεις προγραμμάτων υποστηρικτικών σε ήδη υπάρχοντα 

εργαλεία (π.χ. ρουτίνες συντήρησης σε περιβάλλον SAP) εγκαταλείφθηκαν εφόσον 

απαιτούσαν την πλήρη αφιέρωση ενός εξειδικευμένου ατόμου για το χειρισμό τους. Η 

βιωσιμότητα και επιτυχία ενός σχεδιαστικού εργαλείου θα πρέπει να βασίζεται στην 

απλότητα, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται και από μη εξειδικευμένους σχεδιαστές. Η 

επιθυμητή αυτή απλότητα θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω του συνδυασμού των 

χαρακτηριστικών των τριών σχεδιαστικών μοντέλων: συνταγογραφικά, περιγραφικά και 

υπολογιστικά. 

Παρόλη τη σχετική πρόοδο, η υπολογιστική νοημοσύνη δεν έχει καταφέρει ακόμα να 

διεισδύσει και να επιλύσει σημαντικά θέματα που εγείρονται κατά τη διάρκεια του 

σχεδιασμού και των διαφόρων σχεδιαστικών διαδικασιών που ευρέως ακολουθούνται. Στο  

Σχ. 1.16 παρουσιάζεται μία ποσοτική αξιολόγηση αξιολόγηση των τρεχόντων πρακτικών και 

προσεγγίσεων στις οποίες έγινε αναφορά ανά περιοχή έρευνας και σχετικά με τα 

αναγνωρισμένα σχεδιαστικά καθήκοντα και σχεδιαστικά θέματα. Τέλος, στον Πίνακ. 1.2, 

αποτυπώνεται με ποσοτικό τρόπο το πλήθος των επιστημονικών αναφορών που γίνονται σε 

εφαρμογές της υπολογιστικής νοημοσύνης στο σχεδιασμό όσο αφορά στις διάφορες 

σχεδιαστικές εργασίες και τα τεθέντα σχεδιαστικά ζητήματα. Αναλυτικότερη περιγραφή της 

έρευνας αυτής, του τρόπου εξαγωγής των σχετικών συμπερασμάτων, καθώς και σχολιασμός 

τους μπορεί να βρεθεί στην εργασία [251]. 
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Σχ. 1.16 Αξιολόγηση των προσεγγίσεων στις οποίες έγινε αναφορά ανά περιοχή έρευνας και 

σχετικά με τα αναγνωρισμένα σχεδιαστικά καθήκοντα και σχεδιαστικά θέματα. 
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Πίνακ. 1.2 Περίληψη της αξιολόγησης των προσεγγίσεων υπολογιστικής νοημοσύνης στις οποίες 

έγινε αναφορά στην παρούσα διατριβή. 
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Απλότητα 56% 35% 41% 59% 67% 51% 

(το ποσοστό αντιπροσωπεύει πόσο καλά το συγκεκριμένο σχεδιαστικό θέμα καλύπτεται από τον κάθε 
τομέα έρευνας) 

 

1.6 Συμβολή της παρούσας διατριβής 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν προτείνεται μία ενιαία συστηματική μεθοδολογία, 

εφαρμόσιμη στο σχεδιασμό, η οποία έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως. Η μεθοδολογία αυτή χρησιμοποιεί τεχνικές υπολογιστικής 

νοημοσύνης (ασαφή λογική, γενετικούς αλγόριθμους και τεχνητά νευρωνικά δίκτυα), καθώς 

και τεχνικές αναλογιστικής λογικής, με τρεις γενικούς στόχους: α) να αντιμετωπίσει 

δυσκολίες της σχεδιαστικής διαδικασίας, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπερκεραστούν με 

συμβατικές σχεδιαστικές τεχνικές, β) να εξαχθούν πιο καλές σχεδιαστικές λύσεις και σε 

λιγότερο χρόνο, συγκριτικά με τις λύσεις που εξάγονται βάσει άλλων τεχνικών, και γ) να 

διατηρηθεί η γενικότητα της προτεινόμενης σχεδιαστικής μεθοδολογίας κατά την εφαρμογή 

της, καθώς και η δυνατότητα επέκτασης/προσαρμογής της.  
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Η συμβολή της παρούσας διδακτορικής διατριβής στον τομέα που σχηματίζεται από την τομή 

των επιστημών της υπολογιστικής νοημοσύνης και της θεωρίας/μεθοδολογίας σχεδιασμού 

παρουσιάζεται ως εξής στα κεφάλαια που ακολουθούν: 

Κεφάλαιο 1: Υλοποίηση εκτεταμένης βιβλιογραφικής έρευνας στην τομή των πεδίων της 

θεωρίας σχεδιασμού και υπολογιστικής νοημοσύνης [251]. 

Κεφάλαιο 2: Ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου αναπαράστασης σχεδιαστικής γνώσης [247]. 

Κεφάλαιο 3: Διατύπωση μεθόδων παραγωγής σχεδιαστικής λύσης που μπορούν να 

εφαρμοστούν είτε με ασαφή είτε με πλήρως καθορισμένη γνώση [248]. Ανάπτυξη 

μεθόδου βασιζόμενης σε ασαφή κριτήρια [249,250,252,256] για την αξιολόγηση των 

παραγόμενων λύσεων. Διατύπωση πρότασης για ένα πλαίσιο συνεργατικού σχεδιασμού 

για την αναπαράσταση της σχεδιαστικής γνώσης και για τον προσδιορισμό των ασαφών 

κριτηρίων καθορισμού της βέλτιστης λύσης [249,254]. 

Κεφάλαιο 4: Ανάπτυξη συνδυαστικών μορφών εξελικτικής βελτιστοποίησης και 

χρησιμοποίησης προηγούμενης σχεδιαστικής γνώσης [258]. 

Κεφάλαιο 5: Διερεύνηση της δυνατότητας ενσωμάτωσης της σχεδιαστικής ασάφειας 

στην κατεύθυνση διαμόρφωσης μίας αρχιτεκτονικής σχεδιασμού με βάση προηγούμενες 

σχεδιαστικές περιπτώσεις [246]. 

Κεφάλαιο 6: Υλοποίηση μιας συστημικής προσέγγισης ανάκτησης και 

επαναχρησιμοποίησης προηγούμενων σχεδιαστικών περιπτώσεων χρησιμοποιώντας 

ασαφή λογική και τεχνητά νευρωνικά δίκτυα [250,255]. Ανάπτυξη ενός συστήματος 

λογισμικού που ενσωματώνει όλες τις προτεινόμενες μεθοδολογίες [252,256]. 

Κεφάλαιο 7: Οργάνωση της σχεδιαστικής γνώσης σε διάφορα σχεδιαστικά προβλήματα 

και εφαρμογή του αναπτυχθέντος λογισμικού για την επίλυσή τους [257].  

Κεφάλαιο 8: Διερεύνηση ομοιοτήτων πεδίου σχεδιασμού με άλλα ερευνητικά πεδία με 

σκοπό τη γενίκευση των προτεινόμενων μεθοδολογιών [244,245,253] 

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι η παρούσα διατριβή εισάγει τον όρο SCAD (Soft-Computing 

Aided Design) στον τομέα του σχεδιασμού, προβάλλοντας τμηματικές αρχιτεκτονικές 

τεχνικών υπολογιστικής νοημοσύνης ως μέσα επίλυσης γενικευμένων σχεδιαστικών 

προβλημάτων. Μέσω της μελλοντικής ανάδειξης της αποτελεσματικότητας των 

προτεινόμενων αρχιτεκτονικών και μεθοδολογιών, ίσως καταστεί δυνατή η διάδοση του όρου 

και του συναγόμενου επιστημονικού πεδίου στην ερευνητική κοινότητα. 
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1.7 Μεθοδολογία και διάρθρωση της διατριβής 

Έχοντας σαν αντικείμενο μελέτης τη διαδικασία σχεδιασμού, πραγματοποιήθηκε αρχικώς μία 

εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα με στόχο τον εντοπισμό των επί μέρους περιοχών που 

συγκεντρώνουν σήμερα το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας. Δίνοντας κατόπιν 

έμφαση στις εφαρμογές των τεχνικών υπολογιστικής νοημοσύνης στο σχεδιασμό και στη 

διαπιστωμένη ικανότητά τους να υπερκεράσουν εγγενείς δυσκολίες και δύσκολα προβλήματα 

κατά την υλοποίηση της σχεδιαστικής διαδικασίας, έγινε μία δεύτερη πιο αναλυτική 

βιβλιογραφική έρευνα που - όπως ήταν αναμενόμενο- ανέδειξε την αξία των μεθόδων αυτών.  

Τα αναλυτικά αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτή τη 

βιβλιογραφική έρευνα καθόρισαν ουσιαστικά την πορεία που στη συνέχεια ακολουθήθηκε 

στην παρούσα διατριβή. 

Το πρώτο βήμα ήταν η ανάπτυξη μίας μεθοδολογίας για την οργάνωση της σχεδιαστικής 

γνώσης και την έκφραση του σχεδιαστικού προβλήματος. Η μεθοδολογία αυτή θα έπρεπε να 

διατηρεί τη μέγιστη γενικότητα για το σύνολο των παραμετρικών σχεδιαστικών 

προβλημάτων και θα έπρεπε να αποτελεί μία στέρεα βάση πάνω στην οποία θα μπορέσουν να 

αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν τα εργαλεία υπολογιστικής νοημοσύνης. Διαθέτοντας  

ένα καλό μαθηματικό μοντέλο το οποίο να παρέχει στους σχεδιαστές τη δυνατότητα να 

οργανώνουν το σχεδιαστικό πρόβλημα χωρίς να αφαιρούνται οι ποιοτικές του διαστάσεις και 

το οποίο να ενσωματώνει στοιχεία της θεωρίας της ασαφούς λογικής, κατέστη δυνατή η 

μοντελοποίηση των αντικειμενικών σχεδιαστικών κριτηρίων καθώς και της ασάφειας που 

ενδεχομένως εμπεριέχεται σε αυτά.  

Δεδομένου πλέον ότι μέσω της προτεινόμενης μεθοδολογίας θα μπορούσε να εκφραστεί 

πλήρως ένα παραμετρικό σχεδιαστικό πρόβλημα, αναζητήθηκε κατόπιν μία τεχνική με τη 

χρήση της οποίας θα μπορούσε να αναζητηθεί η βέλτιστη –σύμφωνα με τα προσδιοριζόμενα 

αντικειμενικά κριτήρια- σχεδιαστική λύση. Διάφορες τεχνικές βελτιστοποίησης μελετήθηκαν 

και δοκιμάστηκαν σε διαφορετικές εφαρμογές, για να αναζητηθούν τα κριτήρια με βάση τα 

οποία κάποιες από αυτές ή συνδυασμός αυτών θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο 

προτεινόμενο σχεδιαστικό πλαίσιο.  

Το επόμενο στάδιο της διατριβής αφορά στην έρευνα σχετικά με τη δυνατότητα 

χρησιμοποίησης υπάρχουσας σχεδιαστικής γνώσης υπό τη μορφή προηγούμενων 

σχεδιαστικών περιπτώσεων. Ερευνήθηκαν λοιπόν τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να 

ενσωματωθεί μία διαδικασία μάθησης και επαναχρησιμοποίησης της σχεδιαστικής γνώσης, - 
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τόσο της ήδη υπάρχουσας όσο και της νεο-προσλαμβανόμενης - κατά τη διάρκεια επίλυσης 

του προβλήματος. Με αυτόν τον τρόπο και μέσα από ένα κατάλληλο πλαίσιο, εξασφαλίστηκε 

η δυνατότητα επίλυσης νέων σχεδιαστικών περιπτώσεων χωρίς την αναγκαιότητα πλήρους 

γνώσης του σχεδιαστικού προβλήματος.  Μία τέτοια δυνατότητα θα μπορούσε να δράσει 

διττά, είτε προς την κατεύθυνση εξαγωγής καλύτερων σχεδιαστικών λύσεων, είτε προς την 

κατεύθυνση εξαγωγής λύσεων σε σχεδιαστικά προβλήματα που δεν θα μπορούσαν να 

μοντελοποιηθούν πλήρως λόγω ανεπαρκούς σχεδιαστικής γνώσης. 

Παρόλο που η παρούσα διατριβή ακολούθησε την περιγραφείσα μεθοδολογία, πρέπει να 

υπογραμμιστεί ότι η ανάπτυξη του τμήματος που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις θεματικές 

ενότητες δεν μπορούσε να γίνει αυτόνομα και χωρίς να θεωρηθεί η προτεινόμενη 

σχεδιαστική διαδικασία ως μία ενιαία προσέγγιση. Παραδείγματος χάρη, η ανάπτυξη της 

διαδικασίας για τη διατύπωση και την αναπαράσταση του σχεδιαστικού προβλήματος δε θα 

μπορούσε να προχωρήσει χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η δυνατότητα που θα παρέχεται για τη 

διαδικασία χρησιμοποίησης υπάρχουσας σχεδιαστικής γνώσης. Για το λόγο αυτόν, η 

αρχιτεκτονική κάποιων διαδικασιών που είχαν ήδη ολοκληρωθεί αναθεωρήθηκε για να 

προσαρμοστεί στις απαιτήσεις που έθεταν άλλες διαδικασίες. Το ζητούμενο καθ’ όλη την 

εξέλιξη της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη μίας βέλτιστης ολιστικής προσέγγισης του 

παραμετρικού σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε το ανάλογο λογισμικό βασιζόμενο 

στην προτεινόμενη προσέγγιση και κατόπιν επιλύθηκαν κατάλληλα παραδείγματα 

προβλημάτων παραμετρικού σχεδιασμού με στόχο να γίνει αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας της αναπτυχθείσας μεθοδολογίας ως προς την αποτελεσματικότητά 

της. 

Τα κεφάλαια που ακολουθούν διαθέτουν μια κοινή δομή παρουσίασης του θέματος το οποίο 

πραγματεύονται. Αρχικά γίνεται μια πολύ συνοπτική αναφορά στα θέματα τα οποία 

παρουσιάζονται. Εν συνεχεία, γίνεται μία εισαγωγή για τον αναγνώστη στις σχετιζόμενες 

έννοιες μέσω ανασκόπησης και σχολιασμού βιβλιογραφικών αναφορών, με την παράθεση 

ορισμών και επεξηγήσεων. Μέσω αυτής της εισαγωγής ο αναγνώστης αποκτά τη δυνατότητα 

εξοικείωσης με το αντικείμενο του κεφαλαίου, ενώ προσδιορίζεται η θεματολογία που θα 

ακολουθήσει. Την εισαγωγή ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση και υποστήριξη των 

προτεινόμενων τεχνικών και μεθοδολογιών, ενώ το κεφάλαιο κλείνει με μία σύνοψη όσων 

προηγουμένως παρουσιάστηκαν και εντοπίζονται οι καινοτομίες που εισήχθησαν, οι 

αδυναμίες που πιθανώς υπάρχουν καθώς και οι προοπτικές για περαιτέρω μελλοντική 

εξέλιξη.   
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Πιο συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται και ορίζονται οι σχεδιαστικές έννοιες που 

χρησιμοποιούνται και περιγράφεται η προτεινόμενη μεθοδολογία με βάση την οποία 

αναπαρίσταται, οργανώνεται και χρησιμοποιείται η διαθέσιμη σχεδιαστική γνώση. Στο 

κεφάλαιο 3 γίνεται εισαγωγή στη μοντελοποίηση των σχεδιαστικών απαιτήσεων μέσω 

έκφρασης αντικειμενικού κριτηρίου που βασίζεται σε συνάθροιση ασαφών προτιμήσεων ενός 

ή περισσοτέρων σχεδιαστών. Στο κεφάλαιο 4 περιγράφονται τεχνικές με βάση τις οποίες 

μπορεί να αναζητηθεί η βέλτιστη σχεδιαστική λύση μέσα σε ένα σχεδιαστικό χώρο εφικτών 

λύσεων, όπου εκτελεί καθήκοντα αναζήτησης ένας γενετικός αλγόριθμος, υβριδικά 

συνδυασμένος με κάποια άλλη προτεινόμενη τεχνική. Το κεφάλαιο 5 επισημαίνει την 

αναγκαιότητα επαναχρησιμοποίησης της σχεδιαστικής γνώσης και προτείνει μια μεθοδολογία 

βάσει της οποίας ανταγωνιστικά τεχνητά νευρωνικά δίκτυα λειτουργούν ως μηχανισμοί 

αναζήτησης και ανάκτησης προηγούμενων σχεδιαστικών περιπτώσεων. Το κεφάλαιο 6 

αναλύει το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο μπορούν να συνδυαστούν όλες οι προτεινόμενες 

μεθοδολογίες αναπαράστασης γνώσης, ασαφούς συνάθροισης αντικειμενικών κριτηρίων, 

βελτιστοποίησης και επαναχρησιμοποίησης σχεδιαστικής γνώσης. Στο ίδιο κεφάλαιο 

περιγράφεται το σύστημα που αναπτύχθηκε για να ενσωματώσει και να δοκιμάσει τη 

συστημική εφαρμοσιμότητα των προτεινόμενων μεθοδολογιών και να εξετάσει τη 

δυνατότητα εξέλιξης διαφορετικών υβριδικών τεχνικών. Στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται 

τρία διαφορετικά παραδείγματα λεπτομερούς παραμετρικού σχεδιασμού με σκοπό να 

δοκιμαστούν οι δυνατότητες της προτεινόμενης σχεδιαστικής μεθοδολογίας αλλά και του 

συστήματος και να κατανοηθούν καλύτερα οι επιμέρους λειτουργίες. Τέλος, στο κεφάλαιο 8 

συνοψίζεται η συμβολή της παρούσας εργασίας και γίνεται αναφορά στις δυνατότητες 

μελλοντικής έρευνας και εξέλιξης τόσο σχετικά με τις προτεινόμενες μεθοδολογίες, όσο και 

γενικότερα στο πεδίο του σχεδιασμού. 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

Οργάνωση και αναπαράσταση  του 

σχεδιαστικού προβλήματος 

 Πρέπει να κάνουμε τα πράγματα όσο το δυνατό απλούστερα, 
αλλά όχι περισσότερο (Άλμπερτ Αϊνστάιν). 

Τα πρώτα βήματα για την επίλυση ενός σχεδιαστικού προβλήματος είναι η αναγνώριση και η 

οργάνωση της διαθέσιμης σχεδιαστικής γνώσης. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να είναι 

συστηματικές και αεξάρτητες από τον τύπο και αντικείμενο του τρέχοντος προβλήματος. Στο 

κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα πλαίσιο αναπαράστασης σχεδιαστικού 

προβλήματος, το οποίο χρησιμοποιεί γενικευμένους ορισμούς σχεδιαστικών εννοιών και 

δομών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε σχεδιαστικό πρόβλημα. Στην 

προτεινόμενη αυτή μεθοδολογία αναπαράστασης και οργάνωσης της σχεδιαστικής γνώσης 

δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην ενσωμάτωση ποιοτικών χαρακτηριστικών του σχεδιαστικού  

προβλήματος, στη δυνατότητα συμμετοχής πολλαπλών σχεδιαστών σε όλη τη διαδικασία, καθώς 

και στην εξασφάλιση της δυνατότητας πραγματοποίησης επόμενων σχεδιαστικών βημάτων, 

όπως η αναζήτηση σχεδιαστικής λύσης, η μάθηση της εξαγόμενης σχεδιαστικής γνώσης κλπ.    
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2.1 Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη και η χρησιμοποίηση μιας γενικευμένης μεθοδολογίας παραμετρικού 

σχεδιασμού προϋποθέτει τη συστηματική οργάνωση της διαθέσιμης σχεδιαστική γνώσης για 

του εκάστοτε σχεδιαστικού προβλήματος. Η επίτευξη της οργάνωσης της σχεδιαστικής 

γνώσης θα πρέπει να επηρεάζεται όσο το δυνατόν λιγότερο από τον τύπο του σχεδιαστικού 

προβλήματος. Αυτό μπορεί να γίνει εάν αναγνωριστούν και χρησιμοποιηθούν κάποιες 

γενικευμένες σχεδιαστικές οντότητες, οι οποίες θα μπορούν να περιγράφουν πλήρως το 

σχεδιαστικό πρόβλημα και οι οποίες θα είναι δυνατόνα εφαρμοστούν σε πλήθος 

διαφορετικών σχεδιαστικών προβλημάτων. 

Το όφελος από τη διαδικασία της οργάνωσης της σχεδιαστικής γνώσης είναι πολλαπλό. 

Καταρχήν, ο σχεδιαστής μέσα από τη διαδικασία αυτή αποκτά βαθύτερη γνώση και αντίληψη 

του σχεδιαστικού προβλήματος και εξαντλεί τα περιθώρια για αποφυγή ασαφειών και 

παραλείψεων. Η οργάνωση της σχεδιαστικής γνώσης συντελεί επίσης στην απρόσκοπτη 

εφαρμογή των σχεδιαστικών διαδικασιών που ακολουθούν, στην εύρεση βέλτιστων 

σχεδιαστικών λύσεων, καθώς και στη μάθηση και επαναχρησιμοποίηση σχεδιαστικής 

γνώσης. Επιπλέον, μέσω μια οργανωμένης σχεδιαστικής δομής επιτυγχάνεται η αποτύπωση 

της συνολικής σχεδιαστικής διαδικασίας και καθίσταται δυνατή η συγκρότηση ενός 

προτύπου  γενικευμένης αναπαράστασης της σχεδιαστικής περίπτωσης (design case) που 

χρησιμοποιείται σε κάθε σχεδιαστικό πρόβλημα. Στην παρούσα εργασία και πριν 

παρουσιαστεί η συστηματική μεθοδολογία για την υποστήριξη της οργάνωσης της 

σχεδιαστικής γνώσης, θεωρείται σκόπιμος ο ακριβής ορισμός των σχεδιαστικών εννοιών που 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. 

Σε κάθε πρόβλημα υπάρχει ένα μοναδικό σύνολο σχεδιαστικών παραμέτρων, των οποίων οι 

τιμές δεν προσδιορίζονται μέσω του υπολογισμού ή της χρησιμοποίησης της τιμής κάποιων 

άλλων σχεδιαστικών παραμέτρων [197]. Αυτές οι σχεδιαστικές παράμετροι ορίζονται ως 

πρωτεύουσες ή ανεξάρτητες σχεδιαστικές παράμετροι (primary or independent DPs). Οι 

πρωτεύουσες σχεδιαστικές παράμετροι διαχωρίζονται περαιτέρω σε παραμέτρους σταθερής 

τιμής (fixed) και παραμέτρους πολλαπλής τιμής (variable). Οι σχεδιαστικές παράμετροι 

σταθερής τιμής έχουν το χαρακτηριστικό ότι οι τιμές τους δε μεταβάλλονται κατά τη 

διαδικασία εύρεσης σχεδιαστικής λύσης. Χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα ένα ταινιόδρομο, 

το υλικό προς μεταφορά θεωρείται ως σχεδιαστική παράμετρος, της οποίας η τιμή ορίζεται 

αρχικώς (π.χ. λιγνίτης) και δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της σχεδιαστικής διαδικασίας. 

Σε περίπτωση που καθοριστεί διαφορετικό υλικό προς μεταφορά, τότε θεωρείται διαφορετική 
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σχεδιαστική περίπτωση. Αντιθέτως, οι τιμές των σχεδιαστικών παραμέτρων μεταβλητής 

τιμής μπορούν να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της σχεδιαστικής διαδικασίας, 

επηρεάζοντας τις τιμές των εξαρτημένων σχεδιαστικών παραμέτρων. Οι τιμές των 

εξαρτημένων σχεδιαστικών παραμέτρων προσδιορίζονται μέσω των τιμών άλλων 

σχεδιαστικών παραμέτρων, πρωτευουσών ή άλλων εξαρτημένων σχεδιαστικών παραμέτρων. 

Στην ειδική περίπτωση κατά την οποία η τιμή μιας εξαρτημένης σχεδιαστικής παραμέτρου 

προσδιορίζεται ταυτόχρονα από άλλες παραμέτρους (parent DPs) και από το σχεδιαστή, η 

εξαρτημένη αυτή παράμετρος ορίζεται ως εξαρτημένη παράμετρος μεταβλητής τιμής 

(variable dependent design parameter). Ως παράδειγμα μπορεί να θεωρηθούν οι δύο 

σχεδιαστικές παράμετροι «τύπος οδηγού διατάξεως» και «μοντέλο οδηγού διατάξεως» για 

την περίπτωση ενός ταλαντωτικού μεταφορέα, για τις οποίες ισχύει ότι η δεύτερη εξαρτάται 

από την πρώτη. Ο καθορισμός του τύπου οδηγού διατάξεως μπορεί να περιορίσει τις δυνατές 

επιλογές για την τιμή της παραμέτρου «μοντέλο οδηγού διατάξεως», αλλά η τελική τιμή της 

δεύτερης θα πρέπει να προσδιοριστεί από το σχεδιαστή με κάποια υποκειμενικά κριτήρια 

(π.χ. -στο συγκεκριμένο παράδειγμα- κόστος, αξιοπιστία, διαθεσιμότητα κλπ.).  

Οι σχεδιαστικές παράμετροι συνδέονται μεταξύ τους μέσω των σχέσεων συσχέτισης 

(associative relations). Οι σχέσεις συσχέτισης μπορεί να εκφράζονται με διαφορετικές 

μορφές, όπως αριθμητικές σχέσεις, κανόνες, πίνακες επιλογής, ασαφείς κανόνες, αρχεία 

τιμών κλπ. Η ύπαρξη και ο τύπος της σχέσης συσχέτισης ανάμεσα στις σχεδιαστικές 

παραμέτρους εξαρτάται από τη διαθέσιμη σχεδιαστική γνώση σε κάθε στάδιο της 

σχεδιαστικής διαδικασίας και τη φύση των σχετιζόμενων παραμέτρων.  Για παράδειγμα, 

ασαφείς κανόνες χρησιμοποιούνται όταν ποιοτικές σχεδιαστικές παράμετροι πρέπει να 

συσχετιστούν εμπειρικά με ποσοτικές σχεδιαστικές παραμέτρους.  

Ένα συγκεκριμένο υποσύνολο του συνόλου των σχεδιαστικών παραμέτρων θεωρείται 

κρίσιμο για το τελικό σχεδιαστικό αποτέλεσμα. Στην παρούσα εργασία οι σχεδιαστικές αυτές 

παράμετροι ορίζονται ως μεταβλητές απόδοσης (Performance Variables-PVs). Οι 

μεταβλητές απόδοσης είναι σχεδιαστικές παράμετροι οι οποίες μοντελοποιούν κάποιο 

χαρακτηριστικό απόδοσης που αναφέρεται σε φυσικό ή λειτουργικό πεδίο του σχεδιαζόμενου 

προϊόντος ή συστήματος και οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για την αποτελεσματικότητα  του 

συνολικού σχεδιασμού. Ο σχεδιαστής μπορεί να παρακολουθεί εκτενέστερα τη μεταβολή των 

μεταβλητών απόδοσης σε σχέση με τις υπόλοιπες σχεδιαστικές παραμέτρους και να εκφράζει 

συστηματικά τις προτιμήσεις του για τιμές των μεταβλητών αυτών. Το υποσύνολο των 

σχεδιαστικών παραμέτρων που θεωρούνται μεταβλητές απόδοσης στο εκάστοτε σχεδιαστικό 

πρόβλημα καθορίζεται αποκλειστικά από το σχεδιαστή. Οι μεταβλητές απόδοσης και κατ’ 

επέκταση οι σχεδιαστικές παράμετροι μπορούν να παίρνουν τιμές τόσο ποσοτικές 



 Οργάνωση και αναπαράσταση του σχεδιαστικού προβλήματος                                                     43 

(αριθμητικές) όσο και ποιοτικές (π.χ. λεκτικές όπως ταχύτητα=’’υψηλή’’). Οι παραπάνω 

σχεδιαστικές έννοιες οργανωμένες σε μία συγκεκριμένη δομή συνθέτουν τη σχεδιαστική 

περίπτωση (design case). Ένα σχεδιαστικό πρόβλημα μπορεί να αποτυπωθεί πλήρως μέσω 

των παραπάνω σχεδιαστικών εννοιών. Οι μεταβλητές απόδοσης διατηρούν την 

κατηγοριοποίηση που γίνεται στις σχεδιαστικές παραμέτρους σε πρωτεύουσες, εξαρτημένες, 

σταθερής τιμής και μεταβλητής τιμής. 

Μία επιπρόσθετη θεώρηση που πρέπει να γίνει στο σχεδιαστικό πρόβλημα είναι το πόσο πιο 

σημαντική είναι η ικανοποίηση μίας τιμής μίας σχεδιαστικής παραμέτρου συγκριτικά με την 

ικανοποίηση των τιμών άλλων σχεδιαστικών παραμέτρων, χρησιμοποιώντας κάποιον 

συντελεστή βαρύτητας w για να εκφράσει αυτό το μέγεθος. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν 

αναφορές σχετικά με τον ορισμό αυτής της σχετικής σπουδαιότητας και τη χρησιμοποίηση 

διαφορετικών τεχνικών [32,52,243] για τον ποσοτικό καθορισμό της. Βεβαίως είναι θεμιτό να 

παρέχεται στο σχεδιαστή η δυνατότητα να χαρακτηρίσει μία σχεδιαστική παράμετρο ως 

ιδιαιτέρως σημαντική ως προς το τελικό σχεδιαστικό αποτέλεσμα, χωρίς αυτό να μπορεί να 

εξαχθεί χρησιμοποιώντας κάποια από τις αναφερόμενες τεχνικές (π.χ. να θεωρηθεί πολύ 

σημαντική μία παράμετρος που δεν επηρεάζει πολλές άλλες παραμέτρους). Για τον 

παραπάνω λόγο, στην παρούσα εργασία παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης ενός συντελεστή 

βαρύτητας σε μία μεταβλητή απόδοσης απευθείας από το σχεδιαστή χρησιμοποιώντας μία 

αριθμητική κλίμακα από το ένα (1) έως το δέκα (10). Επισημαίνεται ότι η χρησιμοποίηση της 

προσέγγισης αυτής δεν αποκλείει το συνδυασμό της με άλλες τεχνικές μέσω μεσοσταθμικού 

υπολογισμού του συντελεστή βαρύτητας. 

Οι συντελεστές βαρύτητας αποκτούν νόημα στις περιπτώσεις που κάποιες σχεδιαστικές 

παράμετροι αλληλοεπιδρούν αντιθετικά. Ως παράδειγμα μπορεί να θεωρηθεί ένας 

συσσωρευτής (μπαταρία) με τις σχεδιαστικές παραμέτρους «χωρητικότητα» και «κόστος». Σε 

αυτή την περίπτωση ο κατασκευαστής επιθυμεί να αυξήσει τη χωρητικότητα, χωρίς όμως να 

αυξήσει και το κόστος που συνεπάγεται η προηγούμενη συνθήκη.  Σε τέτοιες περιπτώσεις, με 

την ανάθεση συντελεστών βαρύτητας λαμβάνεται υπόψιν η προτίμηση για κάποιες τιμές της 

πιο «σημαντικής» (με βάση τους συντελεστές βαρύτητας) σχεδιαστικής παραμέτρου. Η 

παραπάνω διαδικασία περιγράφεται εκτενέστερα στο επόμενο κεφάλαιο.  
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2.2  Οργάνωση σχεδιαστικής γνώσης 

2.2.1 Πίνακες δομής σχεδιασμού 

Σε ένα παραμετρικό σχεδιαστικό πρόβλημα, η σχεδιαστική γνώση πρέπει αρχικώς να 

εκφραστεί και στη συνέχεια να οργανωθεί [323,324]. Ένα γενικευμένο (ως προς την 

εφαρμοσιμότητα) και πολύ αποτελεσματικό εργαλείο οργάνωσης σχεδιαστικής γνώσης 

αποτελούν οι Πίνακες Δομής Σχεδιασμού-ΠΔΣ (Design Structure Matrices-DSM) που 

προτάθηκαν για πρώτη φορά από τον Stewart [276,277] στις αρχές της δεκαετίας του ‘60. 

Έχουν προταθεί διαφόρων ειδών ΠΔΣ και μπορεί να γίνει μία κατηγοριοποίηση αυτών όπως 

φαίνεται στο Σχ. 2.1, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά του προβλήματος που 

εφαρμόζονται και της μεθόδου ανάλυσης που χρησιμοποιείται. Στην παρούσα εργασία 

χρησιμοποιείται για κάθε πρόβλημα ένας παραμετρικός ΠΔΣ σε συνδυασμό με μια μέθοδο 

αναδιάρθρωσης (partitioning). Η διαδικασία αναδιάρθρωσης χρησιμοποιείται για τον 

καθορισμό της σειράς με την οποία παίρνουν τιμές οι σχεδιαστικές παράμετροι. 

Σε ένα ΠΔΣ αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο ένα στοιχείο γραμμής εξαρτάται από ένα 

στοιχείο στήλης (Σχ. 2.2). Η επιτυχής μοντελοποίηση του σχεδιαστικού προβλήματος 

βασίζεται στη σωστή ανάλυση του προβλήματος στα συστατικά του (σχεδιαστικές 

παράμετροι και σχέσεις εξάρτησης) [153]. Μια γενική προσέγγιση υλοποίησης ακολουθεί έξι 

(6) βασικά βήματα [58]: 

1. Ορισμός και σκοπός του προβλήματος. Είναι αρκετά σημαντική η οριοθέτηση του 

προβλήματος. Διαφορετικός ορισμός έχει διαφορετικά αποτελέσματα. 

2. Καταγραφή όλων των τμημάτων του συστήματος. Αρχικά αυτό μπορεί να γίνει από 

την υπάρχουσα γνώση, αλλά κατά τη μελέτη των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων 

κάποια τμήματα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν. 

3. Μελέτη της ροής πληροφορίας μεταξύ των τμημάτων του συστήματος. Για τη μελέτη 

αυτήν απαιτούνται η υπάρχουσα σχεδιαστική γνώση σε συνδυασμό με συνεντεύξεις 

με έμπειρους μηχανικούς/σχεδιαστές. Τα βήματα 2 και 3 επαναλαμβάνονται. 

Βαθύτερη κατανόηση του συστήματος οδηγεί σε ακριβέστερο επαναπροσδιορισμό 

των στοιχείων του. 

4. Αναπαράσταση αυτής της ροής πληροφοριών σε πίνακα και επιλογή της μορφής της 

πληροφορίας που θα καταγραφεί. Μπορεί να διαμορφωθεί δυαδικός, αριθμητικός ή 

ποιοτικός (ασαφής) ΠΔΣ ανάλογα με τις απαιτήσεις ανάλυσης του σχεδιαστικού 

προβλήματος. 
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5. Παρουσίαση του εξαγόμενου ΠΔΣ στους μηχανικούς/σχεδιαστές για σχόλια και 

χρήση. Ο κύριος στόχος του ΠΔΣ είναι να βοηθήσει τους μηχανικούς σχεδιαστές να 

κατανοήσουν καλύτερα και να προσεγγίσουν πιο συστηματικά τη διαδικασία 

σχεδιασμού.  

6. Στη συνέχεια ο ΠΔΣ υποβάλλεται στις διαδικασίες ανάλυσης (αναδιάρθρωσης ή 

ομαδοποίησης και στη συνέχεια απαλοιφής) με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι 

αναδράσεις (βρόχοι) και οι επαναλήψεις μεταξύ των στοιχείων του συστήματος. 

Αυτές οι αναδράσεις και επαναλήψεις μπορεί να προέρχονται από αποτελέσματα 

ελέγχων που αναγκαστικά γίνονται αργότερα, από αποτελέσματα 

προγραμματισμένων αναθεωρήσεων του σχεδιασμού, από σφάλματα σχεδιασμού ή 

από προβλεπόμενους περιορισμούς του εκάστοτε σχεδιαστικού προβλήματος. 

 

 
Σχ. 2.1 Κατηγοριοποίηση πινάκων δομής σχεδιασμού [61]. 

 

Οι δυνατοί τρόποι συσχέτισης ανάμεσα σε δύο σχεδιαστικές παραμέτρους μέσα στο 

σχεδιαστικό πίνακα φαίνονται στα Σχ. 2.3 και Σχ. 2.4. Για παράδειγμα, η επιλογή της τιμής 

της DP3:«τύπος οδηγού διάταξης» σε μια ταλαντωτική μεταφορική διάταξη σχετίζεται μέσω 

ενός πίνακα επιλογής με τις τιμές των DP1: «μεταφορική ικανότητα» και DP2: «τύπος 

μεταφορικής μηχανής». Αυτή η σχέση μπορεί να εκφραστεί με το σχεδιαστικό πίνακα του Σχ. 

2.5.  
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Σχ. 2.2 Σχέση στοιχείων πίνακα δομής σχεδιασμού [61]. 

 

 
Σχ. 2.3 Οι τρεις δυνατοί τρόποι συσχέτισης δύο σχεδιαστικών παραμέτρων. 

 

 
Σχ. 2.4 Παραδείγματα συσχέτισης σχεδιαστικών παραμέτρων σε πίνακα δομής σχεδιασμού. 
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* (DP1) (DP2) (DP3) 
(DP1) * 1 1 
(DP2) 0 * 0 
(DP3) 0 0 * 

Σχ. 2.5 Παράδειγμα πίνακα δομής σχεδιασμού για τρεις σχεδιαστικές παραμέτρους. 
 

Στις συμβατικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν ΠΔΣ και ακολουθούν μία Boolean (δίτιμη) 

λογική [310], στην περίπτωση που οι σχεδιαστικές παράμετροι συσχετίζονται στο αντίστοιχο 

στοιχείο του σχεδιαστικού πίνακα που αντιπροσωπεύει αυτή τη σχέση εισάγεται το ένα (1), 

ενώ στην αντίθετη περίπτωση εισάγεται το μηδέν (0). Τα διαγώνια στοιχεία που δηλώνουν 

την εξάρτηση μιας σχεδιαστικής παραμέτρου από τον εαυτό της παραλείπονται 

(σημειώνονται με μαύρο ή με κάποιο αστερίσκο). Σε περίπτωση που κάποια συσχέτιση είναι 

αμφίδρομη (π.χ. σε ένα παράδειγμα τριων παραμέτρων η DP1 εξαρτάται από την τιμή της 

DP3,  η DP3 εξαρτάται από την τιμή της DP2 και η DP2 εξαρτάται από την τιμή της DP1), 

σχηματίζεται κλειστός βρόγχος στο σχεδιαστικό πίνακα με αποτέλεσμα να μη μπορεί να 

μετατραπεί στη συνέχεια σε τριγωνικό. Στις περισσότερες σχεδιαστικές περιπτώσεις υπάρχει 

συνήθως διαθέσιμη σχεδιαστική γνώση που επιτρέπει τη μονοσήμαντη δήλωση των 

εξαρτήσεων ανάμεσα στις παραμέτρους. Για παράδειγμα, στο σχεδιαστικό πρόβλημα της 

ταλαντωτικής μεταφορικής διάταξης είναι γνωστό ότι ούτε η DP1:«μεταφορική ικανότητα» 

ούτε η DP2:«τύπος μεταφορικής μηχανής» προσδιορίζονται από την DP3:«τύπος οδηγού 

διάταξης», άρα για το λόγο αυτό σχηματίζεται ο πίνακας του Σχ. 2.5 ως έχει. Σε περίπτωση 

που δεν είναι διαθέσιμη ανάλογη σχεδιαστική γνώση, θα πρέπει να δηλώνονται στο ΠΔΣ 

όλες οι δυνατές εξαρτήσεις. 

Εκτός από τις συμβατικές δυαδικές αναπαραστάσεις του ΠΔΣ, υπάρχουν και προσεγγίσεις 

που χρησιμοποιούν και πιο αναλυτικές αριθμητικές αναπαραστάσεις. Ένα παράδειγμα 

αριθμητικής κλίμακας για το χαρακτηρισμό των εξαρτήσεων σε ένα ΠΔΣ μπορεί να είναι το 

εξής: ‘1’: Χαμηλή εξάρτηση, ‘2’: Μέτρια εξάρτηση, ‘3’: Υψηλή εξάρτηση. Για τη 

χρησιμοποίηση αριθμητικής κλίμακας για τον καθορισμό των εξαρτήσεων απαιτείται πολύ 

καλή γνώση του σχεδιαστικού προβλήματος, είναι δε προτιμότερο να χρησιμοποιείται σε 

περιπτώσεις που απαιτείται πιο αναλυτική και λεπτομερειακή προσέγγιση, δεδομένου ότι με 

τον τρόπο αυτό εισάγεται πολυπλοκότητα στη συνολική αναπαράσταση της σχεδιαστικής 

γνώσης. Εντούτοις, η προσέγγιση του σχεδιαστικού προβλήματος μέσω αριθμητικού ΠΔΣ 

παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα: α) βελτιωμένη κατανόηση του σχεδιαστικού 

προβλήματος, β) δυνατότητα χρησιμοποίησης πιο πολύπλοκων και αποτελεσματικών 

αλγόριθμων αναδιάρθρωσης (partitioning) και απαλοιφής εξαρτήσεων (tearing), γ) 

δυνατότητα εξαγωγής σχετικής σπουδαιότητας των σχεδιαστικών παραμέτρων. 

Παραδείγματα εφαρμογής των παραπάνω τεχνικών υπάρχουν στο  [61]. Επίσης έχουν 
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προταθεί προσεγγίσεις ΠΔΣ που βασίζονται σε γενετικούς αλγόριθμους [183,235,236] και σε 

τεχνολογίες παράλληλου σχεδιασμού μέσω διαδικτύου [237]. 

2.2.2 Κατασκευή πίνακα δομής σχεδιασμού με χρήση ασαφoύς λογικής 

Στην παρούσα εργασία αναγνωρίζεται η υπεροχή των αριθμητικών ΠΔΣ σε σχέση με τους 

δυαδικούς όσον αφορά την αποτελεσματικότητα σε σύνθετα σχεδιαστικά προβλήματα, ενώ 

παράλληλα αναγνωρίζεται το γεγονός ότι ο σχεδιαστής καλείται να ποσοτικοποιεί πάντα τις 

εξαρτήσεις ανάμεσα στις σχεδιαστικές παραμέτρους. Οι προσεγγίσεις που έχουν προταθεί 

μέχρι σήμερα δεν επιτρέπουν την ποιοτική/λεκτική αναπαράσταση των εξαρτήσεων σε 

συνδυασμό με την ύπαρξη δυνατότητας πολλαπλότητας χαρακτηρισμού για μία εξάρτηση, 

είτε από τον ίδιο σχεδιαστή (αμφιβολία άποψης ή διαφορετική θεώρηση), είτε από 

πολλαπλούς σχεδιαστές (διαφορετικότητα απόψεων). Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε 

ένα συνταγογραφικό μοντέλο χρησιμοποίησης ΠΔΣ, στο οποίο η αναπαράσταση και η 

αναδιάρθρωση βασίζονται στην θεωρία της  ασαφούς λογικής. Το προτεινόμενο 

συνταγογραφικό μοντέλο είναι μία γενική προσέγγιση έξι βασικών βημάτων, η οποία μπορεί 

να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε παραμετρικό πρόβλημα σχεδιασμού που εκφράζεται μέσω 

σχεδιαστικών παραμέτρων και συσχετιστικών εξαρτήσεων μεταξύ τους. Τα σημεία στα οποία 

η προτεινόμενη προσέγγιση διαφοροποιείται από μία συμβατική εφαρμογή ΠΔΣ 

περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους. 

Ένα βασικό σημείο διαφοροποίησης ενός ΠΔΣ που βασίζεται σε ασαφή λογική από ένα 

δυαδικό ή αριθμητικό ΠΔΣ, είναι ότι στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιείται ένας 

ποιοτικός/λεκτικός τρόπος για να εκφραστούν οι εξαρτήσεις ανάμεσα στις σχεδιαστικές 

παραμέτρους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο σχεδιαστής/μηχανικός να μπορεί να εκφράζεται 

με φυσικό τρόπο για αυτές τις εξαρτήσεις χρησιμοποιώντας ασαφή σύνολα. Ένας τρόπος 

αναπαράστασης εξαρτήσεων φαίνεται στο παράδειγμα του Σχ. 2.6, στο οποίο αποτυπώνονται 

πέντε διαφορετικοί χαρακτηρισμοί για μία εξάρτηση μέσω των αντίστοιχων ασαφών 

συνόλων (στοιχεία από τη θεωρία ασαφών συνόλων μπορούν να βρεθούν σε [41,132,141]). 

Όπως φαίνεται στο Σχ. 2.6, υπάρχουν τρία τριγωνικά ασαφή σύνολα τα οποία εκφράζουν 

εξαρτήσεις ανάμεσα στις σχεδιαστικές παραμέτρους με διαφορετικά σθένη, καθώς και δύο 

ασαφείς αριθμοί που χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν τις περιπτώσεις μη-εξάρτησης και 

εξάρτησης από την ίδια σχεδιαστική παράμετρο (διαγώνια στοιχεία του ΠΔΣ). Για την ασαφή 

αναπαράσταση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε μορφή ασαφούς συνόλου 

(τραπεζοειδής, «καμπάνα» κλπ.) καθώς και οποιοσδήποτε αριθμός ασαφών συνόλων. Στην 

προτεινόμενη ασαφή αναπαράσταση, στον άξονα του x υπάρχει μία κλίμακα 0 έως 1 που 
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δηλώνει το σθένος μίας εξάρτησης, ενώ στον άξονα y υπάρχει ο βαθμός συμμετοχής μιας 

τιμής σθένους εξάρτησης σε ένα ασαφές σύνολο.  

Για κάθε στοιχείο του ΠΔΣ, το οποίο αντιστοιχίζει μία σχεδιαστική παράμετρο γραμμής σε 

μία σχεδιαστική παράμετρο στήλης, υπάρχει η δυνατότητα να δηλώνεται από το 

σχεδιαστή/μηχανικό παραπάνω από μία και μάλιστα διαφορετικού σθένους εξαρτήσεις. Αυτό 

μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που δηλώνονται εξαρτήσεις που αφορούν τις ίδιες 

σχεδιαστικές παραμέτρους, αλλά λαμβάνοντας υπόψιν διαφορετικές αρχές, νόμους, συνθήκες 

κλπ. Επίσης, πολλαπλότητα εξαρτήσεων για τις ίδιες σχεδιαστικές παραμέτρους θα μπορούσε 

να προκύψει όταν τα στοιχεία του ΠΔΣ τα προσδιορίζει ομάδα σχεδιαστών/μηχανικών, όπως 

θα περιγραφεί στην επόμενη παράγραφο. 

 
Σχ. 2.6 Παράδειγμα ποιοτικής αναπαράστασης εξαρτήσεων σε ένα ΠΔΣ μέσω ασαφών συνόλων. 

Ένας ΠΔΣ που περιλαμβάνει m σχεδιαστικές παραμέτρους, έχει m γραμμές και m στήλες. 

Ένα στοιχείο του ΠΔΣ που εκφράζει τη σχέση «η σχεδιαστική παράμετρος της γραμμής i 

εξαρτάται από τη σχεδιαστική παράμετρο της στήλης j» έχει την ταυτότητα ΠΔΣ (i,j). Όταν 

πρόκειται να ανατεθεί μία σχέση εξάρτησης για το στοιχείο ΠΔΣ (i,j) τότε αυτό μπορεί να 

γίνει χρησιμοποιώντας έναν ασαφή κανόνα ως εξής: 

Εξάρτηση 1:  Εάν γραμμή είναι i και στήλη είναι j τότε εξάρτηση είναι ισχυρή με συντελεστή 0.8 

 

Για το ίδιο στοιχείο θα μπορούσαν να δηλωθούν ταυτόχρονα και άλλου τύπου εξαρτήσεις, 

εάν αυτές εκφράζουν τη σχέση αυτών των σχεδιαστικών παραμέτρων από διαφορετική 

σκοπιά: 
Εξάρτηση 2:  Εάν γραμμή είναι i και στήλη είναι j τότε εξάρτηση είναι υψηλή με συντελεστή 0.5 

Εάν γραμμή είναι i και στήλη είναι j τότε εξάρτηση είναι χαμηλή με συντελεστή 1 Εξάρτηση 3:  
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Ο συντελεστής που βρίσκεται στο τέλος κάθε κανόνα μπορεί να αντιπροσωπεύει είτε 

συνετελστη βαρύτητας γνώμης σε περίπτωση πολλαπλών σχεδιαστών ή συνετελεστή 

βαρύτητας σε περίπτωση πολλαπλών σχέσεων για τις ίδιες παραμέτρους. Και στις δύο 

παραπάνω περιπτώσεις ο συντελεστής αυτός λειτουργεί με τη μορφή a-cut στο ασαφές 

σύνολο [41]. Η όλη προσέγγιση πλαισιώνεται από ένα σύστημα κανόνων ασαφούς 

συλλογιστικής Mamdani [132,182]. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί δύο εισόδους (δείκτες 

γραμμής και στήλης ΠΔΣ) και μία έξοδο (είδος εξάρτησης), όπως φαίνεται στο Σχ. 2.7. Στο 

σύστημα αυτό οι δύο είσοδοι είναι ακέραιοι αριθμοί και όχι ασαφείς αναπαραστάσεις, ενώ η 

έξοδος είναι ασαφής αναπαράσταση της σχέσεις τω δύο εισόδων. Κάθε έκφραση για μία 

εξάρτηση μέσα στον ΠΔΣ εκφράζεται με ένα κανόνα ο οποίος αποθηκεύεται σε μία βάση 

κανόνων. Κάθε κανόνας που αντιπροσωπεύει μία σχέση εξάρτησης έχει ένα βαθμό 

ικανοποίησης, ο οποίος παίρνει τιμές στο διάστημα [0,1] και αντιπροσωπεύει το πόσο 

σίγουρος είναι ο σχεδιαστής για αυτή τη σχέση (1 στην περίπτωση απόλυτης σιγουριάς, 0 

στην αντίθετη περίπτωση). Στη συνέχεια όλοι αυτοί κανόνες εξάγουν ένα αποτέλεσμα 

χρησιμοποιώντας μία διαδικασία σύνθεσης, επαγωγής συμπεράσματος, συνάθροισης, και 

άρσης της ασάφειας [132,141,182]. Στην προτεινόμενη μεθοδολογία προτείνονται πέντε 

διαφορετικά ασαφή σύνολα τριγωνικής μορφής τα οποία αντιστοιχούν σε ένα σθένος 

συσχέτισης ανάμεσα σε δύο σχεδιαστικές παραμέτρους. Τα ασαφή αυτά σύνολα αντιστοιχούν 

στις λεκτικές τιμές ‘ανεξάρτητη, ‘χαμηλή’, ‘μέτρια’, ‘υψηλή’, και ‘ταυτόσημη’, οι οποίες 

επεξηγούνται στη συνέχεια της διατριβής. Το Σχ. 2.8 απεικονίζει την αρχιτεκτονική του 

προτεινόμενου μοντέλου ΠΔΣ βασισμένου σε ασαφή σύνολα, ενώ φαίνεται η δυνατότητα 

που έχει ο σχεδιαστής να μπορεί να εκφράζει πολλαπλές και διαφορετικές ασαφείς 

αναπαραστάσεις για να μοντελοποιήσει τη συσχέτιση ανάμεσα σε δύο σχεδιαστικές 

παραμέτρους. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν δύο σχεδιαστικές 

παράμετροι συνδέονται μεταξύ τους μέσω πολλαπλών σχέσεων ή πολλαπλών αρχών (π.χ. 

τριών διαφορετικών εξισώσεων) και θεωρείται θεμιτό να αποτυπωθούν αυτές οι πολλαπλές 

και συχνά αντιφατικές συσχετίσεις στην αναπαράσταση του σχεδιαστικού προβλήματος. 

 
Σχ. 2.7 Δομή του μοντέλου για δήλωση ασαφών σχέσεων στον ΠΔΣ. 

Για τις διαδικασίες εξαγωγής συμπεράσματος και άρσης της ασάφειας μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν διάφορες τεχνικές [132,141,182,263] και η επιλογή των κατάλληλων από 
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αυτές είναι άμεσα συνδεδεμένη με το εκάστοτε σχεδιαστικό πρόβλημα και τη στρατηγική 

επίλυσής του. Σημειώνεται ότι στην προτεινόμενη μεθοδολογία χρησιμοποιείται η μέθοδος 

του κεντροειδούς ως διαδικασία αποασαφοποίησης. Στο Σχ. 2.9 ο σχεδιαστής/μηχανικός 

εκφράζει τρεις διαφορετικές εκδοχές για την ίδια εξάρτηση μέσα στον ΠΔΣ χρησιμοποιώντας 

τρία ασαφή σύνολα. Τα ασαφή σύνολα αυτά είναι τριγωνικά και βασίζονται στους τρεις 

κανόνες που διατυπώθηκαν ως παράδειγμα προηγουμένως. Για τους κανόνες αυτούς 

χρησιμοποιούνται διαφορετικοί συντελεστές που περιορίζουν το εμβαδό που σχηματίζεται 

από τα ασαφή σύνολα λειτουργώντας ως a-cuts.  

 

 
Σχ. 2.8 Αρχιτεκτονική μεθοδολογίας για δημιουργία ΠΔΣ χρησιμοποιώντας ασαφή συλλογιστική. 

Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας μία τεχνική άρσης της ασάφειας για το εμβαδό των ασαφών 

συνόλων που σχηματίζεται βρίσκεται η τελική εξάρτηση που εισάγεται στον ΠΔΣ. Στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα χρησιμοποιείται το κεντροειδές του σύνθετου εμβαδού [41], όπως 

αυτό προκύπτει από την τομή των ασαφών συνόλων, που προσδιορίζεται υπολογίζοντας τον 

παρακάτω όρο: 

x μ(x)

μ(x)
έκεντροειδ ς

⋅
= ∫

∫
                                                      (2.1) 

όπου μ(x) είναι η τιμή της συνάρτησης συμμετοχής για μία τιμή του x. Εάν για μία τιμή του x 

υπάρχουν περισσότερα του ενός ασαφή σύνολα, τότε λαμβάνεται υπόψιν το ασαφές σύνολο 
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με την υψηλότερη τιμή συνάρτησης συμμετοχής (τελεστής μεγίστου-ΜΑΧ). Στο Σχ. 2.9 

φαίνονται τα τρία ασαφή σύνολα και το κεντροειδές που προκύπτει. Ως τελικό αποτέλεσμα 

προκύπτει τόσο μία ποιοτική εκτίμηση της συγκεκριμένης εξάρτησης (π.χ. μέτρια λόγω του 

γεγονότος του ότι η αριθμητική τιμή ανήκει στο πεδίο του μεσαίου ασαφούς συνόλου, 

εφόσον σε αυτό έχει μεγαλύτερη τιμή συμμετοχής), καθώς και μια αριθμητική εκτίμηση 

αυτής της εξάρτησης η οποία εισάγεται στον ΠΔΣ και στη συνέχεια ο συμπληρωμένος ΠΔΣ 

υποβάλλεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης και απαλοιφής. 

 

Σχ. 2.9 Διαδικασία αποσαφήνισης τριών ασαφών αναπαραστάσεων για μία εξάρτηση του ΠΔΣ . 

Στη συνέχεια ο ΠΔΣ αναδιαρθρώνεται με ανακατάταξη γραμμών και στηλών, με στόχο να 

γίνει κάτω τριγωνικός (partitioning procedure). Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οι 

βρόγχοι που δημιουργούνται λόγω των δηλωθεισών εξαρτήσεων αρχικά αναγνωρίζονται 

αλγοριθμικά και ακολουθεί μία διαδικασία απαλοιφής κάποιων εξαρτήσεων με στόχο να 

διαρρηχθεί ο βρόγχος (tearing process). Έχουν προταθεί διάφοροι αλγόριθμοι για να 

πραγματοποιηθούν οι παραπάνω διαδικασίες [61]. Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής οι διαθέσιμοι αλγόριθμοι καθώς και το γενικότερο μοντέλο του σχεδιαστικού 

πίνακα τροποποιήθηκαν και προσαρμόστηκαν ειδικά για να ανταποκριθούν στο σχεδιαστικό 

μοντέλο και τη σχεδιαστική οντολογία που προτείνεται. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε μία 

μέθοδος αναπαράστασης της ποιοτικής εξάρτησης ανάμεσα στις σχεδιαστικές παραμέτρους 

και ένας αλγόριθμος αναδιάρθρωσης με δυνατότητα διαχείρισης των ποιοτικών αυτών 

εξαρτήσεων. Επιπλέον, αναπτύχθηκε πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο οι προτεινόμενοι 

αλγόριθμοι μπορούν να εκτελεστούν με τη συνεργασία περισσοτέρων του ενός σχεδιαστών.  

Οι προαναφερθέντες αλγόριθμοι ακολουθούν πέντε (5) βασικά βήματα: 

1. Αναγνώριση των πρωταρχικών σχεδιαστικών παραμέτρων (primary DPs) 

εξετάζοντας τις κενές γραμμές του ΠΔΣ και τοποθέτησή τους στην κορυφή του 

πίνακα. Εφόσον μία σχεδιαστική παράμετρος μετακινηθεί, αφαιρούνται από τον 
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αρχικό πίνακα τα σημεία που δηλώνουν εξαρτήσεις με αυτή τη σχεδιαστική 

παράμετρο και το βήμα 1 επαναλαμβάνεται για τις υπόλοιπες σχεδιαστικές 

παραμέτρους. 

2. Αναγνώριση των σχεδιαστικών παραμέτρων που δεν προσδιορίζουν τιμές  άλλων 

σχεδιαστικών παραμέτρων εξετάζοντας τις κενές στήλες του ΠΔΣ και τοποθέτησή 

τους στο κάτω μέρος του πίνακα. Εφόσον μία σχεδιαστική παράμετρος μετακινηθεί, 

αφαιρούνται από τον πίνακα τα σημεία που δηλώνουν εξαρτήσεις με αυτή τη 

σχεδιαστική παράμετρο και το βήμα 2 επαναλαμβάνεται για τις υπόλοιπες 

σχεδιαστικές παραμέτρους. 

3. Εάν μετά τα βήματα 1 και 2 δεν υπάρχουν σχεδιαστικές παράμετροι στον ΠΔΣ πάνω 

από τη διαγώνιο, τότε ο πίνακας έχει πλήρως αναδιαρθρωθεί, διαφορετικά υπάρχει 

τουλάχιστον ένας βρόγχος ανάμεσα στις υπόλοιπες σχεδιαστικές παραμέτρους. 

4. Καθορισμός των βρόγχων χρησιμοποιώντας ανάλογη τεχνική. Οι πιο διαδεδομένες 

τεχνικές είναι α) Μέθοδος αναζήτησης διαδρομών (path searching) [90], β)  Μέθοδος 

εκθετικής γειτνίασης πίνακα (Powers of the adjacency matrix method) [61], γ) 

Μέθοδος πίνακα προσέγγισης (Reachability matrix method) [329] και δ) Αλγόριθμος 

τριγωνοποίησης (Triangularization algorithm) [145]. 

5. Συγχώνευση των σχεδιαστικών παραμέτρων που εμπλέκονται σε ένα βρόγχο σε ένα 

αντιπροσωπευτικό στοιχείο και επιστροφή στο βήμα 1. 

Χρησιμοποιώντας κάποια από τις τεχνικές αναδιάρθρωσης προκύπτει ένας ΠΔΣ, στον οποίο 

όλες οι εξαρτήσεις βρίσκονται κάτω από τη διαγώνιό του, ενώ αν υπάρχουν εξαρτήσεις πάνω 

από τη διαγώνιο, τότε αυτές τείνουν να είναι όσον το δυνατόν πιο κοντά στη διαγώνιο. Στην 

τελευταία περίπτωση, η ύπαρξη εξαρτήσεων πάνω από τη διαγώνιο του ΠΔΣ σημαίνει την 

ύπαρξη βρόγχων ανάμεσα σε σχεδιαστικές παραμέτρους. Είναι θεμιτό σε κάθε σχεδιαστικό 

πρόβλημα να αποφεύγονται τέτοιου είδους βρόγχοι, και για να πραγματοποιηθεί αυτή η 

συνθήκη ακολουθείται μια διαδικασία απαλοιφής εξαρτήσεων. Η απαλοιφή αυτή μπορεί να 

πραγματοποιηθεί εξάγοντας ένα δείκτη εξάρτησης ή σπουδαιότητας για κάθε εξάρτηση 

χρησιμοποιώντας διαφορετικούς αλγόριθμους [32,52,243]. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή για 

το ποια εξάρτηση θα απαλειφθεί υπόκειται στην υποκειμενικότητα του σχεδιαστή/μηχανικού 

και στις περισσότερες περιπτώσεις βασίζεται στη διαθέσιμη σχεδιαστική γνώση και εμπειρία.  

2.2.3 Πλαίσιο συνεργατικού σχηματισμού πίνακα δομής σχεδιασμού 

Δεδομένου ότι μπορεί να σχηματιστεί ένας ΠΔΣ χρησιμοποιώντας ασαφή λογική πολλαπλές 

ποιοτικές εκτιμήσεις για τις εξαρτήσεις ανάμεσα στις σχεδιαστικές παραμέτρους, είναι 

δυνατή η εφαρμογή της ίδιας μεθόδου για το σχηματισμό ενός ΠΔΣ από πολλαπλούς 
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σχεδιαστές. Με αυτό τον τρόπο εντάσσεται η διαδικασία του σχηματισμού ΠΔΣ σε ένα 

γενικότερο συνεργατικό πλαίσιο σχεδιασμού, στο οποίο συμμετέχουν πολλαπλοί 

σχεδιαστές/μηχανικοί με διαφορετικά επίπεδα γνώσης και εμπειρίας. Το μέγεθος της 

συνεισφοράς του κάθε σχεδιαστή, το οποίο θα πρέπει να είναι συνάρτηση του επιπέδου της 

γνώσης/εμπειρίας του, μοντελοποιείται μέσω ενός συντελεστή βαρύτητας που περιγράφεται 

παρακάτω και που ισχύει για κάθε δραστηριότητα, αλγόριθμο ή διαδικασία που εμπεριέχεται 

στην επίλυση του σχεδιαστικού προβλήματος. Στο Σχ. 2.10 παρουσιάζεται η δομή της 

προτεινόμενης προσέγγισης. Αρχικά θεωρείται μία ομάδα σχεδιαστών, που είναι 

συνδεδεμένοι με ένα συντελεστή βάρους γνώμης,  ο οποίος ορίζεται από ένα εξωτερικό 

συντονιστή με βάση κάποιο κριτήριο, π.χ. την εμπειρία, το γνωστικό επίπεδο κλπ. Σε όλα τα 

επιμέρους στάδια της προτεινόμενης σχεδιαστικής διαδικασίας (στην αναπαράσταση 

σχεδιαστικού προβλήματος, στην έκφραση αντικειμενικών κριτηρίων και στην αναζήτηση 

βέλτιστης σχεδιαστικής λύσης) οι σχεδιαστές μπορούν να λειτουργήσουν συνεργατικά. 

Συγκεκριμένα για τον ορισμό και την αναπαράσταση σχεδιαστικού προβλήματος, οι 

σχεδιαστές προτείνουν ΠΔΣ με ασαφείς ποιοτικές εκφράσεις. Στη συνέχεια, 

χρησιμοποιώντας κατάλληλους μηχανισμούς ασαφούς λογικής, οι επιμέρους ΠΔΣ 

συντίθενται και εξάγεται ένας ενιαίος ΠΔΣ ο οποίος κατόπιν υποβάλλεται σε διαδικασίες 

αναδιάρθρωσης και απαλοιφής. 

 
Σχ. 2.10 Συνεργασία πολλαπλών σχεδιαστών για την αναπαράσταση σχεδιαστικού προβλήματος 

μέσω ασαφούς ΠΔΣ . 
 

Λαμβάνεται ξανά ως παράδειγμα αναφοράς ένας ΠΔΣ που περιλαμβάνει m σχεδιαστικές 

παραμέτρους, και συνεπώς έχει m γραμμές και m στήλες. Ένα στοιχείο του ΠΔΣ που 

εκφράζει τη σχέση «η σχεδιαστική παράμετρος της γραμμής i εξαρτάται από τη σχεδιαστική 

παράμετρο της στήλης j» έχει την ταυτότητα ΠΔΣ(i,j). Όταν πρόκειται να ανατεθεί μία σχέση 

εξάρτησης για το στοιχείο ΠΔΣ(i,j) τότε αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας ασαφείς 
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κανόνες από πολλαπλούς σχεδιαστές με διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας γνώμης ow 

(opinion weight). Παρακάτω παρατίθεται παράδειγμα για τρεις σχεδιαστές: 

 
Εξάρτηση 1:  Εάν γραμμή είναι i και στήλη είναι j τότε εξάρτηση είναι ισχυρή με συντελεστή 0.8 

Εξάρτηση 2:  Εάν γραμμή είναι i και στήλη είναι j τότε εξάρτηση είναι μέτρια με συντελεστή 0.5 

Εξάρτηση 3:  Εάν γραμμή είναι i και στήλη είναι j τότε εξάρτηση είναι αδύναμη με συντελεστή 1 

Η σύνθεση των παραπάνω κανόνων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας σύστημα 

συλλογιστικής Mamdani [182], με δύο εισόδους (δείκτες γραμμής και στήλης ΠΔΣ) και μία 

έξοδο (είδος εξάρτησης) (Σχ. 2.7). Κάθε έκφραση για μία εξάρτηση μέσα στον ΠΔΣ 

εκφράζεται με ένα κανόνα ο οποίος αποθηκεύεται σε μία βάση κανόνων. Κάθε κανόνας που 

αντιπροσωπεύει μία σχέση εξάρτησης έχει ένα βαθμό ικανοποίησης, ο οποίος παίρνει τιμές 

στο διάστημα [0,1] και αντιπροσωπεύει το πόσο σίγουρος είναι ο σχεδιαστής για αυτή τη 

σχέση (1 στην περίπτωση απόλυτης σιγουριάς, 0 στην αντίθετη περίπτωση).  

Στη συνέχεια, όλοι αυτοί κανόνες εξάγουν ένα αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας μία διαδικασία 

εξαγωγής συμπεράσματος και άρσης της ασάφειας [41,132]. Σύμφωνα με τις προτιμήσεις 

του, κάθε σχεδιαστής μπορεί να προσθέσει ένα σύνολο κανόνων στο σύστημα συλλογιστικής 

ασαφών κανόνων με σκοπό να προσδιορίσει τις εξαρτήσεις μέσα στον ΠΔΣ. Η βάση ασαφών 

κανόνων που τελικά χρησιμοποιείται για εξαγωγή συμπερασμάτων είναι η βάση που 

αποτελείται από τη συνάθροιση όλων των ανεξάρτητων συνόλων κανόνων που έχουν 

προταθεί από τους σχεδιαστές. Για κάθε σχεδιαστή έχει προσδιοριστεί εκ των προτέρων ένας 

συγκεκριμένος συντελεστής βαρύτητας γνώμης, ο οποίος κληρονομείται από το αντίστοιχο 

σύνολο κανόνων. Ο προσδιορισμός του συντελεστή βαρύτητας, αν και δεν αποτελεί 

αντικείμενο μελέτης της παρούσας διατριβής, μπορεί να γίνει μέσω διαδικασιών ψηφοφορίας 

ανάμεσα στους εμπλεκόμενους σχεδιαστές, μέσω απευθείας ανάθεσης από το συντονιστή 

σχεδιασμού (design facilitator) ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Φυσικά, υπάρχει και η 

επιλογή να θεωρηθούν όλοι οι σχεδιαστές ισοδύναμοι ως προς τη βαρύτητα γνώμης. 

Ο μέγιστος αριθμός κανόνων που μπορεί να προτείνει ένας σχεδιαστής για ένα ΝxΝ ΠΔΣ 

είναι N2 (αν βεβαίως προτείνεται ένας κανόνας για κάθε σχέση). Εντούτοις, δεν είναι 

υποχρεωτικό να προτείνονται κανόνες για όλα τα στοιχεία του ΠΔΣ. Αυτό σημαίνει ότι το 

αποτέλεσμα μπορεί να είναι ένας μερικώς συμπληρωμένος ΠΔΣ για κάθε σχεδιαστή, ο οποίος 

εν συνεχεία μεταφράζεται σε ασαφές σύνολο κανόνων πριν προστεθεί μαζί με παρόμοια 

σύνολα κανόνων σχηματίζοντας την τελική βάση κανόνων.  
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Στην προτεινόμενη μεθοδολογία οι σχεδιαστές έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν τις 

εκτιμήσεις τους σχετικά με το σθένος των εξαρτήσεων μέσα στον ΠΔΣ με ποιοτικό τρόπο 

διαλέγοντας ανάμεσα σε πέντε εναλλακτικές {‘ανεξάρτητη, ‘χαμηλή’, ‘μέτρια’, ‘υψηλή’, 

‘ταυτόσημη’}. Ένας αλγόριθμος επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία του ΠΔΣ μεταβάλλοντας τις 

εισόδους της προτεινόμενης ασαφούς δομής (Σχ. 2.11) και ενεργοποιώντας τους αντίστοιχους 

κανόνες από τη βάση κανόνων. Κάθε σχεδιαστής είναι συνδεδεμένος με ένα συντελεστή 

βαρύτητας γνώμης κανονικοποιημένο στο διάστημα [0,1], ο οποίος συντελεστής προσδιορίζει 

με τη σειρά του το σθένος ενεργοποίησης των ασαφών κανόνων που προτείνονται από το 

σχεδιαστή.  

 

 
Σχ. 2.11 Διαδικασία χρησιμοποίησης ασαφών αναπαραστάσεων για μία εξάρτηση του ΠΔΣ από 

πολλαπλούς σχεδιαστές. 

Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα των τριών κανόνων που προτείνονται από τρεις σχεδιαστές, 

γίνεται η υπόθεση ότι οι τρεις σχεδιαστές έχουν αντιστοίχως τους εξής συντελεστές 

βαρύτητας γνώμης: {0.8, 1, 0.5}. Όταν το στοιχείο ΠΔΣ (i,j) πρέπει να υπολογιστεί, τότε οι 

κανόνες που έχουν αναφερθεί προηγουμένως ενεργοποιούνται. Το προτεινόμενο σύστημα 

χρησιμοποιεί συνάρτηση ‘MIN’ για να εκτελέσει την ‘AND’ λειτουργία ανάμεσα στις 

μεταβλητές εισόδους, τη συνάρτηση ‘MIN’ για επαγωγή (implication), τη συνάρτηση ‘MAX’ 

για συνάθροιση (aggregation) και τη μέθοδο του κεντροειδούς επιφάνειας για άρση της 
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ασάφειας1. Οι χρησιμοποιούμενοι τελεστές, συναρτήσεις και ορολογία σχετίζονται με τη 

θεωρία ασαφών συνόλων [41,132].  

Το αποτέλεσμα που προκύπτει μετά τη συνάθροιση των ασαφών προτιμήσεων των 

σχεδιαστών παρουσιάζεται στο Σχ. 2.12.  Η διαφορά του Σχ. 2.12 με το σχήμα 2.9 που είχε 

παρουσιαστεί προηγουμένως είναι ότι το πρώτο αφορά προτιμήσεις από τρεις διαφορετικούς 

σχεδιαστές ενώ το δεύτερο αφορά τρεις διαφορετικές προτιμήσεις από τον ίδιο σχεδιαστή για 

την ίδια εξάρτηση. Όπως φαίνεται στο Σχ. 2.12, οι τρεις σχεδιαστές έχουν προτείνει για το 

συγκεκριμένο στοιχείο του ΠΔΣ (το οποίο αντιπροσωπεύει μία εξάρτηση) τρία διαφορετικά 

ασαφή σύνολα. Ο πρώτος σχεδιαστής χαρακτηρίζει αυτό το στοιχείο με ‘υψηλή’ εξάρτηση, ο 

δεύτερος με ‘χαμηλή’ και ο τρίτος με ‘μέτρια’. Τα προτεινόμενα ασαφή σύνολα «κόβονται» 

σε επίπεδα τα οποία προσδιορίζονται από το συντελεστή βαρύτητας του κανόνα ο οποίος στη 

συγκεκριμένη περίπτωση αντιπροσωπεέυει τη βαρύτητα γνώμης του αντίστοιχου σχεδιαστή. 

Για παράδειγμα, για το ασαφές σύνολο που προτείνεται από τον τρίτο σχεδιαστή, λαμβάνεται 

υπόψιν μόνο το τμήμα που βρίσκεται κάτω από το επίπεδο 0.5 που αντιστοιχεί στο 

συντελεστή βαρύτητάς του Σχ. 2.12.  

Η περιοχή που σχηματίζεται από τα προτεινόμενα ασαφή σύνολα αφού πραγματοποιηθεί η 

περιγραφείσα αφαίρεση των πάνω τμημάτων, χρησιμοποιείται για άρση της ασάφειας. Η 

άρση της ασάφειας πραγματοποιείται βρίσκοντας το κεντροειδές της σχηματιζόμενης 

περιοχής μέσω του υπολογισμού του ολοκληρώματος της σχέσης 2.1. Εάν για ένα 

συγκεκριμένο x αντιστοιχούν περισσότερα από ένα ασαφή σύνολα, τότε το ασαφές σύνολο 

με τη μεγαλύτερη τιμή συνάρτησης συμμετοχής λαμβάνεται υπόψιν (τελεστής ΜΑΧ)1. 

Τελικά η συναθροισμένη τιμή τοποθετείται στο αντίστοιχο σημείο του κεντρικού ΠΔΣ.  

Εφόσον όλα τα στοιχεία υπολογιστούν από το μηχανισμό ασαφούς συλλογιστικής, ο ΠΔΣ 

αναδιαρθρώνεται (και απαλείφονται εξαρτήσεις εάν χρειάζεται) καταλήγοντας σε ένα ΠΔΣ 

χωρίς βρόγχους (loops). Ο τελικός ΠΔΣ περιέχει τιμές κανονικοποιημένες στο διάστημα [0,1] 

που αντιπροσωπεύουν τις εξαρτήσεις. Επίσης, υπάρχει πάντα η δυνατότητα για τις 

εξαρτήσεις να αναπαρασταθούν και ως ασαφή σύνολα.    

                                                      
1 Πρέπει να παρατηρηθεί ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί τελεστές οι οποίοι υπό 
προϋποθέσεις να ανταποκρίνονται στο εκάστοτε σχεδιαστικό πρόβλημα και τη συνεργατική ομάδα 
σχεδιαστών που το επιλύει. 
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Σχ. 2.12 Διαδικασία αποσαφήνισης ασαφών αναπαραστάσεων από τρεις σχεδιαστές για μία 

εξάρτηση του ΠΔΣ . 
 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, μπορεί να διατυπωθεί το συμπέρασμα ότι μέσω της 

περιγραφείσας διαδικασίας προσφέρονται οι εξής δύο σημαντικές δυνατότητες κατά την 

οργάνωση της διαθέσιμης σχεδιαστικής γνώσης:  

1) Δυνατότητα ποιοτικού χαρακτηρισμού μέσω ασαφών συνόλων μίας εξάρτησης 

ανάμεσα σε σχεδιαστικές παραμέτρους 

2) Δυνατότητα συνεργατικής δημιουργίας του τελικού ΠΔΣ με εμπλοκή ομάδας 

σχεδιαστών με διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας γνώμης για τον καθένα από 

αυτούς. 

Το προτεινόμενο πλαίσιο βασίζεται στη θεωρία των ασαφών συνόλων και στη θεωρία ΠΔΣ. 

Το τελικό προϊόν από αυτή τη διαδικασία είναι ένας πίνακας ΠΔΣ ο οποίος χρησιμοποιείται 

ως βάση για τις επόμενες σχεδιαστικές φάσεις.   

2.2.4 Εξαγωγή δέντρου σχεδιαστικών παραμέτρων από τον πίνακα δομής 

σχεδιασμού 

Από τον αναδιατεταγμένο ΠΔΣ καθίσταται δυνατή η κατασκευή ενός ιεραρχικού δέντρου 

σχεδιαστικών παραμέτρων (Σχ. 2.13). Το δέντρο αυτό αποτυπώνει πλήρως τον τρόπο με τον 

οποίο συνδέονται μεταξύ τους οι σχεδιαστικές παράμετροι και φανερώνει τη σειρά με την 

οποία παίρνουν τιμές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται το ενδεχόμενο σχηματισμού 

βρόγχων κατά τη σχεδιαστική διαδικασία, ενώ μέσω της παρούσας προσέγγισης ο σχεδιαστής 

εξερευνά και κατανοεί καλύτερα το σχεδιαστικό πρόβλημα. Στη βάση του ιεραρχικού 
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δέντρου βρίσκονται οι πρωτεύουσες σχεδιαστικές παράμετροι, ενώ επιπλέον στο ίδιο σχήμα 

διαχωρίζονται οι σταθερές από τις μεταβλητές σχεδιαστικές παραμέτρους (Σχ. 2.13). 

Στο εξαγόμενο ιεραρχικό δέντρο, ο σχεδιαστής έχει τη δυνατότητα να καθορίσει ποιες 

σχεδιαστικές παράμετροι θα θεωρηθούν ως μεταβλητές απόδοσης. Κατά τη διάρκεια της 

επίλυσης του σχεδιαστικού προβλήματος, ο σχεδιαστής μεταφράζει τις σχεδιαστικές 

απαιτήσεις του σχεδιαστικού προβλήματος σε προτιμήσεις σχετικά με τις τιμές και τη 

σχετική βαρύτητα των μεταβλητών απόδοσης. Η σχετική βαρύτητα μιας μεταβλητής 

απόδοσης αναπαριστά την ένταση με την οποία η μεταβλητή αυτή επηρεάζει την τελική 

λύση. Από τις προτίμησης για τις τιμές των μεταβλητών απόδοσης και τη σχετική βαρύτητα 

αυτών, προκύπτει το αντικειμενικό κριτήριο εξαγωγής της βέλτιστης λύσης (objective 

optimization criterion), όπως θα περογραφεί στο επόμενο κεφάλαιο.  

Από το εξαγόμενο σχεδιαστικό ιεραρχικό δέντρο ο σχεδιαστής μπορεί να βγάλει πολλά 

χρήσιμα συμπεράσματα πριν συνεχίσει σε επόμενες σχεδιαστικές φάσεις. Καταρχήν, 

καθίσταται δυνατή η ταξινόμηση των σχεδιαστικών παραμέτρων σε κατηγορίες 

(πρωτεύουσες, εξαρτημένες κλπ.), κάτι που είναι απαραίτητο πριν τη διαδικασία 

βελτιστοποίησης. Δεύτερον, το ιεραρχικό δέντρο αποτελεί μία υφιστάμενων των σχέσεων 

εξάρτησης ανάμεσα στις σχεδιαστικές παραμέτρους και της σειράς με την οποία αυτές 

λαμβάνουν τιμές. Τρίτον, έχοντας ως δεδομένο το δέντρο, είναι δυνατή η περαιτέρω ανάλυση 

της δομής του, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα ως προς τη σπουδαιότητα κάποιων 

παραμέτρων [52].            

 DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6 DP7 DP8 DP9 DP10 DP11 DP12 DP13

DP1

DP2

DP3

DP4

DP5

DP6

DP7 x x x
DP8 x x
DP9 x x
DP10 x x
DP11 x x
DP12 x x
DP13 x x

 

 

 
 

Σχ. 2.13 Σχηματισμός της ιεραρχίας σχεδιαστικών παραμέτρων μέσω πίνακα δομής σχεδιασμού.  
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2.3 Σύνοψη κεφαλαίου 

Η αυξανόμενη χρησιμοποίηση των πινάκων δομής σχεδιασμού (ΠΔΣ) σε ένα μεγάλο εύρος 

σχεδιαστικών προβλημάτων υποδηλώνει την αποτελεσματικότητά τους στην αναπαράσταση, 

οργάνωση και διαχείριση της διαθέσιμης σχεδιαστικής γνώσης. Οι ΠΔΣ αποτελούν ένα πολύ 

καλό μέσο αναπαράστασης της σχεδιαστικής γνώσης. Στην παρούσα διατριβή οι ΠΔΣ 

χρησιμοποιούνται με τρόπο τέτοιο, ώστε να εξυπηρετούν το προτεινόμενο γενικευμένο 

σχεδιαστικό μοντέλο. Επιπλέον γίνεται προσπάθεια να διατυπωθεί μία μέθοδος που προσδίδει 

στους ΠΔΣ μία «ποιοτική» πτυχή έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η μοντελοποίηση 

σχεδιαστικής γνώσης με ποιοτικά χαρακτηριστικά και ενσωματωμένη σχεδιαστική ασάφεια. 

Η προσθήκη του λεκτικού/ποιοτικού χαρακτηρισμού των σχέσεων σε συνδυασμό με το 

γεγονός ότι η διαδικασία αναπαράστασης και χειρισμού της σχεδιαστικής γνώσης είναι 

δυνατό να γίνει και με συνεργασία πολλαπλών σχεδιαστών, αποτελούν καινοτομίες που 

εισάγει η παρούσα εργασία. Υιοθετείται λοιπόν η θεωρία της ασαφούς λογικής ως μέσο 

ενσωμάτωσης της ασάφειας στην αναπαράσταση των συσχετιστικών σχέσεων των 

σχεδιαστικών παραμέτρων και τη διευκόλυνση σύνθεσης των δημιουργούμενων ΠΔΣ. 

Παρόλο που έχουν προταθεί κάποιες προσεγγίσεις με ΠΔΣ που βασίζονται στη χρήση του 

διαδικτύου έχοντας ως σκοπό τη συνεργασία πολλαπλών σχεδιαστών, κανένα από αυτά τα 

προτεινόμενα πλαίσια/συστήματα δεν παρέχει τη δυνατότητα σύνθεσης αντιθετικών 

στοιχείων ΠΔΣ για τις ίδιες εξαρτήσεις. Στην παρούσα διατριβή προτείνεται ένα νέο πλαίσιο 

για το σχηματισμό ΠΔΣ σε σχεδιαστικά προβλήματα στα οποία εμπλέκονται πολλαπλοί 

σχεδιαστές και κατά συνέπεια η ανάγκη σύνθεσης αντιθετικών στοιχείων είναι εκ των 

πραγμάτων απαραίτητη. Το σχεδιαστικό πρόβλημα μοντελοποιείται μέσω ενός κεντρικού 

ΠΔΣ και ενός μηχανισμού εξαγωγής συμπερασμάτων που βασίζεται σε ασαφείς κανόνες. Οι 

σχεδιαστές σχηματίζουν αυτοτελείς ΠΔΣ με ποιοτικές εκτιμήσεις σχετικά με τις εξαρτήσεις 

ανάμεσα στις σχεδιαστικές παραμέτρους, οι οποίες μεταφράζονται σε ασαφείς κανόνες και 

ενσωματώνονται στη βάση κανόνων. Ακολούθως, η εξαγωγή συμπερασμάτων 

πραγματοποιείται επιτρέποντας την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών κανόνων σχετιζόμενων 

με κάθε στοιχείο του βασικού ΠΔΣ. Τελικά, ο σχηματιζόμενος ΠΔΣ ως προϊόν της ασαφούς 

συνάθροισης, υποβάλλεται σε τυπικές διαδικασίες διάρθρωσης και απαλοιφής καταλήγοντας 

σε μία απεικόνιση λύσης του σχεδιαστικού προβλήματος χωρίς βρόγχους (loop-free). 

Το θέμα του υπολογιστικού κόστους –ειδικά σε περιπτώσεις μεγάλων και πολύπλοκων 

σχεδιαστικών προβλημάτων– δεν παύει να αποτελεί σημείο ενδιαφέροντος. Ένας (ΝxΝ) ΠΔΣ 

μπορεί να μεταφραστεί σε ένα σύνολο με  N2 κανόνες που πολλαπλασιάζεται με ένα αριθμό k 

σχεδιαστών, καταλήγοντας τελικά σε μία βάση κανόνων με  (N2 x k) κανόνες. Με σκοπό να 
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εκτιμηθεί ο μέσος χρόνος που απαιτείται από το σύστημα για να ολοκληρώσει τις διαδικασίες 

συνάθροισης και αναδιάρθρωσης πραγματοποιήθηκαν κάποιες δοκιμές. Για αυτές τις δοκιμές 

η διάσταση του ΠΔΣ και ο αριθμός σχεδιαστών k, έπαιρνε τιμές στα διαστήματα [10,50] και 

[2,10] αντίστοιχα. Ο μέσος χρόνος για ένα Intel® Pentium® M 1.6 GHz επεξεργαστή για 

κάθε κανόνα υπολογίστηκε στα 0,00686 sec, που είναι σημαντικά υψηλή τιμή. Εντούτοις, 

αυτό είναι το μέγιστο υπολογιστικό κόστος και παρουσιάζεται στην περίπτωση που οι 

σχεδιαστές έχουν διαφορετικές προτιμήσεις για όλες τις εξαρτήσεις του προβλήματος, κάτι το 

οποίο δεν είναι ρεαλιστικό. Συνήθως οι διαφοροποιήσεις στις επιλογές των σχεδιαστών 

περιορίζονται συνήθως σε ένα μικρό αριθμό στοιχείων του ΠΔΣ και μόνο για αυτά τα 

στοιχεία οι αντίστοιχοι κανόνες πρέπει να ληφθούν υπόψιν για όλους τους σχεδιαστές. 

Συνεπώς, ένας αλγόριθμος είναι δυνατόν να ενεργοποιείται και να ελέγχει τις ομοιότητες 

ανάμεσα στα προτεινόμενα σύνολα κανόνων και τελικά να δέχεται μόνο κανόνες που δεν 

έχουν ήδη καταχωρηθεί στο τελικό σύνολο κανόνων. Επιπλέον μείωση των κανόνων δύναται 

να πραγματοποιηθεί εάν τα στοιχεία της διαγωνίου του ΠΔΣ δε μεταφράζονται σε κανόνες 

στα προτεινόμενα σύνολα κανόνων. Εναλλακτικά, μπορούν να λαμβάνονται ως ‘ταυτόσημη’ 

εξάρτηση απευθείας στον τελικό ασαφώς συναθροισμένο ΠΔΣ. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κάθε αυτόνομος ΠΔΣ που προτείνεται από κάθε σχεδιαστή 

μεταφράζεται σε ένα σύνολο κανόνων. Η αρχιτεκτονική της προτεινόμενης μεθοδολογίας 

έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει αυτοτελή σύνολα κανόνων που προτείνονται από τους 

σχεδιαστές. Αυτή η αρχιτεκτονική διευκολύνει την ανάπτυξη μιας κατανεμημένης 

πλατφόρμας βασισμένη στο διαδίκτυο με στόχο τη συλλογή και συνάθροιση των αντίστοιχων 

αυτόνομων ΠΔΣ.  

Συνοψίζοντας, τα πλεονεκτήματα από την προτεινόμενη προσέγγιση είναι τα εξής:  

• Οι εξαρτήσεις σχεδιαστικών παραμέτρων μέσα στο ΠΔΣ δηλώνονται με απλούς 

λεκτικούς ποιοτικούς όρους που βασίζονται σε ασαφή σύνολα. 

• Κάθε σχεδιαστής συνεισφέρει στο τελικό αποτέλεσμα με βάση το συντελεστή 

βαρύτητας γνώμης με το οποίο συνδέεται. 

• Εξάγονται αποδεκτά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τις προτιμήσεις όλων των 

σχεδιασμών συντεθειμένων με χρήση ασαφούς λογικής. 

Μελλοντική ερευνητική προσπάθεια οφείλει να γίνει με σκοπό να βελτιωθεί η 

αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας προς τις εξής κατευθύνσεις:  

• Βελτιστοποίηση του αλγόριθμου συλλογιστικής ασαφών κανόνων με σκοπό την 

εξαγωγή πιο γρήγορων λύσεων. 
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• Συνδυασμό συμβατικών τεχνικών ΠΔΣ αναδιάρθρωσης και απαλοιφής με πιο 

εξελιγμένες τεχνικές (γενετικοί αλγόριθμοι, νευρωνικά δίκτυα).  

• Ενσωμάτωση τεχνολογιών διαδικτύου για την ανάπτυξη μιας διαμοιραζόμενης 

πλατφόρμας επικοινωνίας. 

• Εφαρμογή διαφορετικών συντελεστών βαρύτητας για τον ίδιο σχεδιαστή ανάλογα με 

το πεδίο στο οποίο εξειδικεύεται. 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

Αντικειμενικό κριτήριο σχεδιασμού: 

Μοντελοποίηση της ασαφούς προτίμησης 

 Η δημιουργικότητα απαιτεί το κουράγιο να απορρίψεις τη 
σιγουριά (Erich Fromm). 

Σε όλες τις φάσεις της σχεδιαστικής διαδικασίας ενυπάρχει στη σχεδιαστική γνώση λιγότερη ή 

περισσότερη σχεδιαστική ασάφεια, που μπορεί να οφείλεται σε πολλούς και διαφορετικούς 

λόγους. Πολλές από τις υπάρχουσες προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη σχεδιαστική ασάφεια με 

τεχνικές που βασίζονται στη θεωρία των πιθανοτήτων ή με άλλες τεχνικές που βασίζονται σε 

σενάρια (scenario-based design) ή σε υποθέσεις και το πρόβλημα επιλύεται με βάση αυτές τις 

υποθέσεις. Στην παρούσα διατριβή επιχειρείται η μοντελοποίηση της σχεδιαστικής ασάφειας 

μέσα από πλαίσια αναπαράστασης σχεδιαστικής γνώσης και συλλογιστικής εξαγωγής 

συμπεράσματος βασιζόμενα στη θεωρία της ασαφούς λογικής. Χρησιμοποιειται ο όρος της 

Ασαφούς Προτίμησης, μέσω της οποίας ο σχεδιαστής εκφράζει το πρόβλημα και τις 

σχεδιαστικές απαιτήσεις, ενσωματώνοντας σε κάθε βήμα και την ενυπάρχουσα σχεδιαστική 

αβεβαιότητα. Χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη προσέγγιση καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση 

των σχεδιαστικών λύσεων, αξιοποιώντας το σχεδιαστικό χώρο εξ’ολοκλήρου και χωρίς να 

αποκλείονται εκ των προτέρων φαινομενικά μη βέλτιστες σχεδιαστικές λύσεις. Τέλος 

περιγράφεται ένα πλαίσιο συλλογιστικής σχετικά με την εφαρμογή της παραπάνω προσέγγισης 

σε αρχιτεκτονική συνεργατικού σχεδιασμού, με εμπλεκόμενους διαφορετικούς σχεδιαστές.   
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3.1 Εισαγωγή 

Δύο βασικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά το σχεδιασμό είναι η παραγωγή 

εναλλακτικών λύσεων και η αξιολόγησή τους [109]. Τόσο η περιγραφή των σχεδιαστικών 

αντικειμένων που γίνεται από τους σχεδιαστές στις φάσεις αυτές όσο και τα κριτήρια 

βελτιστότητας των λύσεων είναι συνήθως ασαφή, υποκειμενικά και εξαρτώνται από την 

εμπειρία των σχεδιαστών.  

Πολλοί ερευνητές βαφτίζουν το μέτρο της επιτυχίας του σχεδιασμού ως ποιότητα 

σχεδιασμού. Σε ένα από τα βιβλία του ο Pirsig [218] υποστηρίζει ότι η ποιότητα δε 

χρειάζεται ορισμό εφόσον όλοι την αναγνωρίζουν όταν τη βλέπουν. Επίσης υποστηρίζει ότι ο 

καθένας μπορεί να ξεχωρίσει ένα καλό προϊόν από ένα κακό απλά μέσω της διαίσθησης. 

Όμως αυτό υπεισέρχεται στην θεώρηση του «καλού», που αναπτύσσεται μέσω θεωρίας και 

εμπειρίας. Για παράδειγμα, όταν σχεδιάζεται και κατασκευάζεται μία πολύ εξειδικευμένη 

ηλεκτρονική συσκευή, εγείρεται συνήθως η ερώτηση αν αυτό το προϊόν είναι «καλό», αλλά 

για το σοφό σχεδιαστή αυτή είναι μία ανούσια ερώτηση. Θα ήταν πιο σωστό να ερωτηθεί: 

«καλό για ποιον και για ποιο σκοπό;». Για παράδειγμα, ένα μαχαίρι για ψωμί είναι «καλό» 

για να κόβει ψωμί αλλά «κακό» για να ανοίγει κονσέρβες. Οι ανθρωποκεντρικές 

σχεδιαστικές φιλοσοφίες, κάνοντας ένα βήμα παραπέρα, ερωτούν ποιος είναι ο χρήστης του 

προϊόντος και ποιοι είναι οι στόχοι του. Μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορούν να 

προσδιοριστούν οι σωστοί σκοποί.  

Η επόμενη λογική ερώτηση που θα μπορούσε να τεθεί είναι: είναι η αντίληψη της ποιότητας 

σχετική με αυτόν που την αντιλαμβάνεται ή είναι ένα απόλυτο μέγεθος [158]; Με άλλα 

λόγια, είναι η ποιότητα υποκειμενική ή αντικειμενική ή μήπως αυτό είναι ένα εσφαλμένο 

δίλημμα; Αν υποθέσουμε ότι η ποιότητα προηγείται τη διττότητας υποκειμένου/αντικειμένου, 

τότε θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η ποιότητα είναι η σχέση του υποκειμένου με το 

αντικείμενο. Σε αυτήν την περίπτωση η ερώτηση «καλό για ποιο σκοπό;» θα μπορούσε να 

προχωρήσει πολύ βαθύτερα εάν μετατρεπόταν σε «καλό για ποια συσχέτιση;» Το να 

χρησιμοποιήσεις κάτι σημαίνει σε ευρύτερη έννοια ότι σχηματίζεις μία σχέση με αυτό. Αλλά 

οι σκοποί όπως και οι χρήσεις έχουν και αυτοί ποιότητα. Η τελευταία διαπίστωση αποτελεί το 

βασικό ζήτημα του πεδίου της φιλοσοφίας γνωστού ως ηθική (ethics). Εάν η χρήση 

σχετίζεται με την ποιότητα, τότε η συσχέτιση αυτή δεν είναι πάντα ξεκάθαρη. 
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Τα σχεδιαστικά προβλήματα με πολλαπλά κριτήρια που αφορούν στην αξιολόγηση μιας 

σειράς εναλλακτικών σχεδιαστικών λύσεων απαιτούν πολλές φορές τη συνεργασία μιας 

ομάδας σχεδιαστών ως συναποφασίζοντες. Για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων 

έχει προταθεί μία σειρά προσεγγίσεων από το χώρο της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης 

Αποφάσεων, οι οποίες ουσιαστικά βασίζονται σε εναλλακτικούς τρόπους σύνθεσης των 

κριτηρίων λήψης της απόφασης. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα ετών στο χώρο 

της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης έχουν καταγραφεί τέσσερις θεωρητικές τάσεις/ρεύματα 

[340]: 

• Η πρώτη αφορά προσεγγίσεις μέσω ενός συστήματος αξιών (Value System), και 

είναι γνωστή ως η Αμερικάνικη Σχολή. Η συγκεκριμένη σχολή στοχεύει στην 

κατασκευή ενός συστήματος αξιών το οποίο να προκύπτει από τη σύνθεση των 

προτιμήσεων των ανθρώπων που αποφασίζουν σε ό,τι αφορά τα διαθέσιμα κριτήρια. 

Το σύστημα αξιών παρέχει έτσι μια ποσοτική εκτίμηση που οδηγεί στην τελική 

απόφαση. 

• Η Γαλλική ή Ευρωπαϊκή Σχολή στοχεύει στην κατασκευή μιας σχέσης υπεροχής 

(Outranking Relation), επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο την αντιμετώπιση του 

προβλήματος της μη-συγκρισιμότητας μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων. 

• To θεωρητικό ρεύμα της Αναλυτικής-Συνθετικής Προσέγγισης στοχεύει στην 

ανάλυση της συμπεριφοράς του ανθρώπου που αποφασίζει και του τρόπου αντίληψής 

του. Ειδικότερα, με τη χρήση επαναληπτικών διαδικασιών, αναλύονται και στη 

συνέχεια συντίθενται σε ένα σύστημα αξιών όλες οι παράμετροι του προβλήματος 

και η μέθοδος που χρησιμοποιεί αυτός που αποφασίζει. Ο στόχος της συγκεκριμένης 

εφαρμογής είναι η συμμετοχή του αποφασίζοντος στη βελτίωση του επιπέδου 

γνώσης για το υπό θεώρηση πρόβλημα. 

• Η Πολυκριτηριακή Βελτιστοποίηση αποτελεί μια επέκταση του Μαθηματικού 

Προγραμματισμού. Στόχος αυτής της προσέγγισης είναι η επίλυση προβλημάτων 

όπου δεν υπάρχουν διακριτές εναλλακτικές επιλογές και οι στόχοι είναι περισσότεροι 

του ενός. Η επίλυση του προβλήματος γίνεται μέσω επαναληπτικών μεθόδων που 

μπορούν να συνδυαστούν και οδηγούν: (α) στην ικανοποίηση των κριτηρίων, (β) 

στην κατασκευή ενός μοντέλου χρησιμότητας. 

 

Η διαδικασία της ανάλυσης των παραπάνω τάσεων περιλαμβάνει τέσσερα στάδια, μεταξύ 

των οποίων υπάρχει ανάδραση, όταν αυτό κρίνεται ως απαραίτητο [340]. Το Σχ. 3.1 

παρουσιάζει με διαγραμματικό τρόπο τα τέσσερα αυτά στάδια, και παραθέτει τις κυριότερες 

θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί για το καθένα απ' αυτά.  



Αντικειμενικό κριτήριο σχεδιασμού: Μοντελοποίηση της ασαφούς προτίμησης                         67 

 

 
Σχ. 3.1 Τα βασικά στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της πολυκριτηριακής 

λήψης αποφάσεων [340]. 

Το πρώτο στάδιο αφορά στον καθορισμό της κατηγορίας στην οποία ανήκει το πρόβλημα, 

όπως επίσης και στον εντοπισμό των δυνατών εναλλακτικών λύσεων. Τα προβλήματα λήψης 

αποφάσεων μπορούν να διακριθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη αφορά στα 

λεγόμενα διακριτά προβλήματα, οπού οι εναλλακτικές λύσεις είναι διακριτές και ανήκουν σε 

ένα πεπερασμένο σύνολο. Αντίστοιχα, στα συνεχή προβλήματα οι εναλλακτικές λύσεις δεν 

είναι άμεσα και σαφώς καθορισμένες, είναι όμως δυνατόν να προσδιοριστεί ένας χώρος 

εφικτών λύσεων. Η αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων στην περίπτωση των διακριτών 

προβλημάτων μπορεί να διακριθεί σε τέσσερις κατηγορίες με βάση την επιθυμητή μορφή του 

εξαγόμενου αποτελέσματος. Έτσι, έχουμε διακριτά προβλήματα: 

• Επιλογής (choice), όπου επιλέγεται η καλύτερη μεταξύ των εναλλακτικών 

σχεδιαστικών λύσεων. Βασίζεται στην πραγματοποίηση σχετικών συγκρίσεων. 

• Κατάταξης (ranking), όπου οι εναλλακτικές σχεδιαστικές λύσεις κατατάσσονται από 

την καλύτερη προς τη χειρότερη. Βασίζεται στην πραγματοποίηση σχετικών 

συγκρίσεων. 

• Ταξινόμησης   (sorting,    classification,    discrimination),    όπου    οι   

εναλλακτικές λύσεις τοποθετούνται σε προκαθορισμένες κατηγορίες. Βασίζεται στην 

πραγματοποίηση απόλυτων συγκρίσεων. Κάθε εναλλακτική λύση κατατάσσεται με 

βάση συγκεκριμένους κανόνες και πρότυπα που διαχωρίζουν τις κατηγορίες. 
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• Περιγραφής (description), όπου καταγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε 

εναλλακτικής λύσης. 

Το δεύτερο στάδιο αφορά στον εντοπισμό όλων εκείνων των παραγόντων που επιδρούν στο 

αποτέλεσμα της ανάλυσης του συνόλου των εναλλακτικών τελικών λύσεων 

(επιλογές/δραστηριότητες). Αυτοί εξαρτώνται άμεσα με το συγκεκριμένο  πεδίο στο οποίο 

ανήκει το τρέχον σχεδιαστικό πρόβλημα. Κάθε τέτοιος παράγοντας έχει τη μορφή κριτηρίου. 

Ως κριτήριο ορίζεται κάθε πραγματική συνάρτηση g η οποία αποτυπώνει τη συμπεριφορά 

των εναλλακτικών λύσεων, ώστε για δύο οποιεσδήποτε εναλλακτικές λύσεις x και x' να 

ισχύουν: 

g(x) >g(x') <=> x>x': η x προτιμάται της x' 

g(x) =g(x') <=> x~x': η x είναι ισοδύναμη της x' 

 

Το τρίτο στάδιο αφορά στον καθορισμό του τρόπου σύνθεσης των κριτηρίων βάσει του 

οποίου θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Τρεις βασικές κατηγορίες τρόπων διακρίνονται:  

είναι ο τρόπος της μοναδικής σύνθεσης των κριτηρίων (unique synthesis criterion), ο 

τρόπος ο βασιζόμενος στις σχέσεις υπεροχής (outranking synthesis) και τέλος ο 

αλληλεπιδραστικός τρόπος (interactive local judgement). Μια άλλη εναλλακτική 

κατηγοριοποίηση περιλαμβάνει τους παρακάτω τρόπους -προσεγγίσεις: 

• Πολυκριτηριακός Μαθηματικός Προγραμματισμός (Multiobjective Mathematical 

Programming). 

• Πολυκριτηριακή Θεωρία Χρησιμότητας (Μultiattribute Utility Theory). 

• Θεωρία Σχέσεων Υπεροχής (Outranking Relations). 

• Αναλυτική-Συνθετική Προσέγγιση (Aggregation-Disaggregation Approach). 

Από τις παραπάνω προσεγγίσεις, η πρώτη συνιστάται για την επίλυση συνεχών 

προβλημάτων, ενώ οι τρεις τελευταίες για την επίλυση διακριτών προβλημάτων. 

Τέλος, στο τέταρτο στάδιο υπάρχουν όλες εκείνες οι δραστηριότητες που βοηθούν τον 

αποφασίζοντα να κατανοήσει τα αποτελέσματα του τρόπου σύνθεσης των κριτηρίων και τη 

διαδικασία μέσω της οποίας εξήχθησαν τα αποτελέσματα αυτά. Συνήθεις τεχνικές 

υποστήριξης που χρησιμοποιούνται για την εξέταση μιας απόφασης είναι η ανάλυση 

ευαισθησίας και η "what-if" ανάλυση.  

Μία διάκριση που γίνεται μεταξύ των τεχνικών επίλυσης προβλημάτων πολυκριτηριακής 

ανάλυσης με βάση το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η διάκριση σε τεχνικές βελτιστοποίησης 

(optimization techniques) και προσεγγιστικές ή ευρετικές τεχνικές (heuristic techniques). 
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Οι τεχνικές βελτιστοποίησης έχουν σκοπό να προσδιορίσουν τη βέλτιστη λύση ενός 

προβλήματος. Αντίστοιχα, οι προσεγγιστικές τεχνικές επιδιώκουν την εύρεση της καλύτερης 

δυνατής λύσης κάτω από κάποιες προϋποθέσεις (βασίζονται συνήθως σε παραδοχές που 

στοχεύουν στην "απλούστευση" του προβλήματος). Οι διαθέσιμες μέθοδοι για την επίλυση 

του προβλήματος της ταξινόμησης διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες [340] (βλ. Σχ. 

3.2). Κάθε μια από αυτές συνθέτει με διαφορετικό τρόπο τα κριτήρια λήψης απόφασης ( βλ. 

σχετικά το σχήμα 3.1, 3ο  στάδιο). 

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους, οι οποίες 

θεωρούνται ως οι πλέον κλασικές προσεγγίσεις των προβλημάτων λήψης απόφασης με 

πολλαπλά κριτήρια. Ως σημαντικότερες προσεγγίσεις του χώρου θεωρούνται οι 

πολυδιάστατες τεχνικές, όπως η γραμμική και η τετραγωνική διακριτική ανάλυση (linear 

και quadratic discriminant analysis). Από την άλλη μεριά, όσον αφορά το χώρο των 

οικονομετρικών μεθόδων ταξινόμησης, οι σημαντικότερες προσεγγίσεις βασίζονται στο 

γραμμικό, το λογιστικό και το κανονικό υπόδειγμα πιθανότητας (linear, logit και probit 

analysis). 

Η δεύτερη κατηγορία αφορά σε μη-παραμετρικές μεθόδους, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί τα 

τελευταία είκοσι χρόνια. Οι μη-παραμετρικές μέθοδοι βρίσκουν εφαρμογή σε περιπτώσεις 

όπου οι στατιστικές μέθοδοι δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προβλήματος ταξινόμησης. 

Οι προσεγγίσεις αυτές παρέχουν αυξημένη ευελιξία στο χρήστη, καθώς δεν περιορίζονται 

από τις ανάγκες εντοπισμού και ανάλυσης των στατιστικών ιδιοτήτων των δεδομένων του 

εκάστοτε προβλήματος. Πιο συγκεκριμένα, το πρόβλημα της ταξινόμησης αντιμετωπίζεται 

από ερευνητικές περιοχές όπως τα νευρωνικά δίκτυα (neural networks), η μηχανική 

μάθηση (machine learning), η ασαφής λογική (fuzzy logic) και τα προσεγγιστικά σύνολα 

(rough set theory). 

Η τρίτη κατηγορία αφορά στην πολυκριτηριακή ανάλυση, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν 

δύο διαφορετικές θεωρήσεις του προβλήματος της ταξινόμησης. Αυτές είναι η άμεση (direct) 

και η έμμεση (indirect), οι οποίες διακρίνονται ως προς τη σημαντικότητα του ρόλου που 

παίζει ο σχεδιαστής. Στην πρώτη θεώρηση τα υποδείγματα ταξινόμησης καθορίζονται από τις 

πληροφορίες που αποσπώνται από το σχεδιαστή. Αντιπροσωπευτικές τεχνικές που βασίζονται 

σε τέτοιου τύπου ανάλυση είναι η Πολυκριτηριακή Θεωρία Χρησιμότητας και η θεωρία 

των Σχέσεων Υπεροχής. Η δεύτερη θεώρηση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και τον έλεγχο 

υποδειγμάτων τα οποία προέρχονται από την ανάλυση ενός συνόλου παλαιότερων 

αποφάσεων, με βάση τις αρχές της Αναλυτικής-Συνθετικής Προσέγγισης. Ακόμη μία 

κλασική μεθοδολογία της πολυκριτηριακής ανάλυσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
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προβλήματα ταξινόμησης είναι η Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης, η οποία συνδυάζει 

και τι δύο παραπάνω θεωρήσεις. Ειδικά για τις μεθόδους πολυκριτηριακής ανάλυσης 

αποφάσεων τα σχετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα παρουσιάζονται στον Πίνακ. 3.1. 

Ο περαιτέρω σχολιασμός και η σχετική σύγκριση όλων των παραπάνω τεχνικών δεν 

περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας εργασίας και μπορούν να βρεθούν στη 

βιβλιογραφία [340].   

 

 
Σχ. 3.2 Ερευνητικές προσεγγίσεις του προβλήματος της ταξινόμησης σχεδιαστικών λύσεων. 

Για την αξιολόγηση των σχεδιαστικών λύσεων αναζητείται μία προσέγγιση που να συνάδει 

με όσα αναφέρθηκαν στις παραπάνω παραγράφους και η οποία να ενσωματώνει με 

συστηματικό και επαναληπτικό τρόπο διαφορετικές μορφές ασάφειας και αβεβαιότητας.  Ένα 

τέτοιο «εργαλείο» είναι η ασαφής λογική, η οποία εισήχθη από το Zadeh στη μέση της 

δεκαετίας του ’60 [329]. Η πρόταση για μια μετάβαση από την Αριστοτέλεια λογική 

(ανάμεσα σε δύο αντιθετικές καταστάσεις μόνο μία μπορεί να είναι αληθινή/ενεργή) στην 

ασαφή λογική (πολλαπλές αντιθετικές καταστάσεις μπορούν να είναι αληθινές/ενεργές 

ταυτοχρόνως, με κάθε μία από αυτές με διαφορετικό σθένος) έγινε καταρχήν δεκτή με πολύ 

μεγάλο δισταγμό από την επιστημονική κοινότητα. Η σταδιακή όμως ανάπτυξη του 

αντικειμένου και η ανάδειξη της δυνατότητας μοντελοποίησης της εγγενούς αβεβαιότητας 

της γνώσης άρχισε να προσελκύει ολοένα και περισσότερους ερευνητές, με μερικούς από 

αυτούς να ανήκουν στον ερευνητικό χώρο του σχεδιασμού. Αυτοί συνεισέφεραν στη 

διατύπωση αρκετών νέων εννοιών σχετικών με την χρήση της ασαφούς λογικής για την 
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αναπαράσταση και τη διαχείριση της σχεδιαστικής γνώσης [89] μέσω κατάλληλων τελεστών 

και πλαισίων συλλογιστικής [64,67,94].  

Πίνακ. 3.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μεθόδων Πολυκριτηριακής Ανάλυσης 
Αποφάσεων. 

Μέθοδος Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Πολυκριτηριακή 
Θεωρία 
Χρησιμότητας 

 

• Αναπαράσταση ποιοτικών παραγόντων 
• Αποτύπωση της λογικής του σχεδιαστή 
• Επαναχρησιμοποίηση του μοντέλου 

απόφασης 
 

• Κατανόηση του μοντέλου απόφασης 
• Παραχωρήσεις μεταξύ κριτηρίων 

Αβεβαιότητα των εκτιμήσεων 
 

Αναλυτική-
Συνθετική 
Προσέγγιση 

 

• Αποτύπωση της λογικής του σχεδιαστή 
• Επαναχρησιμοποίηση των αποφάσεων 
• Ταξινόμηση σε σαφώς ορισμένες 

κατηγορίες 
 

• Κατανόηση του μοντέλου απόφασης 
• Εισαγωγή των δεδομένων 
• Υποκειμενικές κρίσεις 

 

Σχέσεις Υπεροχής 
 

• Εναλλακτικά Προφίλ 
• Κατώφλια κριτηρίων 
• Κλίμακα κριτηρίων 
• Συνασπισμοί "συμφωνίας" και "διαφωνίας" 

 

• Μοντελοποίηση του προβλήματος 
• Ονομαστική ταξινόμηση 
• Αισιόδοξη και απαισιόδοξη 

πρόβλεψη 
 

Διαδικασία 
Αναλυτικής 
Ιεράρχησης 

 

• Μοντελοποίηση του προβλήματος 
• Αναπαράσταση ποιοτικών παραγόντων 
• Κατανόηση μοντέλου απόφασης 

 

• Μεγάλος αριθμός σχετικών 
συγκρίσεων 

• Δύσκολη η επαναχρησιμοποίηση του 
μοντέλου 

• Φαινόμενο αναστροφής 
αξιολογήσεων 

 
 

Σε πολύπλοκα σχεδιαστικά προβλήματα, με ιδιαίτερα δυναμικό χαρακτήρα και με μεγάλα 

σύνολα σχεδιαστικών παραμέτρων η σχεδιαστική γνώση δομείται συνήθως ιεραρχικά. Ο 

Torra [292] ερεύνησε την κατασκευή ιεραρχικών ασαφών συστημάτων και έδωσε έμφαση 

στα θέματα που σχετίζονται με τις ιεραρχικές αυτές δομές. Επιπλέον, οι εξελίξεις στον 

αντικειμενοστραφή προγραμματισμό επηρέασαν ένα σημαντικό αριθμό ερευνητών [149] στο 

να προτείνουν μοντέλα αντικειμένων (object models) με σχέσεις εκφρασμένες μέσω ασαφών 

συνόλων. Λαμβάνοντας υπόψιν αυτές τις ασαφείς σχέσεις, κάποιοι ερευνητές εξέτασαν τρεις 

τύπους μοντέλων αντικειμένων: α) μία εκδοχή του (for instance-of), β) ένα είδος του (a-kind-

of) και γ) μία κατηγορία που βασίζεται σε ένα γενικευμένο μοντέλο αντικειμένων που 

ενσωματώνει σημασιολογική μοντελοποίηση δεδομένων (semantic data modelling), τεχνικές 

τεχνητής νοημοσύνης και συστήματα βάσεων δεδομένων [45]. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οι ερευνητές χρησιμοποιούν την ασαφή λογική 

ως πλαίσιο αναπαράστασης γνώσης σε σχεδιαστικά προβλήματα με εγγενή αβεβαιότητα. 

Επιπλέον, η ασαφής λογική χρησιμοποιείται σε σχεδιαστικές δραστηριότητες στη διάρκεια 

των οποίων εμφανίζονται ανάγκες διαφορετικές της απλής αναπαράστασης γνώσης, όπως για 
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παράδειγμα η γνωσιακή υποστήριξη κατά τη διαδικασία της λειτουργικής και δομικής 

ανάλυσης υπαρχόντων προϊόντων (cognitive support in reverse engineering) [124], για λήψη 

αποφάσεων [268,325] κλπ.  

 Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2, οι πίνακες δομής σχεδιασμού (ΠΔΣ) χρησιμοποιούνται 

ως εργαλεία αναπαράστασης και ανάλυσης ικανά να διαχειρίζονται τη σχεδιαστική 

διαδικασία κάτω από διαφορετικές σκοπιές [247]. Στο χώρο του σχεδιασμού μία πολύ 

γνωστή τεχνική είναι η QFD (Quality Function Deployment), η οποία – στα πρώιμα στάδια 

του σχεδιασμού - χρησιμοποιείται για να μετατρέψει τις ανάγκες πελατών σε τεχνικές 

σχεδιαστικές απαιτήσεις [4,335]. Οι μεθοδολογίες QFD βασίζονται στο αποκαλούμενο «Σπίτι 

της ποιότητας» ( House of Quality - HoQ), το οποίο είναι ένας πίνακας που αποτελεί ένα 

θεμελιώδη χάρτη για τη σχεδιαστική διαδικασία. Οι Temponi κ.α. [290] εφαρμόζουν τη 

μεθοδολογία HoQ τροποποιώντας τη μέσω της χρήσης ασαφούς λογικής. Η επικοινωνία 

ανάμεσα στα μέλη της σχεδιαστικής ομάδας πραγματοποιείται μέσω ασαφούς 

αναπαράστασης των απαιτήσεων, ενώ επίσης αναγνωρίζονται οι αντιθετικές και  οι 

συνεργατικές σχέσεις. Τέλος, στην κατεύθυνση της αποτελεσματικής καταγραφής των 

αυθεντικών απαιτήσεων των πελατών (voice of customers-VoC), oι Yan κ.α. χρησιμοποιούν 

επαναλαμβανόμενες ταξινομήσεις μοναδικού κριτηρίου συνδυασμένες με ασαφή αξιολόγηση 

[320]. 

Οι σχεδιαστικές απαιτήσεις, οι ανάγκες πελατών και των σχεδιασών είναι απαραίτητο να 

κατηγοριοποιούνται και να ταξινομούνται με καθορισμένα αλγοριθμικά πλαίσια. Ο 

καθορισμός αυτών των πλαισίων αποτελεί επίσης πεδίο έρευνας. Οι Buyukozkan κ.α. [24] 

χρησιμοποιούν μία γενικευμένη μορφή της αναλυτικής διαδικασίας ιεραρχίας (Analytic 

Hierarchy Process-AHP), την οποία ονομάζουν αναλυτική διαδικασία δικτύου (Analytic 

Network Process-ANP), με σκοπό να θέσουν προτεραιότητες στις σχεδιαστικές απαιτήσεις 

λαμβάνοντας υπόψιν το βαθμό της ανεξαρτησίας τους σχετικά με τις ανάγκες πελατών. Σε 

αυτή την προσέγγιση, τριγωνικοί ασαφείς αριθμοί χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την 

ποιότητα της αντιστοίχισης αναγκών πελατών και σχεδιαστικών απαιτήσεων. Οι Jiao κ.α.  

[127] προτείνουν μία μεθοδολογία ασαφούς ταξινόμησης για αξιολόγηση σχεδιαστικών 

λύσεων στο πεδίο του σχεδιασμού διαμόρφωσης (configuration design) για προϊόντα 

παραγόμενα με την λογική της μαζικής εξατομίκευσης (mass customization). Η μέθοδος αυτή 

χρησιμοποιεί ασαφείς αριθμούς και λεκτικούς όρους για να μοντελοποιήσει  διακριτά και μη 

διακριτά κριτήρια. Ο Wang [306] χρησιμοποιεί ένα μοντέλο ταξινόμησης βασιζόμενο σε 

ασαφή λογική με σκοπό να προσδιορίσει τις μη-κυριαρχούσες (non-dominating) σχεδιαστικές 

λύσεις. Οι σχεδιαστικές λύσεις συγκρίνονται σε ζευγάρια και η αξιολόγηση γίνεται 

χρησιμοποιώντας τρεις τύπους από προτεινόμενους δείκτες. 
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Ένα σημαντικό μέρος της πρόσφατης ερευνητικής δραστηριότητας εστιάζεται στην ασαφή 

λήψη αποφάσεων στο σχεδιασμό. Κάποια προτεινόμενα μοντέλα χρησιμοποιούν πολλαπλά 

κριτήρια για τη λήψη απόφασης, εκφρασμένα με ασαφείς αριθμούς και ασαφή σύνολα [268], 

ενώ η σχεδιαστική λύση εξάγεται λαμβάνοντας υπόψιν τα κριτήρια αυτά, τα οποία μπορεί να 

είναι και αντικρουόμενα. Ο Hsiao στη δική του ερευνητική εργασία [115] προτείνει μία 

μεθοδολογία λήψης απόφασης βασιζόμενη σε ιεραρχικές δομές των αντικειμενικών 

κριτηρίων αξιολόγησης. Σε αυτή την προσέγγιση, χρησιμοποιούνται ασαφείς συναρτήσεις 

συμμετοχής για τη μοντελοποίηση αφενός της σχετικής συνεισφοράς του κάθε στόχου στην 

αξιολόγηση της τελικής λύσης και αφετέρου του βαθμού προσέγγισης μιας λύσης σε 

συνάρτηση με ένα δεδομένο στόχο. Επιπλέον, χρησιμοποιείται μία γενικευμένη μέθοδος 

βεβαρημένου μέσου, ώστε να υπολογίζεται η ασαφής πιθανότητα της ιεραρχικής δομής, 

ακολουθώντας μονοπάτια τα οποία ανεβαίνουν ιεραρχικό επίπεδο. Οι Chan κ.α. [27] 

προτείνουν έναν βελτιωμένο αλγόριθμο βεβαρημένης ασαφούς συλλογιστικής, ο οποίος 

αξιολογεί μία απόφαση βασιζόμενος στο συνδυασμένο αποτέλεσμα ειδικών συντελεστών στο 

τμήμα του συμπεράσματος ενός κανόνα. Η σπουδαιότητα των ειδικών συντελεστών - ή των 

βαρών που σταθμίζουν τους συντελεστές- μπορεί επίσης να ρυθμιστεί από το σχεδιαστή. Η 

ανάλυση με ασαφή λογική είναι δυνατό να επιφέρει σημαντικό υπολογιστικό κόστος σε 

πολύπλοκα σχεδιαστικά προβλήματα. Σε αυτή τη βάση, οι Jensen κ.α. [126] προτείνουν μία 

μεθοδολογία που βασίζεται σε προσεγγιστικές έννοιες (approximation concepts) και ασαφή 

λογισμό (fuzzy calculus). Σε αυτή την προσέγγιση, ασαφείς προσεγγιστικές αποκρίσεις 

μειώνουν τον αριθμό αναλύσεων του συστήματος που χρειάζονται στον ασαφή βεβαρημένο 

αλγόριθμο (Fuzzy Weighted Algorithm-FWA), ώστε να προσδιοριστούν οι συναρτήσεις 

συμμετοχής για τις εξόδους του συστήματος.  

Κάποιοι άλλοι ερευνητές ενσωματώνουν λειτουργίες (functions) ή χαρακτηριστικά 

(attributes) σε ασαφή σχεδιαστικά μοντέλα. Οι Feng κ.α. [80] προτείνουν ένα πλαίσιο για να 

αντιστοιχίσουν τις σχεδιαστικές απαιτήσεις σε λειτουργίες σχετιζόμενες με χαρακτηριστικά 

(feature-related functions) μέσω ενός συστήματος ασαφών σχέσεων. Αυτή η αντιστοίχηση 

πραγματοποιείται προς δύο κατευθύνσεις: α) τη σπουδαιότητα των απαιτήσεων και 

λειτουργιών και β) τη μέτρησή τους. Σε άλλες προσεγγίσεις, οι λειτουργίες και οι 

λειτουργικές απαιτήσεις μοντελοποιούνται μέσω άλλων σχεδιαστικών οντοτήτων. Στη 

διατριβή του ο Law [147]  περιγράφει τη μέθοδο της ανακρίβειας (Method of Imprecision-

MoI), η οποία μοντελοποιεί το σχεδιαστικό πρόβλημα μέσω σχεδιαστικών παραμέτρων και 

μεταβλητών απόδοσης. Και οι δυο παραπάνω σχεδιαστικές έννοιες μπορούν να εκφραστούν 

μέσω ασαφών συνόλων που αναπαριστούν διαφορετικά επίπεδα προτιμήσεων για 

συγκεκριμένα διαστήματα τιμών. Το προτεινόμενο πλαίσιο συλλογιστικής χρησιμοποιεί τη 

θεωρία ασαφούς λογικής, προσαρμοσμένη στο πεδίο του μηχανολογικού σχεδιασμού, ώστε 
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να παράγονται λύσεις που συναντούν τη μεγαλύτερη δυνατή προτίμηση. Ο Scott [260] 

χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ανακρίβειας για την ανάπτυξη ενός πλαισίου που επιτρέπει το 

προσδιορισμό των προτιμήσεων από πολλαπλούς σχεδιαστές και τη σύνθεση αυτών για την 

παραγωγή βέλτιστων σχεδιαστικών λύσεων, χρησιμοποιώντας διαφορετικές στρατηγικές 

αντιστάθμισης. Οι Jones κ.α. [128] ενισχύουν τη μέθοδο της ανακρίβειας με μία βάση 

ασαφούς γνώσης που περιλαμβάνει μία βιβλιοθήκη σχεδιαστικής γνώσης εκφρασμένης με 

ασαφή σύνολα και αποθηκευμένες συναρτήσεις συμμετοχής. Η χρησιμοποίηση της 

προαναφερθείσας βάσης γνώσης συνεισφέρει στη μείωση του χρόνου που απαιτείται όταν 

πραγματοποιείται εξαντλητική εξερεύνηση του σχεδιαστικού χώρου λύσεων.  

Στις παραγράφους που ακολουθούν προτείνεται και αναλύεται ένα μοντέλο ενσωμάτωσης της 

σχεδιαστικής ασάφειας στα αντικειμενικά κριτήρια (βελτιστότητας ή ποιότητας) του 

παραμετρικού σχεδιασμού μέσω της χρησιμοποίησης ασαφών προτιμήσεων στις μεταβλητές 

απόδοσης και της κατάλληλης συνάθροισης των προτιμήσεων αυτών. 

3.2 Ασαφείς προτιμήσεις για τις τιμές των μεταβλητών απόδοσης 

Όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο 2, το σχεδιαστικό πρόβλημα μπορεί να αναπαρασταθεί με 

ιεραρχικά δέντρα σχεδιαστικών παραμέτρων. Στο ίδιο κεφάλαιο εισήχθησαν οι μεταβλητές 

απόδοσης, δηλαδή σχεδιαστικές παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν περισότερο το σχεδιαστικό 

αποτέλεσμα και για τις οποίες ο σχεδιαστής είτε έχει προτίμηση για κάποια τιμή είτε θέλει να 

γνωρίζει την τιμή που λαμβάνει μέσω υπολογισμού και συσχέτισης με τις άλλες 

παραμέτρους. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας τα αντικειμενικά κριτήρια βελτιστότητας 

των σχεδιαστικών λύσεων (σχεδιαστικές απαιτήσεις) δίνονται μέσω σχεδιαστικών οντοτήτων 

που ονομάζονται Ασαφείς Προτιμήσεις (fuzzy preferences). Πριν περιγραφεί πλήρως το 

περιεχόμενο και η χρησιμότητα των ασαφών προτιμήσεων, θεωρείται σκόπιμο να 

παρουσιαστεί ένα απλό παράδειγμα. 

Έστω ότι ζητείται η επίλυση ενός σχεδιαστικού προβλήματος που αφορά κάποια μεταφορική 

διάταξη. Μία κρίσιμη σχεδιαστική παράμετρος που μπορεί να θεωρηθεί μεταβλητή απόδοσης 

(performance variable) στο συγκεκριμένο σχεδιαστικό πρόβλημα είναι η ταχύτητα μεταφοράς 

του υλικού (conveying speed). Σε μία συμβατική προσέγγιση μοντελοποίησης του 

σχεδιαστικού προβλήματος οι σχεδιαστικές απαιτήσεις για τη συγκεκριμένη μεταβλητή 

απόδοσης θα μπορούσαν να δοθούν υπό τη μορφή: α) περιορισμού διαστήματος τιμών (2.5 < 

υ < 7.5), β) επιθυμητής τιμής (υ = 5), ή γ) λίστας από διακριτές τιμές, π.χ. {2.7, 3, 4.2, 5}. 

Στην πρώτη περίπτωση, εάν υπάρχει μια λύση του σχεδιαστικού προβλήματος, αυτή δεν 

επηρεάζεται από την τιμή της ταχύτητας μεταφοράς υπό την προϋπόθεση ότι η τελευταία 
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ανήκει στο προκαθορισμένο διάστημα τιμών. Εάν οι λύσεις είναι πολλές και κάποιες από 

αυτές παρουσιάζουν ίδιο βαθμό αξιολόγησης, τότε όσον αφορά στη συγκεκριμένη μεταβλητή 

απόδοσης, είτε θα πρέπει να μικρύνει το διάστημα τιμών της κάνοντας έτσι πιο εστιασμένο το 

χώρο εφικτών λύσεων είτε να αναζητηθούν άλλα κριτήρια βελτιστότητας πέραν του 

τρέχοντος περιορισμού. Στη δεύτερη και τρίτη περίπτωση, δηλαδή της προκαθορισμένης 

επιθυμητής τιμής, ο χώρος εφικτών λύσεων είναι μεν εστιασμένος, αλλά αφενός μπορεί να 

αποκλείονται λύσεις που θα μπορούσαν -υπό κατάλληλες προϋποθέσεις- να είναι αποδεκτές 

και αφετέρου μπορεί να μην υπάρχει εφικτή λύση για τη συγκεκριμένη επιθυμητή τιμή με 

αποτέλεσμα – στην περίπτωση αυτή - να χρειάζεται ο επαναπροσδιορισμός των σχεδιαστικών 

απαιτήσεων και η επαναληπτική διαδικασία εύρεσης εφικτής βέλτιστης σχεδιαστικής λύσης.  

Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιείται μία διαφορετική μοντελοποίηση των αντικειμενικών 

κριτηρίων βελτιστότητας της σχεδιαστικής λύσης μέσω ασαφών προτιμήσεων, οι οποίες 

ανατίθενται από το σχεδιαστή στις μεταβλητές απόδοσης του σχεδιαστικού προβλήματος. Ο 

τρόπος αυτός παρέχει στο σχεδιαστή τη δυνατότητα να αναπαραστήσει τις προτιμήσεις του 

με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το πόσο θέλει να εστιάσει σε κάποιες τιμές και 

ανάλογα με το πόσο ελαστικός θέλει να είναι όσον αφορά την επίτευξη των σχεδιαστικών 

απαιτήσεων. Η ασαφής προτίμηση είναι ουσιαστικά μία συνάρτηση με πεδίο ορισμού το 

σύνολο των τιμών της μεταβλητής απόδοσης PV και πεδίο τιμών το [ε,1], όπου ε είναι μία 

τιμή προτίμησης που θεωρείται ότι για λόγους καθαρά υπολογιστικούς ότι τείνει στο μηδέν 

αλλά χωρίς ποτέ να γίνεται ίση με μηδέν.  

 

Η ασαφής προτίμηση μ της μεταβλητής απόδοσης PVn ορίζεται ως εξής: 

μPVn (PVn) : Yn  (0,1] R⊂  

Στο προηγούμενο παράδειγμα της μεταφορικής διάταξης, οι τύποι περιορισμών που 

αναφέρθηκαν μπορούν να εκφραστούν μέσω ασαφούς προτίμησης με τον τρόπο που φαίνεται 

στο Σχ. 3.3. Στην περίπτωση της προτίμησης διακριτών τιμών (α), η προτίμηση για την τιμή 

υ=5 είναι μέγιστη (μ=1), ενώ για τις άλλες διακριτές τιμές είναι μικρότερη. Στη (β) 

περίπτωση η προτίμηση είναι μέγιστη (1) για το διάστημα τιμών της ταχύτητας μεταφοράς 

από 2.5 m/sec έως 7.5 m/sec.  

Το πλεονέκτημα της χρησιμοποίησης των ασαφών προτιμήσεων έγκειται στη δυνατότητα 

χρησιμοποίησης οποιασδήποτε παράστασης/συνάρτησης για τον προσδιορισμό των 

αντικειμενικών στόχων. Για παράδειγμα, στο Σχ. 3.3 (γ) φαίνεται μία διαφορετική 

αναπαράσταση της ασαφούς προτίμησης. Η συγκεκριμένη αναπαράσταση θα μπορούσε να 
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προκύψει από μετάφραση λεκτικής ποιοτικής προτίμησης, όπως για παράδειγμα «Θέλω η 

ταχύτητα μεταφοράς να είναι μεγαλύτερη από 5m/sec».  

 

   
α. Ασαφής προτίμηση διακριτών 

τιμών 
β. Ασαφής προτίμηση διαστήματος 

τιμών «από-έως» 
γ. Ασαφής προτίμηση βασιζόμενη 

σε ασαφή σύνολα 

Σχ. 3.3 Παραδείγματα διαφορετικών τύπων ασαφών προτιμήσεων για τη μεταβλητή απόδοσης 
«ταχύτητα μεταφοράς». 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι μέσω της ασαφούς προτίμησης είναι δυνατό να 

μοντελοποιηθούν: α) περιορισμοί σε διαστήματα τιμών, β) διαστήματα τιμών που υπάρχει 

ανακρίβεια/αβεβαιότητα (π.χ. ανοχές διαστάσεων), γ) διακριτοί αντικειμενικοί στόχοι (π.χ. 

υ=5 m/sec) και δ) ποιοτικές/λεκτικές εκφράσεις των σχεδιαστικών απαιτήσεων μέσω ασαφών 

συνόλων. Στο Σχ. 3.4 παρουσιάζονται παραδείγματα διαφορετικών τύπων ασαφών 

προτιμήσεων για μεταβλητές απόδοσης. Στην περίπτωση (α) η μεταβλητή απόδοσης 

«conveyortype» μπορεί να πάρει μία από τις τέσσερις τιμές {suspended, supported, double 

mass, heavy-duty} οι οποίες αναπαριστώνται στο σύνολο τιμών ως διακριτές τιμές επιλογής, 

δηλαδή η μεταβλητή απόδοσης θα παίρνει μία από τις τιμές {1,2,3,4} που αντιστοιχούν στις 

λεκτικές τιμές του προηγούμενου συνόλου. Στη συνέχεια, όπως φαίνεται από το σχήμα, οι 

προτιμήσεις που έχουν δοθεί για τις συγκεριμένες τιμές είναι διακριτές και είναι {1, 1, 0.5 

,0}. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο πρώτες τιμές (suspended, supported) είναι πολύ επιθυμητές 

(προτίμηση=1), η τρίτη τιμή (double mass) είναι αποδεκτή (προτίμηση=0.5), ενώ η τελευταία 

τιμή δεν είναι αποδεκτή (προτίμηση=0). Στο Σχ. 3.4 (β) παρουσιάζεται ένα παράδειγμα 

συνεχούς ασαφούς προτίμησης, ενώ στο (γ) παρουσιάζεται μία περίπτωση ασαφούς 

προτίμησης αντίστοιχης της περίπτωσης (α), αλλά η προτίμηση αφορά ομάδες τιμών (στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα ομάδες μοντέλων οδηγών διάταξεων).  

Όπως περιγράφηκε και στο κεφάλαιο 2, ανάλογα με το πόσο σημαντική θεωρεί ο σχεδιαστής 

μία μεταβλητή απόδοσης, αναθέτει ανάλογους συντελεστές βαρύτητας w. Οι συντελεστές 

βαρύτητας παίζουν ρόλο κατά τη διαδικασία της σύνθεσης όλων των επιμέρους ασαφών 

προτιμήσεων. Στο υπόλοιπο κείμενο της διατριβής η σύνθεση των ασαφών προτιμήσεων θα 

αναφέρεται ως συνάθροιση (aggregation). Για τη διαδικασία της συνάθροισης απαιτείται ο 
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προσδιορισμός της στρατηγικής αντιστάθμισης η οποία πρέπει να ακολουθηθεί και η οποία 

προσδιορίζει ποιος τύπος τελεστή συνάθροισης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Οι τελεστές 

συνάθροισης ασαφών προτιμήσεων καθώς και οι στρατηγικές αντιστάθμισης περιγράφονται 

στις παραγράφους που ακολουθούν. 

 
(α) PV=’conveyortype’ (Τύπος μεταφορέα) 

 
(β) PV=’n’ (Συντελεστής αποτελεσματικότητας μηχανισμών) 

 
(γ) PV=’drivemodel’ (Μοντέλο οδηγού διατάξεως) 

Σχ. 3.4 Παραδείγματα ασαφών προτιμήσεων σε μεταβλητές απόδοσης. 

3.3 Τελεστές συνάθροισης ασαφών προτιμήσεων 

Στην ασαφή λογική χρησιμοποιούνται τελεστές οι οποίοι συναθροίζουν τα ασαφή σύνολα με 

στόχο την εξαγωγή συμπεράσματος. Οι τελεστές ασαφούς λογικής κατέχουν πολλά βασικά 

χαρακτηριστικά των τελεστών που χρησιμοποιούνται στην ευρύτερη θεωρία συνόλων και 

αποτελούν βασικό στοιχείο για το αποτέλεσμα της ασαφούς συλλογιστικής. Διαχωρίζονται σε 

δύο βασικές κλάσεις: 

• Τελεστές για την τομή (intersection) που ονομάζονται Τ-norms ( ) και την ένωση 

(union) που ονομάζονται Τ-conorms ή S-norms ( ). 

∧

∨
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• Τελεστές μέσου όρου που μοντελοποιούν συνδέσμους μεταξύ των Τ-norms και S-

norms. 

Οι τελεστές Τ-norms ( ∧ ) ποικίλουν ανάλογα με τη γενικότητά τους ή την 

προσαρμοστικότητά τους, καθώς και ανάλογα με το βαθμό και τον τρόπο που έχουν 

αιτιολογηθεί [337]. Η αιτιολόγηση μπορεί να είναι εμπειρική ή αξιωματική ή ακόμα και 

διαισθητική. Η κατασκευή ενός τελεστή μπορεί να γίνει για να ικανοποιεί συγκεκριμένα 

αξιώματα ή να κατέχει συγκεκριμένες ιδιότητες (όπως π.χ. προσεταιριστικότητα) ή να είναι 

ένα ικανοποιητικό μοντέλο της συμπεριφοράς ενός πραγματικού συστήματος. Ένας τελεστής 

μπορεί να είναι μοναδικά ορισμένος, να ανήκει σε παραμετρικές οικογένειες τελεστών ή να 

ανήκει σε γενικές κλάσεις που ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια.  

Για κάθε σχεδιαστικό πρόβλημα υπάρχει ένα σύνολο εφικτών λύσεων FS (Feasible 

Solutions), στο οποίο κάθε σχεδιαστική λύση οφείλει να έχει ένα βαθμό αξιολόγησης (score). 

Το σύνολο των βαθμών αξιολόγησης Score μπορεί να παρασταθεί σαν ένα σύνολο από 

ασαφή σύνολα (ασαφές δυναμοσύνολο), για k
iD ,...3,2,1=k  τα οποία είναι διαμερισμοί του 

συνόλου  και εκφράζονται σαν συναρτήσεις συγγενείας ως:  [ 1,0 ]

( ) ( ) [ ]1,0:; →∈ ScoreScore ScoreFD k
iD

k
i μ  

(3.1) 

για  ,...3,2,1=k

( )⋅F  = μια οικογένεια ασαφών συνόλων και 

Score  =η μεταβλητή που χρησιμοποιείται για τον ορισμό του ασαφούς συνόλου 

.  Score

Παρακάτω γίνεται μια παρουσίαση, συγκριτική μελέτη και διερεύνηση της καταλληλότητας 

των τελεστών της τομής καθώς και των τελεστών, όσον αφορά στη μοντελοποίηση των 

σχεδιαστικών δεικτών [190,191]. 

3.3.1 Οικογένειες Τ-norms 

Οι τέσσερις βασικοί τελεστές Τ-norms είναι οι επόμενοι [63,94,138]: 

( ) ( ), ,MT x y MIN x y= (Ελάχιστο -MIN) (3.2) 
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( ) yxyxTP ⋅=, (Αλγεβρικό γινόμενο 

Algebraic Product) (3.3) 

( ) ( ),LT x y MAX x y= + −1,0
(Οριοθετημένη διαφορά -

Lukasiewicz t-norm ή 

bounded difference) 
(3.4) 

( ) ( ) [ )
( )

20 if , 0,1  ,
, otherwiseD

x yT x y
MIN x y

⎧ ∈⎪= ⎨
⎪⎩

(Δραστικό γινόμενο 

Drastic product) (3.5) 

Σε όλες τις παραπάνω εκφράσεις τα x  και  μπορεί να είναι είτε τιμές των κριτηρίων ή  

τιμές συναρτήσεων συγγένειας [342]. Οι δύο από τους παραπάνω τελεστές αποτελούν το άνω 

και κάτω όριο όλων των τελεστών T-norms και αποτελούν πρωτότυπα παραδείγματα της 

y

κλάσης T-norms [138]. Επιπλέον ισχύει ότι [337]: 

MPLD TTTT ≤≤≤        (3.6) 

Από την σχέση        (3.6) συνεπάγεται ότι κάθε τελεστής τομής, που είναι μια T-norm, είναι 

άνω φραγμένος από τον τελεστή MIN. 

Εφόσον ο τελεστής MIN δίνει το υψηλότερο συγκριτικά αποτέλεσμα, βγαίνει το συμπέρασμα 

ότι όλες οι τιμές του συνόλου των τιμών όπου εφαρμόζεται ο τελεστής είναι υψηλότερες από 

το αποτέλεσμα που προκύπτει μετά την χρήση του τελεστή. Μιλώντας με όρους σχεδιασμού 

αυτό σημαίνει ότι ο βαθμός αξιολόγησης μιας τελικής λύσης είναι ίσος με την τιμή του 

κριτηρίου με τη μικρότερη τιμή. Για την περίπτωση που τα κριτήρια μοντελοποιούνται με 

ασαφείς προτιμήσεις, δεν μπορεί να εξαχθεί αμέσως συμπέρασμα (εξαρτάται από τη μέθοδο 

αποασαφοποίησης). Είναι όμως βέβαιο ότι οι τελικές τιμές των συναρτήσεων συγγένειας των 

στοιχείων του συνόλου με τη χρήση του τελεστή MIN θα είναι οι υψηλότερες από κάθε άλλο 

αποτέλεσμα που παράγεται από άλλη Τ-norm.  Επίσης, θα είναι οι χαμηλότερες δυνατές 

συγκρινόμενες με τις τιμές των συναρτήσεων συγγένειας που διαμορφώνουν το κάθε 

κριτήριο. Εάν ένα κριτήριο έχει μηδενική τιμή, τότε ο βαθμός αξιολόγησης είναι μηδέν, 

άσχετα από την τιμή του συντελεστή βαρύτητας του συγκεκριμένου κριτηρίου. Μια μηδενική 
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τιμή σημαίνει ότι η τελική λύση δεν ικανοποιεί καθόλου το συγκεκριμένο κριτήριο, ενώ 

αντιθέτως το ένα σημαίνει ότι την ικανοποιεί πλήρως.  

To αλγεβρικό γινόμενο (algebraic product) παρουσιάζει μια δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ 

των τιμών του συνόλου των κριτηρίων. Αλλάζει την τιμή της τομής κάθε φορά που 

χρησιμοποιείται, εκτός από την περίπτωση που οι τιμές είναι το 0 και το 1. Μιλώντας με 

όρους σχεδιασμού, αυτό σημαίνει ότι ο βαθμός αξιολόγησης μειώνεται κάθε φορά που ο 

τελεστής εφαρμόζεται και ο ρυθμός μείωσης είναι υψηλός εάν οι τιμές είναι χαμηλές και 

αντιστρόφως. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση των τιμών των συναρτήσεων συγγένειας. 

Η οριοθετημένη διαφορά (bounded difference) ενεργεί σαν φίλτρο για εκείνα τα κριτήρια που 

έχουν μικρές τιμές. Τότε το σύνολο των κριτηρίων «τιμωρείται» και ο συνολικός βαθμός 

αξιολόγησης είναι μικρός. Τέλος, το δραστικό γινόμενο (drastic product) παίρνει τιμή 

διάφορη του μηδενός μόνο εάν όλα τα κριτήρια έχουν τιμή ένα (1), εκτός από ένα. Έχει την 

αυστηρή σημασία του δυαδικού AND τελεστή, και εάν δύο τιμές είναι μικρότερες από 1, τότε 

το αποτέλεσμα της τομής είναι 0. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κριτήρια πρέπει να είναι τέλεια, 

εκτός από ένα το οποίο και χαρακτηρίζει το σύνολο. 

 

3.3.2 Οικογένειες τελεστών μέσου όρου 

Ορισμένοι συγγραφείς έχουν προτείνει οικογένειες από Τ-norms, ώστε να επεκταθεί το εύρος 

των προηγούμενων τελεστών, για να μπορούν να προσαρμοστούν σε πλήθος επιστημονικών 

πεδίων. Σε αυτή την παράγραφο θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν ορισμένες 

χαρακτηριστικές οικογένειες από T-norms, ενώ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II παρουσιάζονται - για 

λόγους πληρότητας - όλες οι οικογένειες.  

Οι οικογένειες που παρουσιάζονται στις επόμενες παραγράφους είναι οι πιο γνωστές και 

εμφανίζονται πιο συχνά στη βιβλιογραφία και σε εφαρμογές. Όλες είναι παραμετροποιημένες 

με την παράμετρο λ λ. H αλλαγή της παραμέτρου  προκαλεί συνδυασμό των βασικών T-

norms. Η τομή δύο συνόλων, όπως ορίζεται από τον Hamacher δίνεται παρακάτω [138,337]: 

( ) ( )( ) [ )∞∈
−+−+

= ,0 ,
1

, λ
λλλ xyyx

xyyxT H (Οικογένεια Hamacher) (3.7) 

Το αλγεβρικό γινόμενο και οι τομές Hamacher και Einstein [337] ανήκουν σε αυτή την 

οικογένεια για [ )1,0∈λ1=λ 0=λ 2=λ,  και  αντίστοιχα. Εάν , τότε οι τιμές είναι 
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1≥λμεγαλύτερες από το algebraic product. Για , οι τιμές είναι μικρότερες από το algebraic 

product. 

Η τομή δύο συνόλων κατά Yager δίνεται από [138,319,337]: 

( ) ( ) ( )( ) [ )
1

, 1 1 1 ,0 ,  YT x y MAX x yλ λ λ
λ λ

⎛ ⎞
= − − + − ∈⎜⎜

⎝ ⎠
0,∞⎟⎟ (Οικογένεια Yager) (3.8) 

1=λ∞→λΗ τομή Yager συγκλίνει προς το MIN όταν . Όταν , τότε η τομή Yager 

ταυτίζεται με την οριοθετημένη διαφορά. Όταν το λ  είναι αρκετά μικρό, η τομή παράγει 

μεγάλες τιμές, ενώ όταν το λ είναι μικρό, τότε παράγει χαμηλές τιμές. 

Η τομή δύο συνόλων κατά Dubois και Prade ορίζεται ως [41,138]: 

( ) [ ],  0,1
, ,

DP xyT
MAX x yλ λ

λ
= ∈ (Οικογένεια Dubois και Prade)  (3.9) 

Η οικογένεια είναι φραγμένη ανάμεσα στο αλγεβρικό γινόμενο και τον τελεστή MIN. Σε 

αυτή την περίπτωση, η παράμετρος λ  ενεργεί σαν ένα κατώφλι για τα μέλη του συνόλου. 

3.3.3 Τελεστές μέσου όρου 

Στην εργασία του ο Cox ορίζει τους παρακάτω τελεστές μέσου όρου [41]: 

2
),( yxyxAM +

= (Αριθμητικός μέσος όρος) (3.10) 

2
2

2
),( ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
yxyxAM (Τετράγωνο του αριθμητικού μέσου) (3.11) 

2
),(2

1 yxyxAM +
= (Τετραγωνική ρίζα του αριθμητικού μέσου) (3.12) 

xyyxGM =),( (Γεωμετρικός μέσος όρος) (3.13) 
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Ο τελεστής  ικανοποιεί δύο σημαντικά κριτήρια. Δεν είναι ευαίσθητος σε ελάχιστες και 

μέγιστες τιμές και είναι κατανεμητικός, με την έννοια ότι η σειρά με την οποία δύο τιμές 

αληθείας αξιολογούνται δεν επηρεάζει τη διαδικασία αξιολόγησης. Ο τελεστής  πρέπει 

να προγραμματιστεί κατάλληλα για να έχει την προσεταιριστική ιδιότητα [

AM

AM
41]. Αυτό είναι 

πολύ σημαντικό, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα παράγει διαφορετικά αποτελέσματα 

ανάλογα με τη σειρά που εφαρμόζεται ο τελεστής.  

Η οικογένεια που δίνει τους παραπάνω γνωστούς τελεστές μέσου όρου είναι [61]: 

( )∞∞−∈⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
=∧ ,,

2
λλ

λλ

λ
yxyx  (Οικογένεια Μέσων Quasilinear) (3.14) 

0=λ 1=λΓια  παράγεται ο γεωμετρικός μέσος όρος, ενώ για  ο αριθμητικός μέσος όρος. Η 

σχέση (3.14) είναι κάτω φραγμένη από τον τελεστή MIN ενώ είναι άνω φραγμένη από την S-

norm maximum. 

O Werner όρισε το ‘fuzzy AND’ ως [337]: 

( ) ( ) ( ) [ ]~

1
, ,  0,1

2AND

x y
x y MIN x y

λ
λ

− +
∧ = ⋅ + ∈λ (fuzzy AND) (3.15) 

Το ‘fuzzy AND’ είναι μια γραμμική παρεμβολή μεταξύ του αριθμητικού μέσου όρου και του 

τελεστή MIN. Η εφαρμογή του τελεστή ‘fuzzy AND’ στη διαδικασία αξιολόγησης έχει μια 

πιο αισιόδοξη έννοια από τον τελεστή MIN. Οι τιμές που παράγει ο τελεστής MIN όταν 

εφαρμοστεί μόνος του είναι μικρότερες από αυτές που παράγει όταν συνδυάζεται με τον 

τελεστή αριθμητικού μέσου όρου. Παράγει υψηλές τιμές έστω και με μια αρκετά μεγάλη τιμή 

του συνόλου (λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η τιμή αυτή αντιπροσωπεύει και το σύνολο), 

κάτι που δεν μπορεί να το κάνει ο τελεστής MIN. Η παράμετρος λ  δείχνει το βαθμό 

σύγκλισης στην αυστηρή λογική ερμηνεία του τελεστή “AND”. Για 1=λ , γίνεται ο 

τελεστής MIN, ενώ για 0=λ , γίνεται ο τελεστής αριθμητικού μέσου όρου. 

Οι Zimmermann και Zysno καθόρισαν τον τελεστή “compensatory AND” [337]: 
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( )

( ) [ ]1,0 ,11
1

1

1

∈⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=∧ ∏∏

=

−

=

λ
λλ m

i
i

m

i
iicomp xxx (compensatory AND)  (3.16) 

Ο τελεστής αυτός είναι ένας συνδυασμός του τελεστή algebraic product και του τελεστή 

αλγεβρικού γινομένου, ο οποίος μοντελοποιεί το‘OR’. 

3.3.4 Σχολιασμός των τελεστών-Εφαρμογή στον παραμετρικό σχεδιασμό 

Οι τελεστές T-norms είναι ευαίσθητοι στο μηδέν και τις ελάχιστες τιμές και είναι επίσης 

προσεταιριστικοί (η ιδιότητα αυτή αποτελεί αναγκαία συνθήκη για να ονομαστεί ένας 

τελεστής T-norm). Η προσεταιριστική ιδιότητα παρέχει τη βεβαιότητα ότι το αποτέλεσμα θα 

είναι το ίδιο ανεξάρτητα από τη σειρά με την οποία θα εφαρμοστεί ο τελεστής στις 

μεταβλητές.  

Στο Σχ. 3.5 [342] περιγράφεται η σύγκριση μεταξύ των μοναδικά ορισμένων τελεστών που 

περιγράφηκαν στις προηγούμενες παραγράφους καθώς και η μαθηματική μοντελοποίηση 

τους. Οι τελεστές εφαρμόζονται στις μεταβλητές Value#1=0.4 και Value#2=0.7 οι οποίες 

κείτονται στο 0=λ  στο Σχ. 3.5. Επίσης, φαίνονται οι βασικές T-norms, οι τελεστές 

Hamacher και Einstein που παρήχθησαν από την οικογένεια Hamacher, σύμφωνα με τη 

σχέση 0=λ 2=λ 1=λ(3.7), για  και  αντίστοιχα και οι οποίες κείτονται στο . Επίσης, στο 

Σχ. 3.5 προβάλλονται οι οικογένειες του Hamacher και του Yager στο διάστημα , ενώ η 

οικογένεια των Dubois και Prade στο διάστημα 

[ 5,0 ]
[ ]1,0  και φαίνεται η σχέση τους με τις 

βασικές T-norms. 

Στο Σχ. 3.6 [342] φαίνονται συγκριτικά οι μοναδικά ορισμένοι τελεστές μέσου όρου και 

οικογένειές τους και προβάλλεται η μαθηματική μοντελοποίησή τους. Οι τελεστές 

εφαρμόζονται στις μεταβλητές Value#1=0.4 και Value#2=0.7 οι οποίες κείτονται στο 0=λ . 

Οι βασικοί τελεστές βρίσκονται στο 5.0=λ , ενώ οι δύο οικογένειες (compensatory και 

fuzzy AND) προβάλλονται στο διάστημα [ ]1,0 . Οι τιμές στο Σχ. 3.6 είναι υψηλότερες από 

αυτές του Σχ. 3.5, γεγονός που δείχνει ότι οι τελεστές μέσου όρου εκπροσωπούν μια πιο 

αισιόδοξη άποψη για την αξιολόγηση στο σχεδιασμό από ότι οι τελεστές T-norm. Οι τελεστές 

Τ-norm απαιτούν όλα τα στοιχεία του συνόλου να είναι καλής ποιότητας (υψηλές τιμές). Ο 

εκπρόσωπος του συνόλου, το αποτέλεσμα της Τ-norm δηλαδή, είναι στην καλύτερη 

περίπτωση η μικρότερη τιμή. Αντίθετα οι S-norms εκπροσωπούν την πιο αισιόδοξη άποψη 

στο σχεδιασμό ζητώντας ένα μόνο χαρακτηριστικό να είναι υψηλής ποιότητας. Στη χειρότερη 



84                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

περίπτωση το αποτέλεσμα μιας S-norm, ο εκπρόσωπος δηλαδή του συνόλου, θα είναι η 

υψηλότερη τιμή. Οι τελεστές μέσου όρου βρίσκονται ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιπτώσεις.  
Τι
μέ
ς τ
ω
ν 
τε
λε
στ
ώ
ν 

Παράμετρος των οικογενειών (λ)  
Σχ. 3.5 Σύγκριση των μοναδικά ορισμένων τελεστών Τ-norms και οικογενειών [342]. 

 

Γενικά, οι αυστηροί τελεστές (δραστικό γινόμενο και οριοθετημένη διαφορά) δεν μπορούν να 

καθορίσουν ποια εναλλακτική λύση είναι η καλύτερη, γιατί οι εναλλακτικές παρουσιάζουν 

χαμηλές τιμές στα αντίστοιχα κριτήριά τους. Η συμπεριφορά των τελεστών αυτών 

βελτιώνεται μόνο όταν τα κριτήρια έχουν υψηλές τιμές.  

Ο τελεστής αλγεβρικού γινομένο χειρίζεται την κάθε εναλλακτική με ένα δυναμικό τρόπο, 

αφού μειώνει την τιμή του βαθμού κάθε φορά που εφαρμόζεται. Ο ρυθμός μείωσης 

καθορίζεται από το πόσο χαμηλές είναι αυτές οι τιμές. Ο τελεστής ελάχιστο ελέγχει μόνο την 

ελάχιστη τιμή του κάθε διανύσματος και εξασφαλίζει ότι όλες οι υπόλοιπες τιμές ενός 

διανύσματος είναι μεγαλύτερες από αυτήν. Οι τελεστές μέσου όρου είναι κατανεμητικοί και 

οι τιμές τους βρίσκονται ανάμεσα στη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή του κάθε διανύσματος. 

Οι οικογένειες αυτών των τελεστών συνδυάζουν τις ιδιότητες των βασικών τελεστών, αφού 

αλλάζοντας την παράμετρο λ , αλλάζει το βάρος των βασικών τελεστών.  



Αντικειμενικό κριτήριο σχεδιασμού: Μοντελοποίηση της ασαφούς προτίμησης                         85 

 

 

Παραμετροποίηση της οικογένειας (λ) 
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Σχ. 3.6 Σύγκριση των μοναδικά ορισμένων τελεστών μέσου όρου και οικογενειών [342]. 

 

Στον Πίνακ. 3.2 φαίνονται οι διαφορές στα αποτελέσματα που παράγονται από τη χρήση των 

τελεστών T-norms και των τελεστών μέσου όρου. Αρχικά, ο σχεδιαστής πρέπει να επιλέξει 

ποια προσέγγιση θα ακολουθήσει. Οι T-norms εκπροσωπούν τη συντηρητική (απαισιόδοξη) 

άποψη στο σχεδιασμό, ενώ οι τελεστές μέσου όρου έχουν μια πιο αισιόδοξη έννοια. Εάν ο 

σχεδιαστής αισθάνεται ότι οι διαθέσιμες εναλλακτικές τελικές λύσεις είναι ικανές να λύσουν 

το πρόβλημα, τότε είναι καλύτερο να επιλέξει τους τελεστές μέσου όρου. Εάν όμως ο 

σχεδιαστής έχει υψηλές βλέψεις για το προϊόν του ή το προϊόν είναι υψηλής ποιότητας, όπως 

π.χ. στην αεροναυπηγική, τότε οι τελεστές T-norms θα του υποδείξουν το κάτω φράγμα για 

τις βλέψεις του. Οι τελεστές T-norms είναι ευαίσθητοι στο μηδέν. Εάν ένα στοιχείο του 

συνόλου είναι μηδέν, τότε ο σχεδιαστής δεν θα μπορέσει να αξιολογήσει τις εναλλακτικές 

του. Σε αυτή την περίπτωση είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσει τους τελεστές μέσου όρου. Η 

προσεταιριστική ιδιότητα είναι απαραίτητη, γιατί ο σχεδιαστής παίρνει πάντα την ίδια τιμή, 

άσχετα από τον τρόπο με τον οποίο ο τελεστής θα εφαρμοστεί στις τιμές των κριτηρίων. Οι 

τελεστές μέσου όρου δεν είναι προσεταιριστικοί στην αυστηρή μαθηματική τους διατύπωση, 

αλλά υπολογιστικά μπορεί να αποκτήσουν αυτήν την ιδιότητα. Το αποτέλεσμα του τελεστή 

μπορεί να υπολογίζεται στο σύνολο των τιμών και όχι με επαναληπτική εφαρμογή του 

τελεστή ανά δύο τιμές. Για παράδειγμα, έστω ότι σύνολο των τιμών { }3.0,7.0,5.0  στο οποίο 
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εφαρμόζεται ο αριθμητικός μέσος όρος που ορίζεται από τη σχέση (3.10). Το αποτέλεσμα θα 

είναι: 

( )( ) 45.0
2

3.0
2

7.05.0

3.0,7.0,5.0 =
+

+

=AMAM . 

Αν αλλάξει η σειρά με την οποία εμφανίζονται τα μέλη του συνόλου, έστω , 

τότε: 

{ }7.0,3.0,5.0

( )( ) 55.0
2

7.0
2

3.05.0

7.0,3.0,5.0 =
+

+

=AMAM . 

Ο αριθμητικός μέσος όρος μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο των τιμών του συνόλου και 

τότε:  

( ) 5.0
3

7.03.05.07.0,3.0,5.0 =
++

=AM . 

Το αποτέλεσμα παραμένει σταθερό ανεξάρτητα από τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι 

τιμές. Το άνω όριο των τελεστών T-norms είναι η ελάχιστη τιμή του συνόλου, ενώ το 

αποτέλεσμα της χρήσης ενός τελεστή μέσου όρου κυμαίνεται μεταξύ της ελάχιστης και της 

μέγιστης τιμής του συνόλου. 

Πίνακ. 3.2 Διαφορές μεταξύ των τελεστών T-norms και των τελεστών μέσου όρου. 
T-norms Τελεστές μέσου όρου 

Το άνω φράγμα τους είναι η ελάχιστη τιμή 

ενός συνόλου. 

Κείτονται μεταξύ της μέγιστης και ελάχιστης 

τιμής ενός συνόλου. 

Είναι ευαίσθητες σε μηδενικές τιμές. Δεν είναι ευαίσθητες σε μηδενικές τιμές 

εκτός από τον γεωμετρικό μέσο όρο. 

Ισχύει η προσεταιριστική ιδιότητα. Δεν ισχύει η προσεταιριστική ιδιότητα. 

Χρειάζεται ειδικός προγραμματισμός για να 

την αποκτήσουν. 

Εάν οι τιμές των κριτηρίων των εναλλακτικών λύσεων είναι υψηλές, τότε είναι καλύτερο να 

χρησιμοποιηθούν οι τελεστές μέσου όρου. Οι T-norms προσφέρουν «ασφαλείς» λύσεις. Ο 

σχεδιαστής ξέρει την ελάχιστη τιμή της καλύτερης λύσης, κάτι που δεν είναι προφανές όταν 

χρησιμοποιούνται τελεστές μέσου όρου. Όταν η απόφαση για το ποια οικογένεια τελεστών θα 

χρησιμοποιηθεί έχει ληφθεί, τότε ο σχεδιαστής πρέπει να επιλέξει και ποιον τελεστή θα 

χρησιμοποιήσει. Αυτό εξαρτάται κυρίως από το επίπεδο τιμών του κάθε συνόλου. Για 

παράδειγμα ας θεωρήσουμε το επόμενο σύνολο των εναλλακτικών: {{1, 0.69}, {0.8,0.9}, 

{0.835,0.864}, {0.84,0.85}}. Χρησιμοποιώντας τις τέσσερις βασικές T-norms παράγονται 
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τέσσερα διαφορετικά αποτελέσματα. Το δραστικό γινόμενο παράγει ως καλύτερη λύση την 

πρώτη, η οριοθετημένη διαφορά τη δεύτερη, ο τελεστής αλγεβρικού γινομένου την τρίτη και 

ο τελεστής ελαχίστου την τέταρτη. 

Όταν οι τιμές του κάθε συνόλου είναι υψηλές τότε είναι καλύτερο να επιλεγεί ο τελεστής 

δραστικού γινομένου ή ο τελεστής οριοθετημένης διαφοράς. Ο πρώτος βρίσκει την 

εναλλακτική, που θα έχει τιμή σε όλα τα κριτήρια ίση με ένα, εκτός από ένα. Εάν δεν 

συμβαίνει αυτό σε καμία εναλλακτική, τότε ο τελεστής δραστικού γινομένου δε θα βρει 

αποτέλεσμα. Στην περίπτωση που οι τιμές του κάθε συνόλου δεν είναι υψηλές, τότε ο 

τελεστής αυτός δε θα παράγει αποτέλεσμα. Ο τελεστής οριοθετημένης διαφοράς είναι 

λιγότερο αυστηρός και μπορεί να αξιολογήσει σύνολα υψηλών τιμών. Όσο οι τιμές 

μικραίνουν, ο τελεστής αλγεβρικού γινομένου παράγει πιο αξιοποιήσιμα αποτελέσματα από 

τους προηγούμενους δύο τελεστές. Ο τελεστής ελαχίστου θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν 

οι τιμές είναι αρκετά μικρές. Στο Σχ. 3.7 [342] φαίνεται ένα παράδειγμα της μεταβολής των 

τελεστών σε σχέση με τις τιμές. Η τιμή x όπου εφαρμόζεται ο τελεστής έχει παραμείνει 

σταθερή και ίση με 0.4. ενώ η τιμή y μεταβάλλεται στο [ ]1,0 . Γίνεται φανερό από το 

διάγραμμα αυτό ότι οι αυστηροί τελεστές δεν μπορούν να παράγουν αποτελέσματα όταν οι 

τιμές είναι πολύ χαμηλές. 
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Σχ. 3.7 Μεταβολή των βασικών Τ-norms σε σχέση με τις τιμές που εφαρμόζονται [342]. 
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Όσον αφορά τους τελεστές μέσου όρου, θα υποβιβάσουν τις εναλλακτικές λύσεις που 

αντιστοιχούν σε χαμηλές τιμές κριτηρίων αλλά σε μικρότερο βαθμό από τους τελεστές T-

norms. Με τους τελεστές μέσου όρου υπάρχει περίπτωση ένα σύνολο με μικρές γενικά τιμές 

να παρουσιάσει μεγάλο εκπρόσωπο λόγω υψηλών τιμών σε μερικά χαρακτηριστικά του. Οι 

οικογένειες των T-norms και των τελεστών μέσου όρου συνδυάζουν τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, η οικογένεια τελεστών T-norms του Yager μπορεί να γίνει 

οποιαδήποτε από τις τέσσερις βασικές T-norms, επιλέγοντας την κατάλληλη τιμή για την 

παράμετρο λ . Στις ενδιάμεσες τιμές ενεργεί με ένα συνδυαστικό τρόπο. Ο τελεστής “Fuzzy 

AND” αποτελεί γραμμική παρεμβολή των τελεστών MIN και του αριθμητικού μέσου όρου. 

Ανεξαρτήτως του τύπου τελεστή συνάθροισης που επιλέγεται για τη συνάθροιση των 

προτιμήσεων, θα πρέπει να εξεταστεί εάν αυτός είναι κατάλληλος για το σχεδιασμό. Την 

καταλληλότητα αυτή την υποδεικνύει μία ομάδα αξιωμάτων, που είναι τα εξής:  

Αξίωμα 1 – Μεταθετικότητας (Commutativity) 
 

kj)),ω),...,(μ,ω),...,(μ,ω),...,(μ,ωP((μ

)),ω),...,(μ,ω),...,(μ,ω),...,(μ,ωP((μ

nnjjkk

nnkkjj

, 11

11

∀

=
 

Αξίωμα 2 – Μονοτονικότητας (Monotonicity) 
 

  k   μ  μ)),ω),...,(μ,ωμ),...,(,ωP((μ)),ω),...,(μ,ω),...,(μ,ωP((μ κκnnkknnkk ∀′<′≤ ,1111

  kk  j μμω ω)),ω),...,(μω,),...,(μ,ωP((μ)),ω),...,(μ,ω),...,(μ,ωP((μ κjκκnnkknnkk ∀≠∀≤′<′≤  , ,1111

 
Αξίωμα 3 – Συνέχειας (Continuity) 

 κ)),ω),...,(μ,ωμ),...,(,ωP((μ)),ω),...,(μ,ω),...,(μ,ωP((μ nnkkμμnnkk ′= ∀
κκ→′ 1111 lim

κ)),ω),...,(μω,),...,(μ,ωP((μ)),ω),...,(μ,ω),...,(μ,ωP((μ nnkkωωnnkk
κκ

 ′=
→′ 1111 lim ∀

 
Αξίωμα 4 – Ταυτοποίησης (Idempotency) 

 μ )),ω),...,(μ,ωP((μ n =1

 
Αξίωμα 5 -  Απαλοιφής (Annihilation) 

  k  )),ω),...,(μ,ω),...,(,ωP((μ nnk = 0011 ∀
  k)) ,ω),...,(μ,ω),(μ,ω),...,(μ,ωP((μ)),ω),...,(μ,),...,(μ,ωP((μ nnkkk-k-nnk ∀= ++ 11111111 0

 
Αξίωμα 6 – Αυτοκανονικοποίησης (Self-normalization) 

 0,1111 >=  λ)),ω),...,(μ,ωP((μ)),λλ),...,(μ,λλP((μ nnnn

Περαιτέρω σχολιασμός σχετικά με τα αξιώματα σχεδιαστικής καταλληλότητας ασαφών 

τελεστών μπορεί να αναζητηθεί στη βιβλιογραφία [147,260]. Όταν οι τελεστές συνάθροισης 

δεν ικανοποιούν κάποιο από τα παραπάνω αξιώματα, τότε θα πρέπει είτε να τροποποιηθούν 

ανάλογα, ώστε να γίνουν συμβατοί, είτε να εγκαταλειφθούν ως μη κατάλληλοι.  
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3.3.5 Στρατηγικές αντιστάθμισης στον παραμετρικό σχεδιασμό 

Οι στρατηγικές αντιστάθμισης είναι απαραίτητες στη φάση σύνθεσης του μηχανολογικού 

σχεδιασμού, δεδομένου ότι παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να υπάρχουν πολλαπλές 

αντικρουόμενες σχεδιαστικές απαιτήσεις που συχνά δεν είναι ποσοτικοποιήσιμες. Οι 

στρατηγικές αντιστάθμισης είναι αναγκαίες για τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο 

σχεδιαστικά χαρακτηριστικά (π.χ. τιμές σχεδιαστικών παραμέτρων) με μεγαλύτερη 

προτίμηση αντισταθμίζονται με χαρακτηριστικά με μικρότερη προτίμηση. Μία στρατηγική 

αντιστάθμισης βασίζεται σε μία επιλογή ή συνδυασμό ασαφών τελεστών, που είναι 

κατάλληλοι για το σχεδιασμό (βλ. αξιώματα προηγούμενης παραγράφου). 

Σε κάποιες προσεγγίσεις [147,261] η στρατηγική αντιστάθμισης υλοποιείται, μετατρέποντας 

ένα πολυκριτηριακό πρόβλημα σε μονοκριτηριακό με τη συνάθροιση ασαφών προτιμήσεων. 

Οι προτιμήσεις του σχεδιαστή μ(PV) ανατίθενται σε τιμές των μεταβλητών απόδοσης. Η 

συνάθροιση των προτιμήσεων αυτών προϋποθέτει την επιλογή μίας συναθροιστικής 

συνάρτησης P, η οποία αποτελεί μια στρατηγική αντιστάθμισης των αντικρουόμενων 

σχεδιαστικών στοιχείων. Η συνάρτηση αυτή επιχειρεί να εξισορροπήσει με τυποποιημένο 

τρόπο τις αντικρουόμενες σχεδιαστικές απαιτήσεις και περιορισμούς διατηρώντας 

ταυτόχρονα τη βασική σχεδιαστική λογική. Ως συναθροιστική συνάρτηση χρησιμοποιείται 

συνήθως ένας τελεστής ή συνδυασμός από τους τελεστές που παρουσιάστηκαν στην 

προηγούμενη ενότητα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μία συνάρτηση συνάθροισης οφείλει 

πάντοτε να συμμορφώνεται με κάποιες προδιαγραφές, ώστε να καθίσταται κατάλληλη για να 

χειρισθεί τις ασαφείς προτιμήσεις στο μηχανολογικό σχεδιασμό.   

Η αξιολόγηση των σχεδιαστικών λύσεων πραγματοποιείται μόνον εφόσον οι επιμέρους 

ασαφείς προτιμήσεις πάνω στις μεταβλητές απόδοσης έχουν ήδη συνδυαστεί ή συναθροιστεί. 

Η συνολική προτίμηση για την τελική σχεδιαστική λύση 0 (PVμ )
uuur

είναι μία συνάρτηση που 

συνδυάζει όλες τις προτιμήσεις στις μεταβλητές απόδοσης για μία συγκεκριμένη σχεδιαστική 

περίπτωση ως εξής: 

( )μ (PV)=P μ(PV ),μ(PV ),...,μ(PV )o 1 2 j
uur

                                      (3.17) 

Στη σχέση 3.17, η συνάρτηση συνάθροισης P αντανακλά τη στρατηγική αντιστάθμισης για 

τον τρόπο με τον οποίο θα συναθροιστούν οι προτιμήσεις. Σε κάθε περίπτωση ο σχεδιαστής 

μπορεί να επιλέξει κατά περίπτωση διαφορετικές στρατηγικές ακόμα και για μεμονωμένες 

ομάδες μεταβλητών απόδοσης.  
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Η επιλογή της στρατηγικής αντιστάθμισης απαιτεί βαθιά γνώση για το σχεδιαστικό πρόβλημα 

και ειδικά για τη σχέση μεταξύ των συναθροιζόμενων προτιμήσεων. Δύο αντιθετικές 

στρατηγικές αντιστάθμισης προσδιορίζουν τα όρια της οικογένειας των διαθέσιμων 

συναρτήσεων συνάθροισης που θεωρούνται κατάλληλες για το σχεδιασμό [147,260]. Ως 

παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή προτιμήσεων για τις μεταβλητές 

απόδοσης ενος μηχανισμού. Μία υψηλή προτίμηση που αντιστοιχεί σε απαίτηση υψηλής 

αντοχής για ένα εξάρτημα δεν μπορεί να αντισταθμιστεί με μία χαμηλή προτίμηση για 

χαμηλή αντοχή ενός άλλου εξαρτήματος, λόγω του ότι μία πιθανή αστοχία του τελευταίου 

μπορεί να επιφέρει την αστοχία όλου του συστήματος. Αυτό το παράδειγμα αντανακλά τη 

μη-αντισταθμιστική (non-compensating) στρατηγική Pmin που λαμβάνει υπόψιν τη 

χαμηλότερη προτίμηση κατά τη φάση της συνάθροισης: 

MIN 1 1 j j 1 jP ((μ ,w ),...(μ ,w )) MIN(μ ,...,μ )=                                   (3.18) 

Εναλλακτικά, ας θεωρηθεί το παράδειγμα μίας μπαταρίας εμπορίου και δύο εκ των 

μεταβλητών απόδοσης, το κόστος αγοράς και η χωρητικότητά της (διάρκεια). Είναι προφανές 

σε αυτή την περίπτωση ότι το χαμηλό κόστος μπορεί να αντισταθμιστεί με χαμηλή 

χωρητικότητα ενέργειας και η υψηλή χωρητικότητα μπορεί να αντισταθμιστεί με υψηλό 

κόστος. Αυτό το το παράδειγμα παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο ένα πιο αποδεκτό 

χαρακτηριστικό αντισταθμίζεται μερικώς με ένα λιγότερο αποδεκτό χαρακτηριστικό. Αυτή η 

περίπτωση μοντελοποιείται με μια πλήρως αντισταθμιστική στρατηγική (fully-compensating 

strategy) (PII), για την οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνάρτηση συνάθροισης γεωμετρικού 

μέσου: 

κ

1
n ww

II 1 1 n n κ 1
k=1

P ((μ ,w ),...(μ ,w ))= μ ,w=w +...+w⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
∏ n                          (3.19)  

Ο σχεδιαστής οφείλει να ορίσει μία στρατηγική συνάθροισης ανάμεσα στις οριακές 

περιπτώσεις των συναρτήσεων PΜΙΝ και PII. Ενδιάμεσες στρατηγικές συνάθροισης μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν υπο μορφή γενικευμένων παραμετρικών συναρτήσεων συνάθροισης. Αυτές 

οι συναρτήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τα αξιώματα καταλληλότητας που 

παρουσιάστηκαν προηγουμένως και να διατηρούν παραμετρικό χαρακτήρα επιτρέποντας τη 

συνάθροιση ασαφών προτιμήσεων με την ίδια συνάρτηση αλλά για διαφορετικές στρατηγικές 

αντιστάθμισης. Εντούτοις, η χρησιμοποίηση παραμετρικών συναρτήσεων συνάθροισης 

απαιτεί επαρκή γνώση σχετικά με το σχεδιαστικό πρόβλημα και ενδεχομένως να εισάγει 

πολυπλοκότητα στη μοντελοποίηση και επίλυση του σχεδιαστικού προβλήματος. 
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Ο wi  είναι ο συντελεστής βαρύτητας που αντιστοιχεί στην προτίμηση μi(αi). Εφόσον η 

ασαφής προτίμηση μi(αi) αναπαριστά την επιθυμία για κάποιες τιμές ή εύρη τιμών των 

σχεδιαστικών παραμέτρων, ο συντελεστής βαρύτητας αναπαριστά τη σχετική σπουδαιότητα 

ικανοποίησης κάποιας ασαφούς προτίμησης σε σχέση με κάποια άλλη. Αυτό σημαίνει ότι μία 

ασαφής προτίμηση με μεγαλύτερο συνετελεστή βαρύτητας παίρνει μεγαλύτερη 

προτεραιότητα ως προς την ικανοποίησή της σε σχέση με μία άλλη ασαφή προτίμηση με 

μικρότερο συντελεστή βαρύτητας. 

Στο Σχ. 3.8 παρουσιάζονται οι ασαφείς προτιμήσεις για δύο διαφορετικές μεταβλητές 

απόδοσης (PV1, PV2). Στα σχήματα Σχ. 3.8.β και Σχ. 3.8.γ απεικονίζεται η συνάθροιση των 

ασαφών αυτών προτιμήσεων στα διαστήματα τιμών των μεταβλητών απόδοσης PV1, PV2 με 

ισότιμους συντελεστές βαρύτητας (w1=w2=0.5), χρησιμοποιώντας τις δύο αντιθετικές 

στρατηγικές αντιστάθμισης. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ασαφών προτιμήσεων στις 

μεταβλητές απόδοσης, ο συμβολισμός ε αντιστοιχεί σε προτίμηση πολύ κοντά στο μηδέν 

αλλά όχι μηδέν. Προτιμήσεις του επιπέδου ε χρησιμοποιούνται, ώστε να χρησιμοποιείται το 

αξίωμα της απαλοιφής και να αναπαριστώνται οι λιγότερο προτιμώμενες, πλην όμως 

αποδεκτές, λύσεις. 

Η μέθοδος του βεβαρημένου αθροίσματος (weighted sum) είναι η πιο απλή προσέγγιση για 

να επιτευχθεί αυτή η συνάθροιση [297], αλλά υστερεί λόγω της αδυναμίας της να 

προσεγγίσει τα μη-κυρτά τμήματα μίας επιφάνειας Pareto [6]. Μία άλλη κοινή προσέγγιση 

είναι η θεωρία χρησιμότητας [13], η οποία αν και χρησιμοποιείται ευρέως για λήψη 

αποφάσεων σε πλήθος διαφορετικών προβλημάτων, αγνοεί το γεγονός ότι συγκεκριμένες 

σχεδιαστικές απαιτήσεις δεν μπορούν πάντα να αντισταθμιστούν, φαινόμενο συχνό στο 

μηχανολογικό σχεδιασμό [147]. Για τη συνάθροιση πολυκριτηριακών προτιμήσεων είναι 

προτιμητέα η χρησιμοποίηση της θεωρίας ασαφών συνόλων, δεδομένου ότι παρέχει πλούσια 

ποικιλία συνδέσεων ανάμεσα σε t-norms και t-conorms [63] οι οποίες είναι αντισταθμιστικές 

και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συναρτήσεις συνάθροισης στο μηχανολογικό 

σχεδιασμό.  

Μία συνάρτηση συνάθροισης προτιμήσεων P είναι αντισταθμιστική εάν και μόνο εάν [260]: 

mini (μi(αi)) ≤  P((μ1(α1),w1),..., (μκ(ακ),wk)) ≤ maxi (μi(αi))                      (3.20) 

 

Αυτή είναι η ιδιότητα Pareto που εκφράζει ότι η P είναι μία συνάρτηση μέσου όρου που 

αντιστοιχεί τις σχεδιαστικές παραμέτρους x  με τις ιδιότητες παραμέτρων 
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{ }: ( ), 1,2,...,i ix x i kα α⎯⎯→ ∀ ∈ . Η συνάρτηση προτίμησης μi(αi) εκφράζει προτιμήσεις 

για τη σχεδιαστική ιδιότητα αi, μπορεί να είναι γραμμική ή μη-γραμμική και 

κανονικοποιείται στο διάστημα [0,1]. Μία οικογένεια παραμετροποιημένων τελεστών μέσου 

όρου ειδικού ενδιαφέροντος για το σχεδιασμό είναι οι βεβαρημένοι γεωμετρικοί μέσοι 

δύναμης και ρίζας. Σύμφωνα με αυτούς τους τελεστές, η συνολική προτίμηση μίας 

σχεδιαστικής λύσης μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:  

1/
1 1 1 1 1 1(( ( ), ),...,( ( ), )) ( ( ( )) ... ( ( ( )) )s s s

k k k k k kP a w a w w wμ μ μ α μ α= + +        (3.21) 

όπου αk μπορεί είναι η τιμή μίας σχεδιαστικής παραμέτρου και wk ο συντελεστής βαρύτητας 

του αντίστοιχου κριτηρίου [147,260], με 1,    0k k
k

w w= ≥∑  

  
(α). Ασαφείς προτιμήσεις για μεταβλητές απόδοσης PV1, PV2 

  

  
(β). Αντισταθμιστική στρατηγική συνάθροισης (γ). Μη-αντισταθμιστική στρατηγική συνάθροισης 

Σχ. 3.8 Αποτέλεσμα συνάθροισης ασαφών προτιμήσεων σε μεταβλητές απόδοσης PV1, PV2, (α) σε 
δύο και τρεις διαστάσεις χρησιμοποιώντας αντισταθμιστική (β) και μη αντισταθμιστική (γ) 

στρατηγική συνάθροισης. 
 

Αυτή η οικογένεια συναρτήσεων συνάθροισης συμπεριλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις 

αντιστάθμισης, από τελεστή ΜΙΝ (s = -∞) έως πλήρως αντισταθμιστική (fully compensating, 

s = 0) και από υπερ-αντισταθμιστική (super-compensating, s > 0) έως ΜΑΧ (s = +∞). Ο όρος 
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s αποτελεί το συντελεστή αντιστάθμισης ανάμεσα σε ασαφείς προτιμήσεις σε τιμές 

σχεδιαστικών παραμέτρων/ιδιοτήτων. Ο Πίνακ. 3.3 [305] παρουσιάζει ορισμένες 

συναρτήσεις συνάθροισης αυτής της οικογένειας με διαφορετικούς συντελεστές 

αντιστάθμισης s.  

 
Πίνακ. 3.3 Οικογένεια παραμετροποιημένων βεβαρημένων συναρτήσεων συνάθροισης ασαφών 

προτιμήσεων [305]. 

 
 

Η τιμή s=1 αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη κατηγορία συναρτήσεων, αυτής του 

βεβαρημένου αθροίσματος (weighted sum). Αυτή η κατηγορία των συναρτήσεων είναι 

κατάλληλη για προβλήματα σχεδιασμού και με τη χρησιμοποίησή αυτών των συναρτήσεων, 

των συντελεστών βαρύτητας (wi) και του συντελεστή αντιστάθμισης, καθιστάται δυνατή η 

εύρεση οποιασδήποτε Pareto-βέλτιστης σχεδιαστικής λύσης. 

Συνεπώς, για τη συνάθροιση ασαφών προτιμήσεων στο σχεδιασμό, είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιηθούν διαφόρων ειδών τελεστές συνάθροισης με διαφορετικούς συντελεστές 

αντιστάθμισης, με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται τα παραπάνω αξιώματα. Όσον αφορά 

τη μοντελοποίηση με ασαφή λογική, χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος αποασαφοποίησης η 

μέθοδος κεντροειδούς επιφάνειας. Ο βαθμός αξιολόγησης βρέθηκε ότι επηρεάζεται όχι μόνο 

από τους τελεστές που χρησιμοποιούνται για τη συνάθροιση των αποτελεσμάτων, αλλά και 

από τη μέθοδο αποασαφοποίησης. Μελέτες των μεθόδων αποασαφοποίησης συναντώνται 

στη σχετική βιβλιογραφία [240], αλλά δεν αποτελούν αντικείμενο έρευνας στην παρούσα 

εργασία. 
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3.4 Συνεργατικός σχεδιασμός-Προσδιορισμός ασαφών προτιμήσεων 

από πολλαπλούς σχεδιαστές 

Στα προκαταρτικά στάδια σχεδιασμού, η σχεδιαστική διαδικασία προχωρεί σε ένα δυναμικό 

και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το οποίο μπορεί να προκαλέσει αλλαγή στους 

περιορισμούς, στις προτιμήσεις, στις απαιτήσεις κλπ. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι δεν είναι 

πάντα δυνατός ο εκ των προτέρων προσδιορισμός των σχεδιαστικών προτιμήσεων 

(απαιτήσεων), της σχετικής σπουδαιότητας αυτών, καθώς και των σχεδιαστικών 

περιορισμών, όπως απαιτείται και γίνεται στα περισσότερα αυτοματοποιημένα σχεδιαστικά 

συστήματα [249]. Έτσι κρίνεται ως απαραίτητος ο διαδραστικός προσδιορισμός των 

προτιμήσεων ώστε να αξιολογούνται μερικά ή ολικά οι σχεδιαστικές λύσεις και να 

ποσοτικοποιούνται οι παράμετροι των συναρτήσεων αντιστάθμισης. Η σταδιακή ρύθμιση των 

προτιμήσεων και των περιορισμών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα μίας εξελικτικής 

διαδραστικής σύνθεσης και η ανάλογη προσαρμογή μπορεί να πραγματοποιείται σε 

οποιαδήποτε περίπτωση ανατροφοδότησης από την εξελικτική αυτή διαδικασία σε κάθε 

κύκλο σύνθεσης.  

Τα υπάρχοντα υπολογιστικά εργαλεία τείνουν να εξαρτώνται από μία στατική περιγραφή του 

προβλήματος από ένα σχεδιαστή. Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιείται μία προσέγγιση 

που επιτρέπει τον προσδιορισμό σχεδιαστικών προτιμήσεων -και άρα και των σχεδιαστικών 

στόχων- από μία ομάδα σχεδιαστών με ένα διαδραστικό και συστηματικό τρόπο. Με τον 

τρόπο αυτό εκτός από το ότι επιτυγχάνεται η ενσωμάτωση πολλαπλάσιας εμπειρίας και 

διαφορετικών απόψεων, ο κάθε σχεδιαστής μπορεί να διαμορφώσει και να υποβάλει τις δικές 

του απόψεις (ασαφείς προτιμήσεις, συντελεστές βαρύτητας, στρατηγική συνάθροισης κλπ.), 

έχοντας παράλληλα υπόψιν και τις απόψεις των άλλων σχεδιαστών. 

Εάν υποτεθεί ότι χρησιμοποιείται μία ομάδα σχεδιαστών για τον ορισμό και την επίλυση ενός 

σχεδιαστικού προβλήματος, τότε κάθε ένα μέλος της ομάδας αυτής των σχεδιαστών θα 

πρέπει να συνδεθεί με ένα συντελεστή βαρύτητας γνώμης, όπως φαίνεται στο Σχ. 3.9. Το 

βάρος γνώμης του κάθε σχεδιαστή μπορεί να καθορίζεται από κάποιον συντονιστή 

(facilitator) πριν ξεκινήσει ο σχεδιασμός ή να γίνεται με κάποιον άλλο τρόπο (π.χ. 

βαθμολόγηση). Σε ένα πιο εξελιγμένο σύστημα συνεργατικού σχεδιασμού θα ήταν θεμιτό 

κάθε σχεδιαστής να έχει διαφορετικό βάρος γνώμης ανάλογα με το πεδίο εμπειρίας του και 

ειδικότητάς του και συνεπώς ανάλογα με τη φάση ή με το κομμάτι του σχεδιαστικού 

προβλήματος όπου εμπλέκεται. Στην παρούσα προσέγγιση, ορίζεται υποκειμενικά ένα βάρος 

γνώμης για τους σχεδιαστές, το οποίο χρησιμοποιείται για το συνεργατικό ορισμό του 

σχεδιαστικού προβλήματος (δημιουργία πινάκων δομής σχεδιασμού και ιεραρχικών δέντρων) 
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και τη δημιουργία κριτηρίου βελτιστότητας μέσω συνεργατικής συνάθροισης ασαφών 

προτιμήσεων.  

Όπως παρουσιάζεται στο Σχ. 3.10, η δημιουργία κριτηρίου βελτιστότητας απαιτεί 

προηγουμένως το σχηματισμό ιεραρχικού δέντρου σχεδιαστικών παραμέτρων και τον 

προσδιορισμό των σχεδιαστικών παραμέτρων που χαρακτηρίζονται ως μεταβλητές απόδοσης, 

στις οποίες θα ανατεθούν ασαφείς προτιμήσεις από τους σχεδιαστές. Για κάθε μία από αυτές 

τις μεταβλητές απόδοσης, οι σχεδιαστές εκφράζουν τις ασαφείς προτιμήσεις τους, 

σχηματίζοντας μία ομάδα διαφορετικών προτιμήσεων για την ίδια μεταβλητή απόδοσης. Στη 

συνέχεια, οι προτιμήσεις αυτές συναθροίζονται για την κάθε μεταβλητή απόδοσης ξεχωριστά, 

και στη συνέχεια οι εξαγόμενες για τις μεταβλητές απόδοσης ασαφείς προτιμήσεις, 

συναθροίζονται όλες μαζί για να εξάγουν τη συνολική ασαφή προτίμηση που χρησιμοποιείται 

ως κριτήριο βελτιστότητας για τις σχεδιαστικές λύσεις. Η παραπάνω διαδικασία 

απεικονίζεται στο Σχ. 3.10.  

Ο υπολογισμός της συνολικής συναθροιζόμενης ασαφούς προτίμησης από όλους τους 

σχεδιαστές μπορεί να εκφραστεί μαθηματικά ως εξής: 

                        (3.22) 
PVPV

n k-1

111
      ( , ), ( , )P [ P [ ]]i j i i j iij

PV ow PV owμ μ + +== 1

Όπου: 
PVP η στρατηγική συνάθροισης προτιμήσεων των επιμέρους μεταβλητών απόδοσης PV 

DP η στρατηγική συνάθροισης προτιμήσεων των σχεδιαστών για την ίδια μεταβλητή PV 

μ η συνάρτηση ασαφούς προτίμησης (π.χ. τριγωνική, ορθογωνική κλπ.) 

n ο συνολικός αριθμός μεταβλητών απόδοσης 

k ο συνολικός αριθμός σχεδιαστών 

ow βάρος γνώμης σχεδιαστή 

 

Όπως φαίνεται από τη σχέση (3.22), προηγείται η συνάθροιση των προτιμήσεων των 

διαφορετικών σχεδιαστών για την κάθε μεταβλητή απόδοσης (τοπικά σε κάθε μεταβλητή) και 

στη συνέχεια ακολουθεί η συνάθροιση των επιμέρους συναθροισμένων προτιμήσεων από 

όλες τις μεταβλητές απόδοσης. Επίσης, για τους δύο παραπάνω κύκλους συνάθροισης 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές στρατηγικές συνάθροισης (διαφορετικός 

τελεστής) ανάλογα με το σχεδιαστικό πρόβλημα και τις ειδικές συνθήκες. Σχετικά με τη 

στρατηγική συνάθροισης των προτιμήσεων από πολλαπλούς σχεδιαστές σε επίπεδο 

μεταβλητής απόδοσης, η στρατηγική πρέπει να αντικατοπτρίζει τους κανόνες διαλεκτικής 
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συμπερασματικής [131]. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που στη σχεδιαστική διαδικασία 

είναι θεμιτό να ενσωματωθεί η διαδικασία της αρνησικυρίας (βέτο) από οποιονδήποτε από 

οποιονδήποτε από τους σχεδιαστές, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως τελεστής συνάθροισης ο 

‘ΜΙΝ’, ώστε αυτή η άποψη να μην μπορεί να αντισταθμιστεί με τις υπόλοιπες ανεξαρτήτως 

των συντελεστών βαρύτητας γνώμης (ow) που μπορεί να έχει αποδοθεί στους σχεδιαστές.  

 
Σχ. 3.9 Συνεργατικός προσδιορισμός αντικειμενικών κριτηρίων σχεδιασμού μέσω απόδοσης 

ασαφών προτιμήσεων στις μεταβλητές απόδοσης από κάθε σχεδιαστή. 
 

 
Σχ. 3.10 Αρχιτεκτονική προσδιορισμού ασαφών προτιμήσεων από τους σχεδιαστές στις 

μεταβλητές απόδοσης και υπολογισμού τελικής προτίμησης.  
Σχ. 3.11 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ανάθεσης ασαφών προτιμήσεων από πέντε 

σχεδιαστές με διαφορετικό βάρος γνώμης (ανάλογα με την εμπειρία τους) για την ίδια 

μεταβλητή απόδοσης. Οι ασαφείς προτιμήσεις από τους σχεδιαστές συναθροίζονται με 

αντισταθμιστική στρατηγική συνάθροισης χρησιμοποιώντας μία γεωμετρική συνάρτηση 

βεβαρημένου μέσου, ενώ το αποτέλεσμα της συνάθροισης φαίνεται στο ίδιο σχήμα. 
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Ασαφείς προτιμήσεις από πέντε σχεδιαστές για την ίδια μεταβλητή απόδοσης PV 

 

 

Συνάθροιση των επιμέρους προτιμήσεων των σχεδιαστών για εξαγωγή συνολικής προτίμησης για 
συγκεκριμένη μεταβλητή απόδοσης 

Designer1=’Kostas’  ow1=8 
Designer2=’Argyris’  ow2=10 
Designer3=’Greg’ ow3=4 

Αντισταθμιστική στρατηγική συνάθροισης ασαφών 
προτιμήσεων βεβαρημένου μέσου: 

Designer4=’Mary’ ow4=4 n1

ow
1

n

1k

ow
κII w...wow,μP κ oo ++=⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛= ∏
=

 

Designer5=’Evelyn’ ow5=6 

 

 
Σχ. 3.11 Παράδειγμα απόδοσης και συνάθροισης ασαφών προτιμήσεων από πέντε διαφορετικούς 

σχεδιαστές. 
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3.5 Σύνοψη κεφαλαίου 

Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύχθηκε και παρουσιάστηκε μία γενικευμένη συστηματική 

προσέγγιση για τη μοντελοποίηση των αντικειμενικών κριτηρίων ποιότητας/βελτιστότητας 

των σχεδιαστικών λύσεων. Τα αντικειμενικά κριτήρια σχεδιασμού μοντελοποιούνται μέσω 

ασαφών προτιμήσεων που ανατίθενται στις μεταβλητές απόδοσης του σχεδιαστικού 

προβλήματος, οι οποίες προτιμήσεις στη συνέχεια συναθροίζονται χρησιμοποιώντας 

κατάλληλους τελεστές και στρατηγικές συνάθροισης. Μέσω της ασαφούς προτίμησης 

καθίσταται δυνατή η ενσωμάτωση της ασάφειας/αβεβαιότητας στην έκφραση των 

σχεδιαστικών απαιτήσεων), καθώς και η χρησιμοποίηση ποιοτικών/λεκτικών κριτηρίων. 

Βάσει της προτεινόμενης σχεδιαστικής προσέγγισης, η επίλυση του σχεδιαστικού 

προβλήματος γίνεται με την αξιολόγηση ομάδων τιμών, αποτρέποντας το ενδεχόμενο της 

παγίδευσης σε τοπικά βέλτιστα του χώρου των λύσεων και ενισχύοντας την πιθανότητα να 

εξαχθούν πιο εύρωστες τελικές σχεδιαστικές λύσεις. Αν και η έννοια της ασαφούς 

προτίμησης έχει χρησιμοποιηθεί ξανά στη βιβλιογραφία [147,260,316], στην παρούσα 

εργασία χρησιμοποιείται για μια διαφορετική αναπαράσταση του σχεδιαστικού προβλήματος 

το οποίο εκφράζεται μέσω γενικευμένων σχεδιαστικών οντοτήτων όπως σχεδιαστικές 

παράμετροι, μεταβλητές απόδοσης, συντελεστές βαρύτητας και ιεραρχικά δέντρα. Επίσης, 

ενώ ο υπολογισμός των τιμών των μεταβλητών απόδοσης ακολουθεί μία ιεραρχική δομή, η 

συνάθροιση των αντίστοιχων ασαφών προτιμήσεων γίνεται σε ένα επίπεδο (όλες οι ασαφείς 

προτιμήσεις μαζί) χρησιμοποιώντας την κατάλληλη στρατηγική συνάθροισης. Τέλος, πρέπει 

να αναφερθεί ότι κατά τη διαμόρφωση της προτεινόμενης προσέγγισης δόθηκε ιδιαίτερη 

έμφαση στη διατήρηση: α) της γενικότητας, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

εργαλείο για την επίλυση μεγάλου εύρους σχεδιαστικών προβλημάτων ανεξαρτήτως 

επιστημονικού πεδίου και β) της απλότητας, ώστε να μην είναι απαραίτητο για το σχεδιαστή 

να εισάγει εξειδικευμένη σχεδιαστική γνώση, που πιθανώς να μην είναι διαθέσιμη στη φάση 

αυτή και που πιθανώς να καθιστούσε δύσχρηστο το προτεινόμενο σχεδιαστικό μοντέλο. 

Στην προσέγγιση που περιγράφηκε στις προηγούμενες παραγράφους, ανάλογα με τη 

στρατηγική συνάθροισης επιλέγεται και ο κατάλληλος τελεστής συνάθροισης ασαφών 

προτιμήσεων. Ο τελεστής πρέπει να είναι συμβατός με τα αξιώματα καταλληλότητας για 

σχεδιασμό που παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 3.3.4 και η επιλογή του γίνεται βάσει της 

άποψης που έχει ο σχεδιαστής για το προϊόν που θέλει να κατασκευάσει. Ένα προϊόν υψηλής 

ποιότητας, π.χ. μια μηχανοτρονική ρομποτική διάταξη, απαιτεί πιο αυστηρή επιλογή των 

εναλλακτικών λύσεων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιμοποιούνται οι τελεστές T-

norm. Από τους τελεστές T-norm ο πιο αυστηρός είναι ο τελεστής δραστικού γινομένου, ενώ 

ο λιγότερο αυστηρός είναι ο τελεστής ελαχίστου (ΜΙΝ). Οι οικογένειες των τελεστών 
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συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά των βασικών τελεστών αυξάνοντας ή μειώνοντας έτσι την 

αυστηρότητα της αξιολόγησης κάποιου τελεστή αφού αυτός συνδυάζεται με κάποιον άλλο. 

Όταν τα προϊόντα που σχεδιάζονται δεν είναι τόσο υψηλής ποιότητας, καλό είναι ο 

σχεδιαστής, για να απλοποιεί τη διαδικασία σχεδιασμού, να επιλέγει τελεστές μέσου όρου ή 

οικογένειες αυτών. 

Η χρησιμοποίηση ασαφών προτιμήσεων ανάγει την επίλυση του σχεδιαστικού προβλήματος 

σε ένα πολυκριτηριακό πρόβλημα με κριτήρια τις ασαφείς προτιμήσεις στις μεταβλητές 

απόδοσης του προβλήματος. Η τελική λύση αξιολογείται με την αναγωγή των επιμέρους 

κριτηρίων -μέσω ασαφών τελεστών- σε ένα μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης της 

σχεδιαστικής λύσης, το κριτήριο της μέγιστης συνολικής συναθροιζόμενης προτίμησης. 

Επίσης, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αναπτύχθηκε ένα πλαίσιο, το οποίο καθιστά 

δυνατή τη χρησιμοποίηση της προτεινόμενης προσέγγισης και για την περίπτωση 

πολλαπλότητας σχεδιαστών. Μέσω ενός συστηματικού και τυποποιημένου τρόπου ασαφούς 

συλλογιστικής, επιτυγχάνεται η συνεργατική δράση πολλαπλών σχεδιαστών με διαφορετική 

βαρύτητα γνώμης, οι οποίοι συνεισφέρουν αυτόνομα σε ασαφείς προτιμήσεις. Η τελική λύση 

αξιολογείται βάσει των ασαφών προτιμήσεων που έχουν ανατεθεί από όλους τους σχεδιαστές 

κατόπιν μίας διαδικασίας συνάθροισης για την οποία επιλέγεται τελεστής με βάση μια 

στρατηγική διαλεκτικής εξαγωγής συμπεράσματος.    

Συνοπτικά τα σημεία διαφοροποίησης/καινοτομίας της προτεινόμενης μεθοδολογίας που 

περιγράφηκε στο παρόν κεφάλαιο σε σχέση με άλλες υπάρχουσες προσεγγίσεις είναι τα εξής: 

• Μαθηματική έκφραση ασαφών προτιμήσεων σε σχεδιαστικές παραμέτρους οι οποίες 

μπορεί να εκφράζονται ποιοτικά ή ποσοτικά. 

• Μοντέλο χρησιμοποίησης και συνάθροισης ασαφών προτιμήσεων σε ιεραρχικές 

δομές γενικευμένων σχεδιαστικών παραμέτρων. 

• Συνεργατικό πλαίσιο συνάθροισης ασαφών προτιμήσεων που προσδιορίζονται από 

πολλαπλούς σχεδιαστές.  

Θεωρείται σκόπιμο να γίνουν στο σημείο αυτό κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με 

περιγραφείσα διαδικασία. Ένα πρώτο ζήτημα είναι ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζονται οι 

στρατηγικές συνάθροισης (και για τις δύο συναθροίσεις, τοπικά ή ολικά) και τα βάρη γνώμης 

των σχεδιαστών. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνεται διαχείριση 

διαφορετικών βαρών γνώμης για τον ίδιο σχεδιαστή ανάλογα με το επιπεδο εμπειρίας για το 

επιμέρους αντικείμενο ή τον τομέα ευθύνης του ή και να γίνεται διαχείριση διαφορετικής 

στρατηγικής αντιστάθμισης προτιμήσεων διαφόρων μεταβλητών απόδοσης για διαφορετικά 
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κομμάτια του σχεδιαστικού προβλήματος. Θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί μία 

εφαρμογή συλλογιστικής βασιζόμενη σε προηγούμενες περιπτώσεις (Case-Based Reasoning), 

ώστε να καθορίζονται κάποιες από τις παραπάνω παραμέτρους ανάλογα με το εκάστοτε 

σχεδιαστικό πρόβλημα. Παρόλα αυτά, τα παραπάνω ζητήματα έχουν τεθεί εκτός της 

στόχευσης της παρούσας διατριβής, με την παραδοχή ότι αυτές οι παράμετροι μπορούν να 

προσδιοριστούν από ένα συντονιστή του σχεδιασμού (design process facilitator), ο οποίος θα 

μπορεί να επιλύει τέτοιου είδους ζητήματα. Μία εξελιγμένη εφαρμογή της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας που θα επιτρέπει επικοινωνία και διεκπεραίωση του σχεδιασμού σε δικτυακή 

βάση (web-based) και ειδικά για μεγάλου εύρους σχεδιαστικά προβλήματα, σίγουρα θα 

απαιτούσε και μία διαφορετική προσέγγιση που θα συμπεριλάμβανε όλες τις παραπάνω 

λειτουργίες. Αναγνωρίζοντας τη διαρκώς αυξανόμενη χρήση των διαδικτυακών εφαρμογών 

και την αναγκαιότητα επίλυσης σχεδιαστικών προβλημάτων από πολλαπλούς σχεδιαστές 

[254], γίνεται σαφές ότι τα παραπάνω ζητήματα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο 

περαιτέρω έρευνας, χρησιμοποιώντας και εφαρμογές από άλλους ερευνητικούς τομείς.  

Έχοντας θεμελιώσει τη δόμηση και αναπαράσταση του σχεδιαστικού προβλήματος και στη 

συνέχεια την έκφραση των αντικειμενικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό της βέλτιστης 

σχεδιαστικής λύσης, το επόμενο βήμα είναι να αναζητηθούν οι βέλτιστες λύσεις 

χρησιμοποιώντας κάποια τεχνική εξερεύνησης του χώρου των εφικτών λύσεων. Στο επόμενο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται διάφορες τεχνικές βελτιστοποίησης και ειδικότερα οι εξελικτικοί 

αλγόριθμοι, ενώ περιγράφονται τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρησιμοποίησή 

τους στο προτεινόμενο σχεδιαστικό μοντέλο. 

 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

Βελτιστοποίηση σχεδιαστικών λύσεων: 

Γενετικοί και άλλοι αλγόριθμοι 

 Το καλύτερο είναι συχνά εχθρός του καλού και το τέλειο αργεί τόσο να 
φτάσει, που τελικά γίνεται εχθρός όλων (Arthur C. Clarke). 

Στο κεφάλαιο αυτό διερευνώνται τεχνικές αναζήτησης βέλτιστων-ποιοτικών σχεδιαστικών 

λύσεων. Πιο ειδικά, παρουσιάζονται οι γενετικοί αλγόριθμοι ως τεχνικές εύρεσης λύσης σε 

παραμετρικά σχεδιαστικά προβλήματα και υπογραμμίζονται τα πλεονεκτήματά τους ως προς τη 

γενικευμένη αποτελεσματικότητά τους καθώς και ως προς την εφαρμοσιμότητά τους στο 

σχεδιαστικό μοντέλο και τον τρόπο αναπαράστασης που χρησιμοποιήθηκε στα προηγούμενα 

κεφάλαια. Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή του τρόπου με τον οποίο μπορεί να ενσωματωθεί 

ένας γενετικός αλγόριθμος στην προτεινόμενη σχεδιαστική μεθοδολογία και αναφέρονται οι 

σχεδιαστικές παράμετροι στις οποίες επεμβαίνει ο αλγόριθμος, καθώς και οι μεταβλητές 

ελέγχου του ίδιου του αλγόριθμου στις οποίες οφείλει να παρέμβει ο σχεδιαστής. Επιπλέον, 

παρουσιάζονται δέκα τεχνικές βελτιστοποίησης, εξελικτικές και μη, με στόχο να καλυφθούν οι 

τυχόν αδυναμίες του γενετικού αλγόριθμου μέσω της χρησιμοποίησης υβριδικών 

αρχιτεκτονικών, οι οποίες συνδυάζουν τους γενετικούς αλγόριθμους με τις τεχνικές αυτές. 

Τέλος, γίνεται περιγραφή μίας μεθοδολογίας, μέσω της οποίας το αρχικό σχεδιαστικό πρόβλημα 

μπορεί να εκφραστεί και επιλυθεί με μία απλοποιημένη προσεγγιστική αναπαράσταση που 

διαμορφώνεται χρησιμοποιώντας νευρο-ασαφή προσέγγιση με βάση «καλές» σχεδιαστικές 

λύσεις, που έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια της γενετικής βελτιστοποίησης. 
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4.1 Εισαγωγή 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναπτύχθηκαν οι μέθοδοι με τις οποίες είναι δυνατό να παραχθεί 

ένα σύνολο τελικών λύσεων. Οι τελικές λύσεις πρέπει να συγκριθούν μεταξύ τους, να 

αξιολογηθούν και να επιλεγεί η βέλτιστη σύμφωνα με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για 

το κάθε σχεδιαστικό πρόβλημα. Γενικά, η αναζήτηση της βέλτιστης σχεδιαστικής λύσης στον 

παραμετρικό σχεδιασμό γίνεται μέσω της μεταβολής των τιμών μιας ομάδας σχεδιαστικών 

παραμέτρων που χαρακτηρίζονται ως είσοδοι του προβλήματος και η τελική (βέλτιστη) 

σχεδιαστική λύση αναπαρίσταται μέσω των τιμών που λαμβάνουν οι υπόλοιπες σχεδιαστικές 

παράμετροι. Για αυτή τη διαδικασία αναζήτησης της βέλτιστης σχεδιαστικής λύσης συνήθως 

χρησιμοποιείται μία τεχνική βελτιστοποίησης που αναλαμβάνει να ερευνήσει το χώρο όλων 

των εφικτών λύσεων και να εξάγει την καλύτερη σύμφωνα με μία αντικειμενική συνάρτηση 

που αποτελεί το κριτήριο βελτιστότητας για μία σχεδιαστική λύση.  

Οι συμβατικές μέθοδοι βελτιστοποίησης (gradient-based) βασίζονται στον υπολογισμό της 

παραγώγου της αντικειμενικής συνάρτησης για να κατευθυνθούν προς την καλύτερη λύση, με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στις περιπτώσεις στις οποίες η αντικειμενική 

συνάρτηση χαρακτηρίζεται από μη-γραμμικότητες ή/και όταν ο σχεδιαστικός χώρος λύσεων 

είναι μη συνεχής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι συμβατικές τεχνικές βελτιστοποίησης είτε δεν 

είναι εφαρμόσιμες είτε μπορεί να παγιδευτούν σε τοπικά ακρότατα του σχεδιαστικού χώρου 

και να καταλήξουν  σε «υποβαθμισμένες», μη βέλτιστες σχεδιαστικές λύσεις. Σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία αναπαράστασης και το κριτήριο αξιολόγησης των σχεδιαστικών λύσεων με 

βάση τη συνολική ασαφή προτίμηση, τα παραπάνω αποτρεπτικά ως προς τη χρησιμοποίηση 

συμβατικών τεχνικών βελτιστοποίησης φαινόμενα συναντώνται, όταν η αναζήτηση των 

βέλτιστων λύσεων γίνεται σε ένα σχεδιαστικό χώρο που προσδιορίζεται από τη συνάθροιση 

ασαφών προτιμήσεων.  

Τα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί πλήθος ευρετικών τεχνικών που εξερευνούν το 

σχεδιαστικό χώρο λύσεων βασιζόμενες σε εξελικτικές προσεγγίσεις. Παραδείγματα τέτοιων 

τεχνικών αποτελούν οι γενετικοί και μιμητικοί αλγόριθμοι (genetic and memetic algorithms), 

η βελτιστοποίηση με βάση την τεχνική της αποικίας μυρμηγκιών (ant colony), η τεχνική του 

σμήνους ατόμων (particle swarm optimization), ο αλγόριθμος μετακινούμενου βατράχου 

(shuffled frog leap), η εξομοίωση ανόπτησης (simulated annealing) κλπ. Οι τεχνικές 

συναντώνται στη φύση και έχουν μοντελοποιηθεί αλγοριθμικά με στόχο την αναζήτηση 

βέλτιστων λύσεων σε διαφόρων ειδών προβλήματα βελτιστοποίησης. Στη βιβλιογραφία 

περιγράφονται τα βήματα ανάπτυξης και χρησιμοποίησης κάθε μίας από τις προηγούμενες 
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τεχνικές, καθώς και δημοσιεύσεις αναφορικά με συγκριτική αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητάς τους σε διαφορετικού είδους προβλήματα [8,73,95,207,327,184,311]. 

Η επιλογή κάποιας από τις τεχνικές εξελικτικής βελτιστοποίησης εξαρτάται κάθε φορά από 

τα ειδικά χαρακτηριστικά του προβλήματος που πρόκειται να επιλυθεί. Έτσι μέχρι σήμερα 

καμία από τις προαναφερθείσες τεχνικές να εγγυάται βέλτιστα αποτελέσματα για όλο το 

φάσμα των σχεδιαστικών προβλημάτων.  

Οι σχεδιαστές συνήθως ενδιαφέρονται για την εξεύρεση ενός συνόλου εναλλακτικών λύσεων 

χαρακτηριζόμενων ως Pareto-βέλτιστες κατά τη διάρκεια εξερεύνησης του σχεδιαστικού 

χώρου. Ο Vilfredo Pareto [206] όρισε την έννοια του βέλτιστου σε ένα σύνολο του οποίου 

κάθε στοιχείο είναι μία λύση του προβλήματος, ως το στοιχείο για το οποίο καμία άλλη λύση 

δεν μπορεί να είναι καλύτερη λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα συγκρινόμενα σχεδιαστικά 

κριτήρια. 

Μία σχεδιαστική λύση σε ένα βέλτιστο σύνολο κατά Pareto δεν μπορεί να θεωρηθεί ανώτερη 

από τις υπόλοιπες λύσεις του συνόλου, χωρίς να συσταθούν κριτήρια προτίμησης, ώστε να 

αξιολογηθούν οι αντισταθμιζόμενες σχεδιαστικές παράμετροι. Πολύ συχνά οι Pareto μέθοδοι 

βελτιστοποίησης απαιτείται να χρησιμοποιηθούν σε πολυκριτηριακούς (multiobjective) και 

πολυτροπικούς (multimodal) σχεδιαστικούς χώρους, στους οποίους ενυπάρχουν ταυτόχρονα 

πεδία διακριτών και συνεχών τιμών για τις σχεδιαστικές παράμετρους. Συνεπώς, για τέτοιου 

είδους σχεδιαστικά προβλήματα επιβάλλεται η χρησιμοποίηση τεχνικών Pareto 

βελτιστοποίησης (π.χ. γενετικοί αλγόριθμοι), που να μπορούν να χειριστούν τη μικτή αυτή 

κατάσταση πεδίων τιμών (διακριτές και συνεχείς).  

Η πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση, η οποία αναφέρεται στη βιβλιογραφία και ως 

βελτιστοποίηση πολλαπλής απόδοσης (multi-performance optimization) ή 

βελτιστοποίηση διανύσματος (vector optimization), ορίζεται ως το πρόβλημα ανεύρεσης 

ενός διανύσματος μεταβλητών απόφασης (decision variables) που ικανοποιούν τους 

σχεδιαστικούς περιορισμούς και βελτιστοποιούν ένα διάνυσμα-συνάρτηση (vector function) 

του οποίου τα στοιχεία αποτελούν τις αντικειμενικές συναρτήσεις. Αυτές οι συναρτήσεις 

σχηματίζουν μία μαθηματική περιγραφή των κριτηρίων απόδοσης, τα οποία συνήθως 

αντιτίθενται μεταξύ τους. Συνεπώς, βελτιστοποίηση σημαίνει ανεύρεση μίας λύσης που θα 

μπορούσε να δίνει στο σχεδιαστή όλες τις αποδεκτές τιμές από τις αντικειμενικές 

συναρτήσεις.    

Το πρόβλημα σχεδιαστικής βελτιστοποίησης (Optimization Design Problem-ODP) μπορεί 

να εκφραστεί στην παρακάτω μορφή [95]: 
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f (xC , xD , ODP(xD)) Ελαχιστοποίησε   

 

gj (xC , xD ,ODP(xD)) ≤ 0 j = 1,…,m Που υπόκειται σε (4.1) 

xLl ≤ xCl  ≤ xUl l = 1,…,nC (4.2)  

xDi єDi , Di=(di1,di2,…,diqi)  i = 1,…,nD (4.3)  

Το πρόβλημα αυτό είναι ένα μικτό διακριτό-συνεχές μη-γραμμικό πρόβλημα 

βελτιστοποίησης, στο οποίο f και gj είναι αντικειμενικές συναρτήσεις και συναρτήσεις 

σχεδιαστικών περιορισμών αντίστοιχα. Τα στοιχεία του μικτού διανύσματος μεταβλητών x 

χωρίζονται σε: α) nC συνεχείς μεταβλητές εκφραζόμενες ως xC є ℜ nc, όπου xLl και xUl είναι 

το κάτω και άνω όριο αντίστοιχα, και β) nD διακριτές μεταβλητές εκφραζόμενες ως xD. To Di 

είναι το σύνολο των διακριτών τιμών για την i η μεταβλητή, ενώ qi είναι ο αριθμός των 

διακριτών τιμών για την i η διακριτή μεταβλητή. Το ODP(xD) είναι το διάνυσμα των np 

διακριτών παραμέτρων, των οποίων οι τιμές λαμβάνονται από τυποποιημένους πίνακες 

τυποποιημένων διαστάσεων και οι οποίες εξαρτώνται άμεσα από την επιλογή μίας εκ των 

διακριτών μεταβλητών xDk (k є [1,nD]). Οι παράγωγοι Dki xODP ∂∂ / , , Dkxf ∂∂ / Dkj xg ∂∂ /  

(j=1,…,m) δεν μπορούν να υπολογιστούν. 

Ένα γενικευμένο πολυκριτηριακό πρόβλημα βελτιστοποίησης (Multiobjective Optimization 

Problem-MOP) μπορεί να εκφραστεί ως εξής [36]:  

Ορισμός πολυκριτηριακού προβλήματος βελτιστοποίησης (ΜΟΡ) 

* * * *
1 2[ , ,..., ]T

nx x x x=
uur

Αναζήτηση του διανύσματος  που ικανοποιεί τους m ανισοτικούς 

περιορισμούς: 

( ) 0,ig x ≥
r

i=1,2,…,m                                                (4.4) 

 

τους p περιορισμούς ισοτήτων 

 

( ) 0,ih x =
r

   i=1,2,…,p                                                (4.5) 

και βελτιστοποιεί τη διανυσματική συνάρτηση  

1 2( ) ( ), ( ),..., ( )
T

kf x f x f x f x⎡ ⎤= ⎣ ⎦
ur r r r r

                                    (4.6) 

[ ]1 2, ,..., T
nx x x x=

r
όπου  είναι το διάνυσμα των μεταβλητών απόφασης. Πιο απλά, 

αναζητείται να προσδιοριστεί, από το σύνολο F όλων των λύσεων που ικανοποιούν τις 

σχέσεις (4.1), (4.2), το συγκεκριμένο σύνολο * * *
1 2, ,..., nx x x  το οποίο εξάγει τις βέλτιστες τιμές 

όλων των k αντικειμενικών συναρτήσεων του προβλήματος. 
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Σχετικά με τον προηγούμενο ορισμό είναι άξιος αναφοράς ο ορισμός της βελτιστότητας κατά 

τον V. Pareto (19ος αιώνας), που απετέλεσε το σημείο αναφοράς για την έρευνα στην 

πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση. 

Ορισμός του βέλτιστου κατά Pareto 
*

x F∈
r

είναι βέλτιστο κατά Pareto εάν: Ισχύει ότι 

  όπου Ω είναι το σύνολο (χώρος) σχεδιαστικών λύσεων και x∀ ∈ Ω
r

{ }1, 2,...,i κ=  

είτε: 
*

( ( ) ( ))i ii I
f x f x

∈
Λ =

r r
                                                        (4.7) 

 

είτε  

i I∃ ∈  ώστε (υποθέτοντας μεγιστοποίηση) 
*

( ) ( )i if x f x≤
r r

                                                             (4.8) 

*
x
r

Ερμηνεύοντας τον παραπάνω ορισμό, προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι λύσεις είναι 

βέλτιστες κατά Pareto, όταν δεν υπάρχει εφικτό διάνυσμα x
r

 (εφικτή λύση που να ικανοποιεί 

περιορισμούς και απαιτήσεις) το οποίο να μπορεί να αυξήσει την ικανοποίηση κάποιου/ων 

κριτηρίου/ων, χωρίς να προκαλέσει ταυτόχρονη μείωση της ικανοποίησης τουλάχιστον ενός 

άλλου κριτηρίου. Οι βέλτιστες κατά Pareto λύσεις ονομάζονται επίσης στη βιβλιογραφία ως 

μη-κατώτερες (non-inferior), παραδεκτές (admissible) ή αποτελεσματικές (efficient), ενώ 

τα αντίστοιχα διανύσματα χαρακτηρίζονται ως μη-κυριαρχούμενα (non-dominated). Οι 

βέλτιστες κατά Pareto λύσεις μπορεί να μην έχουν ξεκάθαρη συσχέτιση εκτός από τη 

συμμετοχή τους στο αντίστοιχο σύνολο. Αυτό είναι το σύνολο όλων των λύσεων των οποίων 

τα αντίστοιχα διανύσματα είναι μη-κυριαρχούμενα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα διανύσματα 

σύγκρισης. Εάν αναπαρασταθούν στο χώρο αντικειμενικών κριτηρίων, τα μη-κυριαρχούμενα 

διανύσματα είναι γνωστά ως το μέτωπο/σύνορο Pareto (Pareto front). 

Γενικευμένο πολυκριτηριακό πρόβλημα βελτιστοποίησης 

Στη συνέχεια μπορεί να εκφραστεί το γενικευμένο πολυκριτηριακό πρόβλημα 

βελτιστοποίησης [6] μέσω των παρακάτω σχέσεων: 

T
k xfxfxfxF ))(),...,(),(()(min 21=                                           (4.9) 

Για το οποίο ισχύει  με Sx ∈

1 2[ , ,..., ]T
nx x x x=

r
                                                          (4.10) 
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Όπου  είναι οι k αντικειμενικές συναρτήσεις, )(),...,(),( 21 xfxfxf k 1 2[ , ,..., ]nx x x είναι 

διάνυσμα που σχηματίζεται από τις n παραμέτρους βελτιστοποίησης, και  είναι ο 

χώρος παραμέτρων (parameter space) που προσδιορίζουν τη σχεδιαστική λύση. Τα 

λαμβανόμενα διανύσματα αντικειμενικών κριτηρίων 

nRS ∈

{ }SxxF ∈|)(  συμβολίζονται με Υ, έτσι 

ώστε , το S αντιστοιχίζεται μέσω της F στο Υ.  YSF a:

kRY ∈Το  αναφέρεται συνήθως ως χώρος χαρακτηριστικών (attribute space), όπου είναι 

το σύνορο του Υ. Για ένα γενικευμένο σχεδιαστικό πρόβλημα, η F είναι μη-γραμμική και 

πολυτροπική και το S μπορεί να ορίζεται από μη-γραμμικούς περιορισμούς που 

περιλαμβάνουν συνεχείς και διακριτές μεταβλητές. Οι  χρησιμοποιούνται για 

να δηλώσουν το ελάχιστο της κάθε αντίστοιχης αντικειμενικής συνάρτησης και η ουτοπική 

λύση (utopian solution) ορίζεται ως . Καθώς η F* ταυτοχρόνως 

ελαχιστοποιεί όλους τους αντικειμενικούς στόχους, αποτελεί μία ιδανική λύση η οποία είναι 

σπανίως προσβάσιμη και επιτεύξιμη. 

Y∂

**
2

*
1 ,...,, kfff

* * * *
1 2( , ,..., )T

kF f f f=

Το Pareto υποσύνολο του Υ αποτελεί αντικείμενο ειδικού ενδιαφέροντος για τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων. Θεωρώντας ένα πρόβλημα ελαχιστοποίησης και δύο διανύσματα λύσεων 

,x y S∈ x y>, το x λέγεται ότι κυριαρχεί του y, με συμβολισμό , εάν: 

{1,2,..., }: ( ) ( )i ii k f x f∀ ∈ ≤ y {1,2,..., }: ( ) ( )j jj k f x f y∃ ∈ <   και              (4.11) 

Ο χώρος στο Rk που σχηματίζεται από τα διανύσματα αντικειμενικών κριτηρίων των κατά 

Pareto βέλτιστων λύσεων είναι γνωστός ως βέλτιστο σύνορο Pareto P. Γίνεται αντιληπτό ότι 

κάθε σχεδιαστική λύση είναι επιθυμητό να ανήκει στο σύνολο βελτιστότητας κατά Pareto. Το 

Σχ. 4.1 απεικονίζει το πρόβλημα όπως περιγράφηκε. 

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής αναζητήθηκαν κριτήρια πέραν της 

δυνατότητας βελτιστοποίησης σε μη συνεχείς και μη γραμμικούς σχεδιαστικούς χώρους για 

την επιλογή της τεχνικής που θα χρησιμοποιηθεί για να αναζητηθεί η βέλτιστη σχεδιαστική 

λύση. Τελικά επιλέχθηκε η χρησιμοποίηση γενετικού αλγόριθμου ο οποίος συνδυάζεται με το 

κριτήριο της μέγιστης ασαφούς προτίμησης. Ο γενετικός αλγόριθμος ακολουθεί μία 

εξελικτική διαδικασία η οποία βασίζεται σε χρησιμοποίηση πλήθους λύσεων αντί μίας 

μεμονωμένης λύσης. Ως εκ τούτου, εκτός του ότι συνεισφέρει στην εξαγωγή βέλτιστων 

λύσεων, αποφεύγει επίσης τοπικά ακρότατα του σχεδιαστικού χώρου. 
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Σχ. 4.1 Απεικόνιση ενός πρόβληματος με δύο σχεδιαστικές παραμέτρους και δύο αντικειμενικά 

κριτήρια [6]. 

Η μοντελοποίηση των γενετικών αλγόριθμων βασίζεται σε μηχανισμούς φυσικής επιλογής 

(natural selection). Κάθε παράμετρος βελτιστοποίησης (xn) κωδικοποιείται μέσω ενός 

γονιδίου, χρησιμοποιώντας κατάλληλη αναπαράσταση μέσω ενός πραγματικού αριθμού ή 

μίας στοιχειοσειράς από δυαδικά στοιχεία (bitstring). Τα αντίστοιχα γονίδια για όλες τις 

παραμέτρους x1,…,xn σχηματίζουν ένα χρωμόσωμα ικανό να περιγράψει μία αυτόνομη 

σχεδιαστική λύση. Ένα σύνολο χρωμοσωμάτων που αντιπροσωπεύει αρκετές αυτόνομες 

σχεδιαστικές λύσεις σχηματίζει ένα πληθυσμό (population), στον οποίο οι πιο εύρωστες 

λύσεις επιλέγονται για να αναπαραχθούν. Το ζευγάρωμα (mating) πραγματοποιείται 

διασταυρώνοντας (crossover) γονίδια από διαφορετικούς γονείς, ώστε να παραχθούν παιδιά 

(children). Τα παιδιά εισέρχονται στη συνέχεια στον πληθυσμό και η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται ακολουθώντας ένα εξελικτικό μοτίβο (Δαρβινικό περιβάλλον).  

Οι πολυκριτηριακοί γενετικοί αλγόριθμοι διαχωρίζονται ανάλογα με το αν βασίζονται σε 

Pareto βελτιστοποίηση ή όχι. Οι μη-Pareto προσεγγίσεις τείνουν να συγκλίνουν σε ένα 

υποσύνολο του βέλτιστου συνόρου Pareto, αφήνοντας ένα μεγάλο μέρος του συνόλου Pareto 

ανεξερεύνητο. Γενικώς είναι θεμιτή η διατήρηση διαφοροποίησης (diversity), έτσι ώστε 

ολόκληρο το σύνορο Pareto να εξερευνηθεί. Επιπλέον, η διατήρηση της ποικιλίας τείνει να 

βελτιώσει την ευρωστία σε πολυκριτηριακά προβλήματα εξασφαλίζοντας ότι υπάρχει 

γενετική ποικιλία, πάνω στην οποία βασίζονται οι μηχανισμοί ζευγαρώματος. Ιδιαίτερο 

ερευνητικό ενδιαφέρον έχει δοθεί στις εξελικτικές πολυκριτηριακές προσεγγίσεις κατά Pareto 

[338,286,85,114]. Μία χαρακτηριστική προσέγγιση είναι αυτή που αρχικά προτάθηκε από 

τον Goldberg [101], κατά την οποία αναγνωρίζονται οι μη-κυριαρχούμενες λύσεις και τους 

δίνεται μία κατάταξη (π.χ. 1), στη συνέχεια αφαιρούνται από τον πληθυσμό και παίρνουν 

κατάταξη (π.χ. 2) άλλες μη- κυριαρχούμενες λύσεις, ώστε σταδιακά να καθίσταται δυνατή η 

κατάταξη όλων των λύσεων. Ένα παράδειγμα κατάταξης μη- κυριαρχούμενων λύσεων 

φαίνεται στο Σχ. 4.2. 
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Σχ. 4.2 Παράδειγμα σταδιακής κατάταξης μη-κυριαρχούμενων λύσεων [6]. 

Παρά την έντονη ερευνητική δραστηριότητα πάνω στους Pareto πολυκριτηριακούς 

γενετικούς αλγόριθμους, εγείρονται αρκετά θέματα, τα οποία οι ήδη υπάρχουσες 

μεθοδολογίες τα αντιμετωπίζουν με μερική επιτυχία. Οι μέθοδοι αυτές συνήθως απαιτούν 

εκτεταμένες ρυθμίσεις των παραμέτρων του γενετικού αλγόριθμου (μέγεθος πληθυσμού, 

τύπος διασταύρωσης και κατάταξης κλπ.) ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται, 

ώστε να είναι αποτελεσματικός. Παρόλα αυτά, σε μία πραγματική σχεδιαστική εφαρμογή, η 

διαθέσιμη σχεδιαστική γνώση συνήθως δεν επαρκεί για να ρυθμιστούν αξιόπιστα οι 

συγκεκριμένες παράμετροι. Επίσης, οι υπάρχουσες μέθοδοι δεν μπορούν να χειριστούν 

αποτελεσματικά την τοποθέτηση πολλαπλών συνόρων Pareto σε πολυτροπικούς χώρους 

σχεδιαστικών προβλημάτων. 

Η δυσκολία με τους εξελικτικούς αλγόριθμους είναι ότι προορίζονται βασικά για 

βελτιστοποίηση χωρίς περιορισμούς, με τις λύσεις που δημιουργούνται να μην είναι πάντα 

εφικτές. Ένα τρόπος χειρισμού αυτής της δυσκολίας είναι η μέθοδος διάδοσης των 

περιορισμών (constraint propagation) [36], η οποία χρησιμοποιεί το δίκτυο περιορισμών για 

να ενισχύσει τις συνδέσεις μεταξύ κόμβων. 

Η μέθοδος απαλοιφής των μη-εφικτών λύσεων από ένα πληθυσμό μπορεί να λειτουργήσει 

σχετικά καλά, όταν ο χώρος εφικτών λύσεων είναι κυρτός και αποτελεί ένα σημαντικό 

κομμάτι του συνολικού χώρου αναζήτησης. Η ολοκληρωτική απαλοιφή από ένα πληθυσμό 

σχεδιαστικών λύσεων που είναι ανέφικτες είναι μία όχι τόσο καλή στρατηγική, η οποία 

μπορεί να οδηγήσει σε εύρεση μη αποδεκτής σχεδιαστικής λύσης ή στην εύρεση μόνο μη 

βέλτιστων λύσεων, εφόσον επιτρέπει στο σύστημα να φτάνει σε βέλτιστες λύσεις μέσω μίας 

περιοχής ανέφικτων λύσεων. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, οι ανέφικτες λύσεις δεν 

απαλείφονται, αλλά αντί αυτού, τους επιβάλλεται ένα πρόστιμο (penalty) παράβασης 

περιορισμού στις αντικειμενικές συναρτήσεις (βλ. τις σχέσεις παρακάτω). Η τιμή ικανότητας 
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υπολογίζεται με βάση τη συνάθροιση των προτιμήσεων με επιπρόσθετο πρόστιμο όταν 

συναντώνται μη εφικτές λύσεις. Εάν η ικανότητα εκφραστεί ως εξής: 

1 1 1

1 1 1

(( ( ), ),..., (( ( ), ),    αν                                   
   

(( ( ), ),..., (( ( ), ) ( ),    σε αλλη περιπτωση( )
s s k k k

s s k k k

P w P w x FΙκανότητα
P w P w Penal xfitness

μ α μ α
μ α μ α

∈⎧
= ⎨ +⎩ & &

  (4.12) 

Όπου Ps η συνάρτηση συνάθροισης, μk η συνάρτηση ασαφούς προτίμησης, wk ο συντελεστής 

βαρύτητας της ασαφούς προτίμησης, α η τιμή σχεδιαστικής παραμέτρου. 

Το σύνολο εφικτών λύσεων  καθορίζεται από ένα σύνολο q ανισοτικών περιορισμών 

και (m-q) ισοτικών περιορισμών ( ): 

F S⊆

, 0q m ≥

( ) 0,    για 1,...,
( ) 0,    για 1,...,

i

i

g x i q
h x i q m

≤ =
= = +

                                                 (4.13) 

Η συνάρτηση προστίμου μπορεί να έχει διάφορες μορφές ανάλογα με τη μοντελοποίηση του 

προβλήματος. Ένα παράδειγμα συνάρτησης προστίμου που χρησιμοποιείται στο μη-γραμμικό 

προγραμματισμό είναι η ακόλουθη [305]: 

{ }
1 1

( ) max 0, ( ) ( )
q mp p

i i
i i q

Penal x g x h xμ
= = +

⎞⎛
= +⎡ ⎤ ⎟⎜ ⎣ ⎦

⎝ ⎠
∑ ∑                              (4.14) 

Όπου p είναι θετικός ακέραιος αριθμός, και μ ο συντελεστής κανονικοποίησης. 

4.2 Οι γενετικοί αλγόριθμοι στον παραμετρικό σχεδιασμό 

Οι εξελικτικοί αλγόριθμοι βασίζονται στην αρχή της εξέλιξης που βασίζεται στην επιβίωση 

των ισχυρότερων.  Σε αντίθεση με τις κλασικές μεθόδους, δε χρησιμοποιούν μοναδικό σημείο 

αναζήτησης (single-point search), αλλά ένα πληθυσμό σημείων που ονομάζονται άτομα 

(individuals). Κάθε άτομο αντιπροσωπεύει μία πιθανή λύση για το σχεδιαστικό πρόβλημα. 

Στους αλγόριθμους αυτούς, ο πληθυσμός εξελίσσεται προς συνεχώς καλύτερες περιοχές του 

χώρου αναζήτησης, χρησιμοποιώντας στατιστικές τεχνικές όπως είναι ο επανασυνδυασμός, η 

μετάλλαξη και η επιλογή. Οι γενετικοί αλγόριθμοι είναι μέλη μίας ομάδας μεθοδολογιών, που 

είναι στη βιβλιογραφία ως εξελικτικές μεθοδολογίες υπό τον ευρύτερο τίτλο του εξελικτικού 

υπολογισμού (evolutionary computation-EC) [142]. Αυτές οι μεθοδολογίες βασίζονται σε 

διαδικασίες επιλογής (selection) και εξέλιξης (evolution) που συναντώνται στη φύση και τις 

χρησιμοποιούν για την επίλυση προβλημάτων σε διάφορα επιστημονικά πεδία. Οι γενετικοί 

αλγόριθμοι επιτρέπουν την παραγωγή λύσεων σε μηχανολογικά σχεδιαστικά προβλήματα 

που χαρακτηρίζονται ως ιδιαιτέρως περιορισμένα (με διακριτό χώρο εφικτών σχεδιαστικών 
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λύσεων), μικτής κατάστασης (διακριτών-συνεχών τιμών), μη γραμμικά προβλήματα 

βελτιστοποίησης. Ένα από τα πρωταρχικά πλεονεκτήματα των γενετικών αλγόριθμων είναι 

ότι η χρησιμοποίησή τους δεν απαιτεί πληροφορία σχετικά με τις παραγώγους (derivative) 

των αντικειμενικών συναρτήσεων βελτιστότητας σχεδιαστικών λύσεων. Αυτό σημαίνει ότι 

πολύπλοκα μηχανολογικά σχεδιαστικά προβλήματα μπορούν να επιλυθούν –όσον αφορά τη 

βελτιστοποίηση των προτεινόμενων σχεδιαστικών λύσεων– παρόλο που οι συναρτήσεις των 

παραγώγων των αντικειμενικών συναρτήσεων δεν μπορούν να υπολογιστούν. Ο Πίνακ. 4.1 

παρουσιάζει  αντιστοιχίσεις εννοιών μεταξύ της φύσης, των γενετικών αλγόριθμων και του 

σχεδιασμού. 

Στις επόμενες παραγράφους γίνεται μία παρουσίαση μεθοδολογιών και εφαρμογών που 

ενσωματώνουν εξελικτικούς αλγόριθμους σε διαφορετικού τύπου σχεδιαστικά προβλήματα.  

Πίνακ. 4.1 Αντιστοιχίσεις εννοιών μεταξύ της φύσης, των γενετικών αλγόριθμων και του 
σχεδιασμού. 

Φύση Γενετικός Αλγόριθμος Σχεδιασμός 
Γονίδιο Χαρακτήρας/ιδιότητα Δράση/οδηγία/διαδικασία/κανόνας/λειτουργία 

Χρωμόσωμα Στοιχειοσειρά (bit string) Σύνολο δράσεων/οδηγιών 

Γονότυπος Κωδικοποιημένη δομή Προγραμματισμός/πρόγραμμα 

Φαινότυπος Αποκωδικοποιημένη δομή Δομή/Σύνολο σχεδιαστικών καταστάσεων 

Οργανισμός Λύση Σχεδιαστική λύση/προϊόν 

Πρωτεΐνη Τμήματα χαρακτήρα Στοιχείο/εξάρτημα/δομικό στοιχείο 

Είδος/τάξη/ομάδα Σχήματα Τάξη/σχήμα/σχεδιαστικό πρωτότυπο 

Συμπεριφορά Στόχος/τιμή ικανότητας Συμπεριφορά/μέτρο απόδοσης 

Περιβάλλον Περιεχόμενο 

προβλήματος/πεδίου 

Κοινωνικο-οικονομικό-τεχνολογικό 

περιβάλλον/απαιτήσεις 

Ικανότητα/δυναμικό 
επιβίωσης 

Σχέση τιμής στόχου με 

βέλτιστη τιμή 

Ικανοποίηση απαιτήσεων 

Βιοχημικές διεργασίες για 
παραγωγή πρωτεϊνικών 
οργανισμών 

Υπολογιστική/συμβολική 

διεργασία για ρύθμιση 

παραμέτρων 

Σχηματισμός γενιάς 

4.2.1 Εφαρμογές των εξελικτικών αλγόριθμων στο σχεδιασμό - 

Ανασκόπηση 

Ένας από τους ερευνητές που εργάστηκαν για τη θεμελίωση των γενετικών αλγόριθμων ήταν 

ο Holland [113]. Μερικά χρόνια μετά την εργασία του Holland, ένας άλλος σημαντικός 

ερευνητής, ο Goldberg, μελέτησε [100, 101] διάφορες πτυχές της εφαρμογής των γενετικών 

αλγόριθμων και εξέτασε τις δυνατότητές τους ως προς τη βελτιστοποίηση και τη μάθηση 

πολύπλοκων συστημάτων. Στο πεδίο του μηχανολογικού σχεδιασμού [23] 

πραγματοποιήθηκαν έρευνες σχετικά με εξελικτικά μοντέλα που θα μπορούσαν να 
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χρησιμοποιηθούν σε μη τετριμμένα σχεδιαστικά προβλήματα (non-routine design problems) 

[239] ή σε προβλήματα όπου απαιτείται συνδυασμός εξελικτικής και προσαρμοστικής 

έρευνας [207,208]. Επιπλέον αναπτύχθηκαν εφαρμογές των γενετικών αλγόριθμων ως 

εργαλεία δημιουργικού σχεδιασμού (creative design) [100] ή ως υποστηρικτικά εργαλεία σε 

υπολογιστικά συστήματα που εφαρμόζονται στο λεπτομερή σχεδιασμό [72,229]. Η 

αποτελεσματικότητα των εξελικτικών αλγόριθμων συγκριτικά με άλλες ευρετικές τεχνικές 

έχει διερευνηθεί τόσο σε γενικευμένα [8,73,327,328] όσο και σε ειδικά μηχανολογικά 

προβλήματα [95]. Μέσα από τις συγκριτικές αυτές μελέτες προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι 

γενετικοί αλγόριθμοι αποτελούν εύρωστα ευρετικά εργαλεία που είναι ικανά να αποδίδουν 

ικανοποιητικές λύσεις σε μεγάλη ποικιλία σχεδιαστικών προβλημάτων.  

Ένα ενδιαφέρον πεδίο εφαρμογής των γενετικών αλγόριθμων είναι ο τομέας του σχεδιασμού 

συναρμολογήσεων (assembly design). Oι Lazzerini κ.α. [148] χρησιμοποίησαν γενετικούς 

αλγόριθμους για να παράγουν βέλτιστες λύσεις σε σχεδιασμούς συναρμολόγησης. Στην 

προσέγγιση αυτή ο γενετικός αλγόριθμος παράγει σχεδόν-βέλτιστες (near-optimal) λύσεις, 

ξεκινώντας από ένα αρχικό, τυχαίως δημιουργημένο πληθυσμό από ακολουθίες 

συναρμολόγησης. Στόχος του αλγόριθμου είναι η ελαχιστοποίηση των αλλαγών κατεύθυνσης 

και ροής υλικών του υπό-συναρμολόγηση προϊόντος καθώς και των αλλαγών των 

χρησιμοποιούμενων αρπάγων, αποσκοπώντας επίσης στην ομαδοποίηση παρόμοιων 

λειτουργιών συναρμολόγησης.  Η ποιότητα των παραγόμενων ακολουθιών συναρμολόγησης 

αξιολογείται από έναν αλγόριθμο αναζήτησης στο χώρο των καταστάσεων, ο οποίος 

ενσωματώνει ένα αλγόριθμο αναζήτησης «πρώτα στο καλύτερο» (best-first) και αναζητά το 

μονοπάτι που αντιστοιχεί σε μία εφαρμόσιμη ακολουθία συναρμολόγησης με το χαμηλότερο 

δυνατό κόστος. Μία άλλη προσέγγιση για το πρόβλημα σχεδιασμού γραμμής 

συναρμολόγησης έχει προταθεί από τους Chen κ.α. [33]. Σε αυτή τη μελέτη, χρησιμοποιείται 

ένας υβριδικός γενετικός αλγόριθμος με διάφορους αντικειμενικούς στόχους, όπως η 

ελαχιστοποίηση χρόνου κύκλου, η μεγιστοποίηση της σταθερότητας της εργασίας, η 

ελαχιστοποίηση της συχνότητας αλλαγής εργαλείων, η ελαχιστοποίηση των 

χρησιμοποιούμενων εργαλείων και μηχανών και η ελαχιστοποίηση της πολυπλοκότητας των 

ακολουθιών συναρμολόγησης. Τέλος, αναπτύχθηκε μία μέθοδος αυτορρύθμισης που ενισχύει 

τα αποτελεσματικά σχήματα (schemata) χρωμοσωμάτων κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 

των προτεινόμενων γενετικών τελεστών. 

Ένα άλλο πεδίο εφαρμογής των γενετικών αλγόριθμων αποτελεί ο σχεδιασμός για 

διευθέτηση (configuration design). Σε αυτό το πεδίο, οι Taura κ.α. [287] μελέτησαν την 

εφαρμογή της τρισδιάστατης αναπαράστασης τύπου προσαρμοστικής ανάπτυξης (adaptive-

growth-type 3D representation). Η εξέλιξη των σχημάτων κατά τη διαδικασία αυτή λαμβάνει 
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χώρα μέσω της διάδρασης με ένα καθορισμένο εξωτερικό περιβάλλον και μέσω της 

διάδρασης μεταξύ τους. Το πλαίσιο αυτό επιτρέπει τον καθορισμό τρισδιάστατων σχημάτων 

και τη μορφοποίησή τους στο ίδιο πλαίσιο, ενώ παράγει μία ποικιλία σχημάτων και 

διαμορφώσεων, που βοηθούν το σχεδιαστή να αναπτύξει τις ιδέες του.  

Άλλοι ερευνητές εστιάζουν στην αρχιτεκτονική του προϊόντος και αναπτύσσουν εξελικτικές 

μεθόδους για να χειριστούν τη σχεδιαστική γνώση. Οι Souza κ.α. [274] εξετάζουν την 

αντιστάθμιση ανάμεσα στην κοινότητα (commonality) και την αυτόνομη απόδοση προϊόντος 

μέσα σε μία οικογένεια προϊόντων και εισάγουν μία μέθοδο βασιζόμενη σε γενετικούς 

αλγόριθμους για να βρουν μία αποδεκτή ισορροπία ανάμεσά τους. Στην προσέγγιση αυτή 

χρησιμοποιείται η θεωρία σχεδιασμού πειραμάτων (design of experiments), ώστε να 

επιτευχθεί το φιλτράρισμα των ασήμαντων παραγόντων και η αναγνώριση σημαντικών 

παραγόντων για την οικογένεια προϊόντων. Ένας γενετικός αλγόριθμος πολλαπλών 

αντικειμενικών κριτηρίων (multi-objective) βελτιστοποιεί την απόδοση των προϊόντων στην 

εξαγόμενη οικογένεια χρησιμοποιώντας μία μη-κυριαρχούμενη στρατηγική κατάταξης. Οι 

Fan κ.α.  [78] προτείνουν μία προσέγγιση για τη σύνθεση σχεδιασμών για δυναμικά 

συστήματα με αυτοματοποιημένο τρόπο. Αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιεί γενετικό 

προγραμματισμό ως μέθοδο για την αναζήτηση σχεδιασμών, γράφους δεσμών (bond graphs) 

ως μέσο αναπαράστασης για τα δυναμικά συστήματα, καθώς και χρησιμοποιεί ένα ιεραρχικό 

μοντέλο ανταγωνισμού (hierarchical competition model) για την αποτροπή πρώιμης 

σύγκλισης, φαινόμενο που παρατηρείται συχνά στον εξελικτικό προγραμματισμό. Το 

αποτέλεσμα είναι ένα σχεδιαστικό περιβάλλον που πραγματοποιεί τοπολογική αναζήτηση 

ανοικτού βρόγχου (open-ended topological search) για μοντέλα διαφόρων κλάσεων 

μηχανολογικών συστημάτων και παρέχει στο σχεδιαστή την επιλογή να συνεχίσει στο 

επόμενο βήμα υλοποίησης των θεμελιωδών σχεδιασμών ή να κερδίσει βάθος γνώσης μέσω 

της ανάλυσης των υποψήφιων σχεδιασμών. 

Παρόλο που οι γενετικοί αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται ευρέως σε σχεδιαστικά προβλήματα 

με καλώς ορισμένη σχεδιαστική γνώση, παρατηρείται επίσης η χρησιμοποίησή τους ως 

ισχυρά εργαλεία διαχείρισης ασαφούς σχεδιαστικής γνώσης. Οι Zechman κ.α. [331] 

διαπιστώνουν ότι η βέλτιστη λύση σε προβλήματα βελτιστοποίησης στα οποία τα 

αντικειμενικά κριτήρια είτε δεν μοντελοποιούνται, είτε δεν ποσοτικοποιούνται, πρέπει να 

συνδέεται με ένα σύνολο πολλαπλών σχεδόν-βέλτιστων εναλλακτικών λύσεων. Έτσι 

προτείνεται ένα εξελικτικός αλγόριθμος ο οποίος εξερευνά συστηματικά τις περιοχές του 

χώρου των εφικτών λύσεων που διαμορφώνεται από τους αντικειμενικούς στόχους. Ο 

αλγόριθμος αυτός αναζητεί σε χώρους πολύ κοντά στη βέλτιστη λύση, εναλλακτικές λύσεις 

που είναι όσο το δυνατό περισσότερο διαφορετικές μεταξύ τους. Το εξαγόμενο σύνολο 
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διαφορετικών λύσεων προωθείται στους σχεδιαστές και ακολουθεί μία διαδικασία 

διαδραστικής/συνεργατικής λήψης αποφάσεων που ενισχύει την ευελιξία και την 

αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού. Στην κατεύθυνση της υποστήριξης του σχεδιαστή κατά 

τη διάρκεια των αρχικών φάσεων της σχεδιαστικής διαδικασίας, οι Taura κ.α.  [288] εισάγουν 

ένα μοντέλο που χρησιμοποιεί για αναπαράσταση χαρακτηριστικά σχημάτων ελευθέρας 

μορφής  (free-form shape features) και στοχεύει στη δημιουργία ενός συστήματος ικανού να 

διατηρήσει και να διαχειριστεί κατάλληλα τα σχήματα αυτά μετά τη σύνθεση. Το 

προτεινόμενο μοντέλο της διαδικασίας δημιουργίας χαρακτηριστικών σχημάτων (Shape 

Feature Generating Process model - SFGP) παρουσιάζει ένα υπολογιστικό μοντέλο 

αναπαράστασης (μοντέλο διαίρεσης κυττάρου) χρησιμοποιώντας σύστημα ταξινόμησης 

(classifier system-CS). Ενώ το παραπάνω μοντέλο έχει περιορισμένη δυνατότητα να 

αναπαριστά σχήματα, προσφέρει τη δυνατότητα διατήρησης συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών δείχνοντας ταυτόχρονα μία ποικιλία εναλλακτικών σχημάτων μετά το 

συνδυασμό υπαρχόντων σχημάτων. 

Αρκετοί ερευνητές έχουν συμπεράνει ότι οι γενετικοί αλγόριθμοι πρέπει να τροποποιηθούν 

κατάλληλα ώστε να χρησιμοποιηθούν στο μηχανολογικό σχεδιασμό. Οι Rasheed κ.α. [226] 

παρουσίασαν μία μέθοδο βελτίωσης της αποδοτικότητας ενός γενετικού αλγόριθμου που 

εφαρμόζεται για τη βελτιστοποίηση στο μηχανολογικό σχεδιασμό χρησιμοποιώντας μία 

ακολουθία προηγουμένως εξερευνημένων σημείων για να κατευθύνουν περαιτέρω την 

αναζήτηση. Η προτεινόμενη μεθοδολογία αναγνωρίζει «καλούς» και «κακούς»  χώρους 

λύσεων και είναι κατάλληλη για πολυτροπικούς χώρους λύσεων και πολύπλοκες συναρτήσεις 

αξιολόγησης λύσεων που επισύρουν υψηλό υπολογιστικό κόστος (υπολογιστική ισχύ ή χρόνο 

υπολογισμού), όπως συχνά συμβαίνει στο μηχανολογικό σχεδιασμό. Οι Gero κ.α. [91] 

προτείνουν ένα γενετικό αλγόριθμο που λειτουργεί σε συνδυασμό με τη διαδικασία επίλυσης 

του προβλήματος, έτσι ώστε να αυτοματοποιείται η αναζήτηση σχεδιαστικής γνώσης και η 

επαναχρησιμοποίησή της στο σχεδιασμό. Ο αλγόριθμος που περιγράφεται στην εργασία τους 

βασίζεται στο γεγονός ότι δομικά χαρακτηριστικά του γενότυπου επηρεάζουν την ικανότητα 

ή τη συμπεριφορά των αποδιδόμενων σχεδιασμών και αν αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν 

να απομονωθούν, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθούν και προς όφελος της σχεδιαστικής 

διαδικασίας. Αυτά τα γενετικά χαρακτηριστικά μπορεί επίσης να υποβληθούν σε γενετικές 

λειτουργίες, όπως π.χ. χειρουργική γονιδίου (gene surgery) και θεραπεία γονιδίου (gene 

therapy). Εφόσον τα γενετικά χαρακτηριστικά είναι στη μορφή των γονιδίων, μπορούν να 

αντικατασταθούν από ένα μοναδικό «εξελιγμένο» γονίδιο και συνεπώς να επεκτείνουν το 

εύρος συμβολισμού που χρησιμοποιείται στη γενετική αναπαράσταση. Με αυτό τον τρόπο 

επιτυγχάνονται πιο εστιασμένες αναζητήσεις λύσεων χρησιμοποιώντας σχεδιαστική γνώση 

που προηγουμένως δεν ήταν διαθέσιμη. Λαμβάνοντας υπόψιν την παρουσία πολλαπλών 
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αντικρουόμενων αντικειμενικών στόχων στα προβλήματα μηχανολογικού σχεδιασμού, οι 

Andersson κ.α. [6] προτείνουν μία μέθοδο που συνδυάζει το γενετικό αλγόριθμο «αγώνα-

συγκέντρωσης» (genetic struggle-crowding algorithm) με κατάταξη πληθυσμού βασιζόμενο 

σε Pareto, έτσι ώστε να εντοπίζονται τα ασυνεχή Pareto όρια καθώς και τα πολλαπλά Pareto 

όρια σε πολυτροπικούς (multi-modal) χώρους αναζήτησης. Στον προτεινόμενο αλγόριθμο 

(Multiple-Objective Struggle Genetic algorithm - MOSGA), η κατάταξη του κάθε ατόμου 

(individual) βασίζεται στον αριθμό των μελών του πληθυσμού που το προτιμούν κατά Pareto 

βέλτιστο, ενώ οι γονείς επιλέγονται ομοιόμορφα (uniformly) από τον πληθυσμό πριν από τις 

γενετικές διαδικασίες διασταύρωσης και μετάλλαξης. Κάθε παραγόμενο «παιδί» εισέρχεται 

μέσα στον πληθυσμό και αντικαθιστά το πιο κοντινό σε ομοιότητα άτομο, αλλά μόνο στην 

περίπτωση που έχει καλύτερη κατάταξη. Η ομοιότητα ανάμεσα σε δύο άτομα προσδιορίζεται 

με μία συνάρτηση που θεωρεί διαφορές τόσο στο χώρο παραμέτρων όσο και στο χώρο 

χαρακτηριστικών. Ο Parmee [207] περιγράφει μία στρατηγική διπλού πράκτορα (dual agent 

strategy), που την ονομάζει GAANT, που συνδυάζει αναζήτηση αποικίας μυρμηγκιών (ant 

colony search) με εξελικτική αναζήτηση ώστε να χειριστεί ταυτόχρονα σύνολα διακριτών και 

συνεχών σχεδιαστικών παραμέτρων. Η επικοινωνία ανάμεσα στους δύο πράκτορες 

αναζήτησης καταλήγει σε μία πιο αποτελεσματική αναζήτηση της σχεδιαστικής ιεραρχίας 

του συστήματος, συγκρινόμενης με την αναζήτηση μέσω ενός δομημένου γενετικού 

αλγόριθμου και επίσης με την απλοποίηση της χρωμοσωματικής αναπαράστασης. Αυτή η 

χρωμοσωματική απλοποίηση επιτρέπει περαιτέρω ανάπτυξη της προκαταρτικής ιεραρχίας 

του σχεδιαστικού προβλήματος.  

Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η σχεδιαστική γνώση του εκάστοτε θεωρούμενου 

σχεδιαστικού προβλήματος μπορεί να εμπλακεί στις γενετικές διαδικασίες. Οι Ryoo κ.α. 

[241] χρησιμοποιούν ένα γενετικό αλγόριθμο για την αναζήτηση μίας συνολικά 

αντισταθμισμένης λύσης σε ένα σχεδιαστικό περιβάλλον βασιζόμενο στην ανάλυση σε 

επιμέρους προβλήματα (decomposition).  Σε αυτή την προσέγγιση, η λύση των επιμέρους 

προβλημάτων προκύπτει μέσα από μία διαδικασία συνεξέλιξης (co-evolution). Επίσης 

χρησιμοποιούνται μηχανισμοί που βασίζονται στη γενετική σύνθεση μέσω εμπειρικής 

κληρονομικότητας (έκθεση σε άλλα είδη) και μέσω μετανάστευσης (migration) ανάμεσα στα 

είδη, έτσι ώστε να ανταλλάσσεται σχεδιαστική γνώση ανάμεσα στα προσωρινώς 

αποσυζευγμένα (decoupled) υποπροβλήματα. Επίσης, μελετώνται διαφορετικές μορφές 

σύζευξης (coupling) ανάμεσα στα υποπροβλήματα, ξεκινώντας από απλή σύζευξη μέσω 

περιορισμών και φτάνοντας σε συζευγμένες συναρτήσεις περιορισμών και αντικειμενικών 

στόχων. Στη εργασία τους, οι Wallace κ.α. [303] προτείνουν μία μέθοδο αξιολόγησης 

βασιζόμενη σε προδιαγραφές, η οποία προσομοιώνει τον τρόπο με τον οποίο οι προδιαγραφές 

χρησιμοποιούνται από τους σχεδιαστές προϊόντων σε ένα σύγχρονο (concurrent) σχεδιαστικό 
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περιβάλλον. Οι προδιαγραφές αντιστοιχίζονται σε συναρτήσεις αποδεκτότητας (acceptability 

functions), οι οποίες μπορούν να ενσωματώσουν την πιθανότητα και τα διαφορετικά επίπεδα 

απόδοσης των σχεδιαστικών χαρακτηριστικών της κάθε λύσης. Η προτεινόμενη μεθοδολογία 

ενισχύεται από ένα γενετικό αλγόριθμο ο οποίος χρησιμοποιεί μία συνάρτηση ικανότητας 

απόδοσης προστίμου βάσει ενός λογαριθμικού μέτρου αποδεκτότητας. 

Ο γενετικός προγραμματισμός μπορεί να συνεισφέρει επίσης στην εξαγωγή γνώσης για το 

υπό επίλυση σχεδιαστικό πρόβλημα. Oι Ishino κ.α. [122] ανέπτυξαν μία μεθοδολογία για την 

εκτίμηση της σχεδιαστικής πρόθεσης (Methodology for Estimation of Design Intent – MEDI) 

στη βάση ενός σχεδιαστικού μοντέλου αξιολόγησης με επίπεδα, το οποίο χρησιμοποιεί δύο 

βασικούς αλγόριθμους. Ο πρώτος αλγόριθμος περιλαμβάνει πολλαπλό γενετικό 

προγραμματισμό, ενώ ο δεύτερος αλγόριθμος χρησιμοποιεί πρωταρχική ανάλυση συστατικών 

(principal component analysis) και παλινδρόμηση πολλαπλών μεταβλητών (multivariate 

regression). Συνεπώς το προτεινόμενο σύστημα MEDI μπορεί να παρέχει μία προσεγγιστική 

εκτίμηση του πόσο είναι «προτιμητέο» ένα συγκεκριμένο μοντέλο προϊόντος, ενώ τόσο η 

δομή των στοχευμένων συναρτήσεων απόδοσης, όσο και οι προσεγγιστικές τιμές των βαρών 

τους μπορούν να υπολογιστούν μέσω γενετικού προγραμματισμού πολλαπλών μεταβλητών. 

Ένα σημαντικό κοινό χαρακτηριστικό διάφορων προσεγγίσεων είναι η εξέλιξη του ιδίου του 

σχεδιαστικού προβλήματος μέσω γενετικών διαδικασιών. Η Maher [172] αναγνωρίζει το 

σχεδιασμό ως μία συνεξελικτική διαδικασία, με παράλληλη αναζήτηση τόσο για τις 

σχεδιαστικές λύσεις όσο και για τις σχεδιαστικές απαιτήσεις. Σε αυτή την προσέγγιση η 

σχέση ανάμεσα στις απαιτήσεις και τη σχεδιαστική λύση επαναπροσδιορίζει την τρέχουσα 

συνάρτηση ικανότητας, που δεν είναι απαραίτητα συνυφασμένη με σύγκλιση στη διάρκεια 

της εξέλιξης. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η συνάρτηση ικανότητας χρησιμοποιείται για 

να προσδιορίσει ποια άτομα θα επιβιώσουν και θα συγκλίνουν όταν δεν μπορούν να βρεθούν 

νέες ιδέες και συνεπώς οι συνθήκες τερματισμού δε βασίζονται στην ικανότητα των ατόμων. 

Οι Parmee κ.α. [209,210] περιγράφουν ένα περιβάλλον που ενσωματώνει μεθοδολογίες 

εξελικτικής αναζήτησης σε τεχνολογίες εξερεύνησης και σε τεχνολογίες υπολογιστικής 

νοημοσύνης. Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία συμβάλλει προς την κατεύθυνση 

αποτύπωσης: α) της γνώσης που εξάγεται από την ανθρώπινη συλλογιστική και β) όλων των 

εμπλεκομένων δραστηριοτήτων διάδρασης του σχεδιαστή με την επαναληπτική διαδικασία 

εξελικτικής αναζήτησης. Η προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη 

θεμελιώδη φάση της σχεδιαστικής διαδικασίας, κατά την οποία η σχεδιαστική γνώση 

τυγχάνει επεξεργασίας παράλληλα με τη συζήτηση μεταξύ των μελών της σχεδιαστικής 

ομάδας, σε μία επαναληπτική διαδικασία όπου η δράση των σχεδιαστών και αυτόματη 

αναζήτηση διαδέχονται η μία την άλλη, κάτι που τελικά μπορεί να οδηγήσει σε 
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αναδιοργάνωση και αναδιατύπωση του σχεδιαστικού προβλήματος. Η αναδιοργάνωση αυτή 

μπορεί να επιφέρει ένα πιο ακριβή ορισμό και μεγαλύτερη αξιοπιστία στην υπολογιστική 

αναπαράσταση του σχεδιαστικού προβλήματος. Οι Cvetkovic κ.α. [47] προτείνουν επίσης 

ένα εξελικτικό σχεδιαστικό σύστημα, το οποίο έχει αναπτυχθεί στη βάση μιας απλής 

αρχιτεκτονικής με πολλαπλές τάξεις πρακτόρων λογισμικού οι οποίοι εκτελούν διαφορετικές 

εργασίες, υποστηρίζοντας το σχεδιαστή στην προσπάθεια επίλυσης διαφόρων σχεδιαστικών 

προβλημάτων. Στα πλαίσια αυτής της ερευνητικής προσπάθειας, οι προτεινόμενοι πράκτορες 

έχουν σχεδιαστεί για ένα περιβάλλον θεμελιώδους σχεδιασμού στο οποίο οι σχεδιαστικοί 

στόχοι και οι περιορισμοί είναι περισσότερο ασαφείς. Ο ρόλος των πρακτόρων σε αυτό το 

περιβάλλον είναι να παρέχουν βοήθεια στο σχεδιαστή με διάφορους τρόπους. Οι Liu κ.α. 

[159] προτείνουν ένα πλαίσιο δυναμικής διαχείρισης συνεργαζόμενων πρακτόρων σε ένα 

κατανεμημένο περιβάλλον που βασίζεται σε ένα γενετικό αλγόριθμο δενδροειδούς δομής και 

διαδραστικής επιλογής. Το προτεινόμενο πλαίσιο λειτουργεί ως συνεχής δημιουργός 

καινοτομιών που μπορεί να διεγείρουν τη φαντασία των σχεδιαστών μέσω της εξερευνητικής 

εξέλιξης και όχι ως εργαλείο βελτιστοποίησης. 

Οι εξελίξεις στο ερευνητικό πεδίο του γενετικού προγραμματισμού έχουν χρησιμοποιηθεί σε 

πολλά διαφορετικά πεδία εφαρμογών. Οι Madeira κ.α. [170] προτείνουν ένα υπολογιστικό 

μοντέλο βελτιστοποίησης με γενετικούς αλγόριθμους τοπολογίας πολλαπλών αντικειμενικών 

στόχων για εφαρμογή σε γραμμικές ελαστικές κατασκευές. Στο προτεινόμενο πλαίσιο, 

χρησιμοποιούνται μία νέα αναπαράσταση χρωμοσώματος και κατάλληλα προσαρμοσμένοι 

τελεστές διασταύρωσης και μετάλλαξης, ενώ προηγούμενες βέλτιστες λύσεις για κάθε ένα 

από τα μοναδικού σχεδιαστικού στόχου προβλήματα εισάγονται στον αρχικό πληθυσμό ώστε 

να μειωθεί το υπολογιστικό κόστος. Ο Bos [18] εξετάζει τη βελτιστοποίηση κατά το 

θεμελιώδη σχεδιασμό ενός υπερηχητικού μεταγωγικού αεροσκάφους. Η βελτιστοποίηση 

επιτυγχάνεται  μέσω της συνδυαστικής χρησιμοποίησης γενετικών αλγόριθμων και μεθόδων 

βασιζόμενων σε υπολογισμό κλίσης (gradient-based). Οι Ng κ.α. [196] διερευνούν τη 

δυνατότητα της αυτοματοποίησης του θεμελιώδους σχεδιασμού ενός μικρού αερο-οχήματος 

χρησιμοποιώντας ένα γενετικό αλγόριθμο ως μηχανισμό αναζήτησης κατά τη σχεδιαστική 

διαδικασία. Η προτεινόμενη μέθοδος συγκρίνεται ως προς τα αποτελέσματα που εξάγονται 

χρησιμοποιώντας καλώς θεμελιωμένες μεθόδους μη-γραμμικής βελτιστοποίησης βασιζόμενες 

σε διαδοχικό δευτεροβάθμιο προγραμματισμό (sequential quadratic programming).  Οι Kim 

κ.α. [135] περιγράφουν την εφαρμογή ενός διαδραστικού γενετικού αλγόριθμου (Interactive 

Genetic Algorithm-IGA) στον τομέα του σχεδιασμού μόδας. Η καινοτομία εστιάζεται στο 

γεγονός ότι η ανθρώπινη αντίδραση σε μία εξαγόμενη λύση παίζει το ρόλο της συνάρτησης 

ικανότητας. Σε αυτή την προσέγγιση χρησιμοποιείται ένα γραφικό περιβάλλον βασιζόμενο σε 

VRML και OpenGL, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η ακρίβεια της 
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οπτικοποίησης της λύσης. Οι Arabas κ.α. [7] σχεδιάζουν τηλεπικοινωνιακά δίκτυα 

χρησιμοποιώντας εξελικτικό υπολογισμό με ειδικούς - ανάλογα με το πρόβλημα - γενετικούς 

τελεστές. Επίσης παραθέτουν μία συγκριτική μελέτη της προτεινόμενης μεθοδολογίας με τις 

συμβατικές μεθοδολογίες βελτιστοποίησης. Οι Murawski κ.α. [192] προτείνουν το Inventor 

2000, ένα πρόγραμμα που συνδυάζει ένα μηχανισμό εξελικτικού προγραμματισμού με 

συστήματα ανάλυσης δύναμης αέρα και συστήματα ανάλυσης, σχεδιασμού και 

βελτιστοποίησης μεταλλικών κατασκευών. Το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο 

σε θεμελιώδη όσο και σε λεπτομερή σχεδιασμό. Οι Eby κ.α. [71] εστιάζουν στο βέλτιστο 

σχεδιασμό οδοντωτών τροχών χρησιμοποιώντας ένα γενετικό αλγόριθμο «έγχυσης–νησιού» 

(Injection Island Genetic Algorithm) σε συνδυασμό με κώδικα κατασκευαστικών 

πεπερασμένων στοιχείων. Το προτεινόμενο σύστημα ερευνά μέσα από διαφορετικά επίπεδα 

λεπτομέρειας της αναπαράστασης του σχεδιαστικού προβλήματος (διαφορετικοί ορισμοί της 

συνάρτησης ικανότητας) διαφορετικούς πληθυσμούς λύσεων που τους ονομάζει «νησιά» 

(islands). Οι Chakraborty κ.α. [26] προτείνουν με τη σειρά τους την εφαρμογή ενός γενετικού 

αλγόριθμου στο σχεδιασμό στοιχείων περιστροφής εδράνων κύλισης και τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι η προτεινόμενη μέθοδος δίνει λύσεις καλύτερες από αυτές που προκύπτουν από 

διαγράμματα και πίνακες τυποποίησης. Οι Ekart κ.α. [72] παρουσιάζουν μία μεθοδολογία 

βασιζόμενη στο γενετικό προγραμματισμό και τη μάθηση μέσω δέντρων αποφάσεων και την 

εφαρμόζουν στην περίπτωση σχεδιασμού ενός μηχανισμού τεσσάρων ράβδων που αποτελεί 

βασικό κινηματικό μηχανισμό για πολλές μηχανικές συσκευές, με επιτυχία όσον αφορά στην 

εύρεση και το χαρακτηρισμό εφικτών περιοχών μέσα στο σχεδιαστικό χώρο. Για το 

σχεδιασμό κυκλωμάτων συνδυαστικής λογικής (combinational logic circuits), οι Coello κ.α. 

[36] αναπτύσσουν μία εξελικτική τεχνική πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης με την ονομασία 

MGA (Multi-objective Genetic Algorithm). Το προτεινόμενο πλαίσιο βασίζεται σε ένα 

μηχανισμό που χρησιμοποιεί πληθυσμούς και αναθέτει τη διαδικασία της αναζήτησης 

ανάμεσα σε πολλούς μικρούς υποπληθυσμούς, εξάγοντας καλύτερες λύσεις από ένα γενετικό 

αλγόριθμο με αλφάβητο n χαρακτήρων  (n-cardinality alphabet). Επίσης, προτείνουν μία 

εναλλακτική συνάρτηση ικανοποίησης, την οποία ονομάζουν συνάρτηση δύο φάσεων. 

4.3 Άλλες τεχνικές βελτιστοποίησης 

Εκτός από τους γενετικούς αλγόριθμους έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία και διάφορες 

άλλες προσεγγίσεις που δανείζονται στοιχεία από φυσικά εξελικτικά συστήματα. Κρίνεται 

σκόπιμο στην παρούσα διατριβή να γίνει μία σύντομη αναφορά σε άλλες μεθόδους 

βελτιστοποίησης, εξελικτικές και μη, όχι για να εξακριβωθεί ποια μέθοδος είναι η καλύτερη 

για το σχεδιασμό, αλλά για να εξεταστεί (σε επόμενα κεφάλαια της παρούσας διατριβής) η 

δυνατότητα ανάπτυξης υβριδικών αλγόριθμων και αρχιτεκτονικών που θα συνδυάζουν 
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περισσότερες από μία από αυτές τις τεχνικές. Στο Σχ. 4.3 παρουσιάζονται έξι διαφορετικές 

εξελικτικές μέθοδοι βελτιστοποίησης που χρησιμοποιούνται επιτυχημένα σε μεγάλο εύρος 

προβλημάτων. Στις επόμενες παραγράφους θα περιγραφούν συνοπτικά οι τεχνικές που 

απεικονίζονται στο Σχ. 4.3 και τρεις επιπλέον μέθοδοι βελτιστοποίησης. 

 

  
α) Γενετικός αλγόριθμος: επιβίωση του 
γενετικά ικανότερου (π.χ. του ψηλότερου) 

β) Μιμητικός αλγόριθμος: επιβίωση του 
γενετικά ικανότερου και του πιο έμπειρου 

 

δ) Αλγόριθμος μελισσών: επικοινωνία 
ανιχνευτικών μελισσών για καλύτερες 

τοποθεσίες τροφής  
γ) Αλγόριθμος αποικίας μυρμηγκιών: 

συντομότερο μονοπάτι προς την πηγή τροφής 

 
ε) Αλγόριθμος σμήνους ατόμων: αποδήμηση 

σμήνους πουλιών 
στ) Αλγόριθμος βατράχων: αναζήτηση ομάδων 

για τροφή 
 

Σχ. 4.3 Εξελικτικοί αλγόριθμοι βελτιστοποίησης εμπνευσμένοι από τη φύση. 

4.3.1 Μιμητικός αλγόριθμος 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, οι γενετικοί αλγόριθμοι δεν είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματικοί στο να βελτιστοποιούν δομές που είναι πολύ κοντά στις βέλτιστες λύσεις. 

Εάν είναι επιθυμητός ένας βελτιωμένός γενετικός αλγόριθμος που θα χρησιμοποιείται στην 

παραπάνω περίπτωση, είναι αναγκαία η ενσωμάτωση τελεστών τοπικής βελτιστοποίησης σε 

κάθε βήμα διασταύρωσης του γενετικού αλγόριθμου. Οι μιμητικοί αλγόριθμοι (Memetic 
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Algorithms – MAs) είναι ευρετικές προσεγγίσεις αναζήτησης που βασίζονται σε πλήθη, ενώ 

εφαρμόζονται σε συνδυαστικά προβλήματα βελτιστοποίησης χρησιμοποιώντας ως βάση το 

παράδειγμα της πολιτιστικής εξέλιξης ενώ έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τους 

γενετικούς αλγόριθμους. Οι μιμητικοί αλγόριθμοι είναι εμπνευσμένοι από την έννοια του 

όρου «meme» που ορίστηκε από τον Dawkins [48] ως μία μονάδα πληροφορίας που 

αναπαράγεται αφ’ εαυτής τη στιγμή που οι άνθρωποι ανταλλάζουν ιδέες. Σε αντίθεση με τα 

γονίδια, τα memes προσαρμόζονται από τους ανθρώπους που τα μεταδίδουν πριν αυτά 

περάσουν στην επόμενη γενιά. Συνεπώς ένας μιμητικός αλγόριθμος μπορεί να προκύψει εάν 

συνδυαστεί ένα γενετικός αλγόριθμος με μία ξεχωριστή τοπική αναζήτηση (π.χ. αλγόριθμοι 

τοπικής γειτνίασης, εξομοιωμένης ανόπτησης, απαγορευμένης αναζήτησης κλπ.). Ο 

συνδυασμός αυτός δύναται να βελτιώσει την ικανότητα των ατόμων μέσα στον τρέχοντα 

πληθυσμό. Υπό διαφορετικές σκοπιές και σε διαφορετικές περιπτώσεις, οι μιμητικοί 

αλγόριθμοι είναι επίσης γνωστοί και ως υβριδικοί εξελικτικοί αλγόριθμοι ή γενετικοί 

μηχανισμοί τοπικής αναζήτησης. Ο συνδυασμός συνολικής και τοπικής αναζήτησης είναι 

στρατηγική που τη χρησιμοποιούν πολλές επιτυχημένες προσεγγίσεις βελτιστοποίησης και οι 

μιμητικοί αλγόριθμοι έχουν αναγνωριστεί από την επιστημονική κοινότητα ως ένα ισχυρό 

αλγοριθμικό πρότυπο εξελικτικού προγραμματισμού. Πιο ειδικά, το σχετικό πλεονέκτημα 

των μιμητικών αλγόριθμων συγκριτικά με τους γενετικούς είναι σταθερό σε πολύπλοκους 

χώρους αναζήτησης λύσεων. Στο παράρτημα III.1 παρουσιάζεται ένας ψευδοκώδικας 

μιμητικού αλγόριθμου που χρησιμοποιεί το γενετικό αλγόριθμο που παρουσιάστηκε στον 

αντίστοιχο ψευδοκώδικα προηγούμενης παραγράφου. Στη φάση τοπικής βελτιστοποίησης 

επιτρέπεται ένα μοναδικό πέρασμα και αν η τοπική βελτιστοποίηση δεν είναι αρκετά ισχυρή, 

ώστε να υπερκεράσει την ενδογενή ανακοπή της διασταύρωσης, τότε απαιτείται πιο ισχυρή 

τοπική βελτιστοποίηση. 

4.3.2 Αλγόριθμος αποικίας μυρμηγκιών 

Η Αποικία Μυρμηγκιών (ant colony) [37] είναι ένα ευρετικός αλγόριθμος που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να λύσει διαφορετικά συνδυαστικά προβλήματα βελτιστοποίησης 

παρουσιάζοντας τα εξής τρία χαρακτηριστικά: 

• Είναι πολλαπλών χρήσεων (versatile), εφόσον μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

διαφορετικές εκδοχές του ίδιου προβλήματος. 

• Είναι εύρωστος (robust), εφόσον μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μικρές αλλαγές σε 

ποικιλία συνδυαστικών προβλημάτων βελτιστοποίησης. 
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• Είναι βασισμένος σε πληθυσμό (population-based), επιτρέπει την εκμετάλλευση της 

θετικής ανατροφοδότησης ως μηχανισμό αναζήτησης, ενώ είναι δεκτικός σε 

εφαρμογές παράλληλης βελτιστοποίησης. 

Σε κάποιες εφαρμογές η απόδοση του αλγόριθμου αυτού κρίνεται ως υποδεέστερη κάποιων 

άλλων πλέον εξειδικευμένων αλγόριθμων. Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για άλλους ευρέως 

χρησιμοποιούμενους αλγόριθμους (εξομοιωμένη ανόπτηση, απαγορευμένη αναζήτηση κλπ.) 

και οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατό να υπάρξει ένας γενικευμένος αλγόριθμος ο 

οποίος να αποδίδει βέλτιστα σε πολλά διαφορετικά προβλήματα. Στον αλγόριθμο Αποικίας 

Μυρμηγκιών (παράρτημα III.2) οι δραστηριότητες αναζήτησης κατανέμονται σε πράκτορες 

που ονομάζονται μυρμήγκια, οι οποίοι διαθέτουν κάποιες βασικές δυνατότητες και μιμούνται 

έως ένα σημείο τη συμπεριφορά των αληθινών μυρμηγκιών. Ένα από τα προβλήματα που 

μελετήθηκαν από τους ερευνητές αφορούσε τη δυνατότητα που είχαν τα μυρμήγκια -τα οποία 

είναι σχεδόν τυφλά- να καταφέρνουν να βρίσκουν τις πιο κοντινές διαδρομές από την αποικία 

τους έως τις πηγές τροφής και το αντίστροφο. Τελικά βρέθηκε ότι το μέσο επικοινωνίας 

μεταξύ των μυρμηγκιών σχετικά με την επιλογή διαδρομής ήταν ίχνη από μία ουσία που 

ονομάζεται φερομόνη (pheromone). Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι ένα κινούμενο μυρμήγκι 

αφήνει στο έδαφος φερομόνη σε διάφορες ποσότητες, σχηματίζοντας ένα μονοπάτι από το 

ίχνος αυτής της ουσίας. Ενώ ένα απομονωμένο μυρμήγκι κινείται κατ’ ανάγκη τυχαία, ένα 

άλλο μυρμήγκι που βρίσκει ένα προηγουμένως δημιουργημένο ίχνος, μπορεί να εντοπίσει 

αυτό το ίχνος και να το ακολουθήσει ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το ίχνος με τη δική του 

φερομόνη. Επομένως, όσο περισσότερα μυρμήγκια ακολουθούν ένα μονοπάτι τόσο πιο 

ελκυστικό γίνεται αυτό το μονοπάτι για τα επερχόμενα μυρμήγκια. Η διαδικασία 

χαρακτηρίζεται λοιπόν από ένα βρόγχο θετικής ανατροφοδότησης, όπου η πιθανότητα με την 

οποία ένα μυρμήγκι διαλέγει ένα μονοπάτι αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των 

μυρμηγκιών που προηγουμένως διάλεξαν το ίδιο μονοπάτι. Οι αλγόριθμοι Αποικίας 

Μυρμηγκιών είναι μοντέλα που βασίζονται στη μελέτη της παραπάνω συμπεριφοράς 

μυρμηγκιών και ονομάζονται Συστήματα Μυρμηγκιών (Ant Systems-AS) και οι σχετικοί 

αλγόριθμοι ονομάζονται Αλγόριθμοι Μυρμηγκιών. Λόγω του ότι ο σκοπός χρησιμοποίησης 

των αλγόριθμων μυρμηγκιών δεν είναι η προσομοίωση των αποικιών μυρμηγκιών αλλά η 

χρησιμοποίηση των τεχνητών αποικιών μυρμηγκιών ως εργαλείο βελτιστοποίησης, τα 

προτεινόμενα τεχνητά συστήματα μυρμηγκιών έχουν τις εξής διαφορές από τα αληθινά: α) τα 

τεχνητά μυρμήγκια διαθέτουν κάποια μνήμη, β) δεν είναι απολύτως τυφλά, γ) ζουν σε ένα 

περιβάλλον στο οποίο ο χρόνος είναι διακριτός. Παρόλες τις παραπάνω διαφορές, η 

μεταφορά των πραγματικών συστημάτων μυρμηγκιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

εξηγήσει τα τεχνητά συστήματα.  Ως παράδειγμα μπορεί να θεωρηθεί το σύστημα 



122                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

μυρμηγκιών του Σχ. 4.4 και ο γράφος του Σχ. 4.5 που αποτελεί μία ερμηνεία του συστήματος 

αυτού.  

 
Σχ. 4.4 Παράδειγμα συμπεριφοράς αληθινών μυρμηγκιών 

(α) Τα μυρμήγκια ακολουθούν ένα μονοπάτι ανάμεσα στα σημεία Α και Ε,  (β) Παρεμβάλλεται 
εμπόδιο και τα μυρμήγκια μπορούν να το προσπεράσουν ακολουθώντας ένα από τα δύο 

διαφορετικά μονοπάτια με ίση πιθανότητα, (γ) Στο συντομότερο μονοπάτι αφήνεται περισσότερη 
φερομόνη. 

 

 
Σχ. 4.5 Παράδειγμα συμπεριφοράς τεχνητών μυρμηγκιών 

(α) Αρχικός γράφος με αποστάσεις,  (β) Τη χρονική στιγμή t=0, δεν υπάρχει ίχνος στις άκρες του 
γράφου και συνεπώς τα μυρμήγκια μπορούν να επιλέξουν να πάνε αριστερά ή δεξιά με ίση 

πιθανότητα, (γ) Τη χρονική στιγμή t=1, το ίχνος είναι εντονότερο στις συντομότερες άκρες οι 
οποίες ως εκ τούτου γίνονται προτιμητέες από την πλειοψηφία των μυρμηγκιών. 

 

4.3.3 Αλγόριθμος Μελισσών 

Ο αλγόριθμος μελισσών είναι ένας αλγόριθμος βελτιστοποίησης που εμπνέεται από τη 

φυσική συμπεριφορά συγκομιδής τροφής των μελισσών, για να βρει τη βέλτιστη λύση. Μία 

αποικία μελισσών μπορεί να επεκταθεί σε μεγάλες αποστάσεις (περισσότερο από 10 km) και 

σε πολλαπλές κατευθύνσεις ταυτόχρονα με σκοπό να εκμεταλλευτεί μεγάλο αριθμό πηγών 

τροφής. Η ευημερία μίας αποικίας βασίζεται στη δραστηριοποίηση των μελισσών που 

αναζητούν τροφή σε καλές περιοχές. Κατά κανόνα, συστοιχίες λουλουδιών με μεγάλα 
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αποθέματα γύρης ή νέκταρ που μπορούν να συλλεχθούν με λιγότερη προσπάθεια δέχονται 

περισσότερες μέλισσες, απ’ ότι οι συστοιχίες με λιγότερο νέκταρ ή γύρη. Η αναζήτηση 

τροφής ξεκινάει σε μία αποικία από ανιχνευτικές μέλισσες που αποστέλλονται για να 

αναζητήσουν συστοιχίες λουλουδιών. Κατά τη διάρκεια της εποχής συγκομιδής, η αποικία 

συνεχίζει την εξερεύνησή της, κρατώντας ένα ποσοστό του πληθυσμού ως ανιχνευτικές 

μέλισσες. Όταν αυτές οι ανιχνευτικές μέλισσες επιστρέφουν στην κυψέλη, αφού έχουν βρει 

μία συστοιχία λουλουδιών που αξιολογείται με ένα παραδεκτό όριο ποιότητας (που μετριέται 

με ένα συνδυασμό συστατικών, όπως περιεχόμενο σε ζάχαρη), καταθέτουν το νέκταρ ή τη 

γύρη τους και πηγαίνουν στο χώρο χορού (dance floor) για να πραγματοποιήσουν ένα χορό 

που είναι γνωστός και ως ρυθμικός χορός (waggle dance). Αυτός ο μυστηριώδης χορός είναι 

απαραίτητος για την επικοινωνία στην αποικία και παρέχει τριών ειδών πληροφορίες σχετικά 

με τη συστοιχία λουλουδιών: την κατεύθυνση στην οποία βρίσκεται, την απόσταση από την 

κυψέλη και την αξιολόγηση ποιότητας (ικανότητας). Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν την 

αποικία να στείλει τις μέλισσες απευθείας στη συστοιχία λουλουδιών με τα παραπάνω όρια 

ποιότητας, χωρίς να χρησιμοποιούν οδηγούς ή χάρτες. Κάθε γνώση μέλισσας για το 

εξωτερικό περιβάλλον μεταφέρεται μέσω του ρυθμικού χορού. Αυτός ο χορός επιτρέπει στην 

αποικία να αξιολογήσει το σχετικό πλεονέκτημα των διαφορετικών συστοιχιών σύμφωνα με 

την ποιότητα του φαγητού που παρέχουν, καθώς και την ποσότητα ενέργειας που χρειάζεται 

για να τη συλλέξουν. Αφού χορέψουν ρυθμικά στο χώρο χορού, η χορεύτρια μέλισσα 

(ανιχνευτική) πηγαίνει πίσω στη συστοιχία με μέλισσες που την ακολουθούν, οι οποίες 

προηγουμένως περίμεναν μέσα στην κυψέλη. Περισσότερες μέλισσες ακολουθούν, όταν 

πρόκειται για πιο υποσχόμενες συστοιχίες λουλουδιών. Αυτό επιτρέπει στην αποικία να 

μαζέψει τροφή γρήγορα και αποτελεσματικά. Κατά τη διάρκεια συγκομιδής από μία 

συστοιχία, οι μέλισσες παρακολουθούν το επίπεδο τροφής, ώστε στον επόμενο ρυθμικό χορό, 

αφού γυρίσουν στην κυψέλη, να μπορούν να πάρουν ανάλογη απόφαση: αν η συστοιχία είναι 

ακόμα αρκετά καλή ως πηγή τροφής, τότε θα διαφημιστεί στο ρυθμικό χορό και 

περισσότερες μέλισσες θα στρατολογηθούν για αυτή την πηγή. Στο παράρτημα III.3 

παρουσιάζεται μία απλή μορφή ψευδοκώδικα για τον αλγόριθμο των μελισσών.  

4.3.4 Αλγόριθμος σμήνους ατόμων 

Ο αλγόριθμος σμήνους ατόμων (particle swarm optimization-PSO) είναι εμπνευσμένος από 

την κοινωνική συμπεριφορά ενός σμήνους αποδημητικών πουλιών τα οποία προσπαθούν να 

φτάσουν σε έναν άγνωστο προορισμό [133]. Στον αλγόριθμο αυτόν, κάθε λύση 

αντιπροσωπεύεται από ένα πουλί (bird) στο σμήνος και αναφέρεται ως άτομο (particle). Το 

άτομο είναι ανάλογο με το χρωμόσωμα (μέλος πληθυσμού) του γενετικού αλγόριθμου. 

Αντίθετα με τους γενετικούς αλγόριθμους, η εξελικτική διαδικασία στον αλγόριθμο σμήνους 
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ατόμων δε δημιουργεί νέα πουλιά από προηγούμενα πουλιά-γονείς. Αντί αυτού, τα πουλιά 

του πληθυσμού εξελίσσουν μόνο την κοινωνική τους συμπεριφορά και ανάλογα μεταβάλλουν 

την κίνησή τους προς ένα προορισμό, επικοινωνώντας μεταξύ τους καθώς πετάνε. Κάθε 

πουλί κοιτάζει προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση και στη συνέχεια όταν επικοινωνούν 

μεταξύ τους, αναγνωρίζουν το πουλί που είναι στην καλύτερη τοποθεσία. Στη συνέχεια κάθε 

πουλί κατευθύνεται προς το πουλί με την καλύτερη τοποθεσία με μία ταχύτητα που εξαρτάται 

από την παρούσα θέση του. Κάθε πουλί τότε, διερευνά το χώρο αναζήτησης από τη νέα 

τοπική θέση, και η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου το σμήνος φτάσει σε έναν επιθυμητό 

προορισμό. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διαδικασία περιλαμβάνει κοινωνική διεπαφή 

καθώς και νοημοσύνη, έτσι ώστε τα πουλιά να μαθαίνουν από την ίδια τους την εμπειρία 

(τοπική αναζήτηση) και επίσης από την εμπειρία των άλλων γύρω από αυτά (ολική 

αναζήτηση). Στο παράρτημα III.4 παρουσιάζεται ψευδοκώδικας για τον αλγόριθμο σμήνους 

ατόμων.  

4.3.5 Αλγόριθμος αναπήδησης μετακινούμενου βατράχου 

Ο αλγόριθμος αναπήδησης μετακινούμενου βατράχου (shuffled frog leaping algorithm) 

συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των μιμητικών αλγόριθμων που βασίζονται στη γενετική και 

των αλγόριθμων σμήνους ατόμων που βασίζονται στην κοινωνική συμπεριφορά [76]. Στον 

αλγόριθμο αναπήδησης μετακινούμενου βατράχου, ο πληθυσμός αποτελείται από μία ομάδα 

βατράχων (λύσεις), που χωρίζονται σε υποομάδες που αναφέρονται ως «memeplex». Τα 

διαφορετικά memeplex θεωρούνται διαφορετικές κουλτούρες βατράχων, κάθε μία από τις 

οποίες εκτελεί μία τοπική αναζήτηση. Μέσα σε κάθε memeplex, οι βάτραχοι διατηρούν ιδέες, 

οι οποίες μπορούν να επηρεαστούν από τις ιδέες άλλων βατράχων και να εξελιχτούν μέσα 

από μια διαδικασία μιμητικής εξέλιξης. Μετά από ένα ορισμένο αριθμό βημάτων μιμητικής 

εξέλιξης, οι ιδέες περνάνε μέσα στα memeplex μέσω της διαδικασίας αναπήδησης. Η τοπική 

αναζήτηση και οι διαδικασίες αναπήδησης συνεχίζουν, έως ότου ικανοποιηθούν 

προσδιορισμένα  κριτήρια σύγκλισης. Σχετικός ψευδοκώδικας περιγράφεται στο παράρτημα 

III.5. 

4.3.6 Αλγόριθμος εξομοιωμένης ανόπτησης 

Η εξομοιωμένη ανόπτηση (simulated annealing) είναι μία επαναληπτική διαδικασία 

αναζήτησης που έχει εμπνευστεί από την ανόπτηση των μετάλλων [25,137]. Ξεκινώντας από 

μία αρχική λύση και εφοδιασμένος με συναρτήσεις αξιολόγησης, ο αλγόριθμος εκτελεί μία 

στοχαστική μερική αναζήτηση του χώρου καταστάσεων. Οι ανωφερικές κινήσεις 

επιτρέπονται περιστασιακά με μία πιθανότητα που ελέγχεται από μία παράμετρο που 

ονομάζεται θερμοκρασία (Τ). Η πιθανότητα αποδοχής των ανωφερικών κινήσεων μειώνεται 

όσο μειώνεται και η θερμοκρασία Τ. Σε υψηλή θερμοκρασία η αναζήτηση είναι σχεδόν 
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τυχαία, ενώ σε χαμηλή θερμοκρασία η αναζήτηση χαρακτηρίζεται ως «σχεδόν λαίμαργη» 

(almost greedy). Στη θερμοκρασία Τ=0, η αναζήτηση γίνεται απολύτως «λαίμαργη», δηλ. 

μόνο καλές κινήσεις γίνονται αποδεκτές.  

Αυτή η διαδικασία ονομάστηκε έτσι από τον επιστήμονα που επινόησε ένα παρόμοιο 

μηχανισμό για να εξομοιώσει μία συλλογή ατόμων σε μία δεδομένη ισορροπία. Ο βασικός 

αλγόριθμος εξομοιωμένης ανόπτησης καθώς και ο πυρήνας του αλγόριθμου (διαδικασία 

Metropolis), βρίσκονται στο παράρτημα III.6.  

4.3.7 Αλγόριθμος απαγορευμένης αναζήτησης 

Η απαγορευμένη αναζήτηση (Tabu Search) είναι μία μέθοδος υψηλότερου επιπέδου ή μέτα-

στρατηγική η οποία αποσκοπεί στο να λύνει συνδυαστικά προβλήματα βελτιστοποίησης 

[97,98]. Είναι μία επαναληπτική διαδικασία η οποία ξεκινάει από κάποια αρχική εφικτή λύση 

και προσπαθεί στη συνέχεια να προσδιορίσει μία καλύτερη λύση. Η απαγορευμένη 

αναζήτηση κάνει αρκετές κινήσεις γειτνίασης και επιλέγει την κίνηση που παράγει την 

καλύτερη λύση ανάμεσα σε όλες τις υποψήφιες κινήσεις για την τρέχουσα επανάληψη. Αυτή 

η καλύτερη υποψήφια λύση ενδέχεται να μη βελτιώσει την τρέχουσα λύση. Η επιλογή της 

καλύτερης κίνησης (η οποία μπορεί είτε να βελτιώσει ή να μη βελτιώσει την τρέχουσα λύση) 

βασίζεται στην υπόθεση ότι οι καλές κινήσεις είναι πιο πιθανό να φτάσουν σε βέλτιστες ή 

σχεδόν βέλτιστες λύσεις. Το σύνολο των αποδεκτών λύσεων που επιχειρούνται σε μία 

συγκεκριμένη επανάληψη σχηματίζει μία λίστα υποψηφίων λύσεων. Τότε ο αλγόριθμος 

απαγορευμένης αναζήτησης επιλέγει την καλύτερη λύση από τη λίστα αυτή, εξισορροπώντας 

ανάμεσα σε ποιότητα και απόδοση. Με σκοπό να αποφευχθούν αντιστροφές κινήσεων, 

χρησιμοποιείται ένας μηχανισμός που ονομάζεται περιορισμός απαγόρευσης (tabu 

restriction), ο οποίος κάνει επιλεγμένα χαρακτηριστικά αυτών των κινήσεων απαγορευμένα. 

Οι περιορισμοί απαγόρευσης επιτρέπουν στην αναζήτηση να προσπεράσει τα σημεία τοπικού 

βέλτιστου κάνοντας την καλύτερη δυνατή κίνηση σε κάθε επανάληψη. Οι περιορισμοί 

απαγόρευσης ενισχύονται από μία λίστα απαγορεύσεων στην οποία αποθηκεύονται τα 

χαρακτηριστικά των κινήσεων, ώστε να αποφεύγονται αντιστροφές. Στο Παράρτημα III.7 

παρουσιάζεται η ροή του βραχυπρόθεσμου αλγόριθμου απαγορευμένης αναζήτησης.  

4.3.8 Αλγόριθμος GRASP 

 Η GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure) είναι μία προσαρμοστική 

τεχνική αναζήτησης που έχει εφαρμοστεί επιτυχώς σε πολλά συνδυαστικά προβλήματα 

βελτιστοποίησης. Αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και το ακρωνύμιο δόθηκε 

από τον Feo [81]. Κάθε επανάληψη αποτελείται από ένα κύκλο κατασκευής και από μία 
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φάση τοπικής βελτιστοποίησης. Κλειδί στην επιτυχία των αλγόριθμων τοπικής αναζήτησης 

αποτελεί η κατάλληλη επιλογή σε τρεις διαφορετικούς τομείς: 1) επιλογή δομής γειτονίας 

(neighborhood structure), 2) επιλογή αποτελεσματικής τεχνικής αναζήτησης γειτονιάς, και 3) 

επιλογή της λύσης εκκίνησης. Η GRASP φάση δημιουργίας λύσεων παίζει σημαντικό ρόλο 

σχετικά με το τελευταίο σημείο, εφόσον παράγει καλές λύσεις εκκίνησης για την τοπική 

αναζήτηση. Η φάση δημιουργίας λύσεων παράγει με έξυπνο τρόπο σχεδιαστικές λύσεις, 

μέσω μίας προσαρμοστικής τυχαίας «λαίμαργης» συνάρτησης (adaptive randomized greedy 

function). Περαιτέρω βελτίωση της λύσης που παράγεται στη φάση δημιουργίας μπορεί να 

επιτευχθεί χρησιμοποιώντας είτε μία απλή φάση τοπικής βελτίωσης, είτε μέσω μιας πιο 

εξελιγμένης διαδικασίας της μορφής, όπως για παράδειγμα οι εξελικτικές τεχνικές 

βελτιστοποίησης που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενες παραγράφους. Ψευδοκώδικας για το 

βασικό αλγόριθμο GRASP παρουσιάζεται στο παράρτημα III.8. 

4.3.9 Αλγόριθμος αναζήτησης προτύπου 

Η Αναζήτηση Προτύπου (Pattern search) [1,152] λειτουργεί ερευνώντας ένα σύνολο 

σημείων που ονομάζεται πρότυπο (pattern), το οποίο μεγεθύνεται ή σμικρύνεται ανάλογα με 

το αν κάποιο σημείο μέσα στο πρότυπο έχει χαμηλότερη τιμή αντικειμενικής συνάρτησης 

από το τρέχον σημείο. Η αναζήτηση σταματάει εφόσον επιτευχθεί ένα ελάχιστο μέγεθος 

προτύπου. Όπως ο γενετικός αλγόριθμος, έτσι και ο αλγόριθμος αναζήτησης προτύπου δε 

χρησιμοποιεί παραγώγους για να προσδιορίσει κλίσεις αντικειμενικών συναρτήσεων και 

συνεπώς λειτουργεί ικανοποιητικά σε μη-διαφορικές, στοχαστικές και μη-συνεχείς 

αντικειμενικές συναρτήσεις. Η αναζήτηση προτύπου είναι επίσης αποτελεσματική στην 

εύρεση ολικού ελαχίστου λόγω της φύσης της αναζήτησης που χρησιμοποιεί. Η 

συγκεκριμένη τεχνική είναι κάτι ανάμεσα στις τεχνικές που βασίζονται σε ομάδες σημείων 

και στις τεχνικές που πραγματοποιούν τη βελτιστοποίηση σημείο προς σημείο. Ο αλγόριθμος 

μεταφέρεται σε τοπικές περιοχές του χώρου λύσεων τις οποίες και εξετάζει χρησιμοποιώντας 

το τρέχον πρότυπο. Συγκρινόμενη με τις εξελικτικές ευρετικές τεχνικές που περιγράφηκαν 

στις προηγούμενες παραγράφους, η παραπάνω διαδικασία καθιστά την αναζήτηση προτύπου 

μία γρηγορότερη τεχνική όσον αφορά τη σύγκλιση, όμως πολύ συχνά η σύγκλιση μπορεί να 

γίνει προς την κατεύθυνση των τοπικών και όχι των ολικά βέλτιστων σημείων (λύσεων). Για 

το λόγο αυτό η αναζήτηση προτύπου μπορεί να συνδυαστεί πολύ επιτυχημένα με τεχνικές 

που χρησιμοποιούν ομάδες λύσεων (set-based optimization methods). 
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4.4 Προτεινόμενο πλαίσιο χρησιμοποίησης γενετικού αλγόριθμου 

Ως τεχνική βελτιστοποίησης, ένας γενετικός αλγόριθμος εξετάζει και διαχειρίζεται 

ταυτόχρονα ένα σύνολο πιθανών λύσεων. Η δύναμή του προέρχεται από το γεγονός ότι 

πρόκειται για εύρωστη τεχνική η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλο εύρος 

προβλημάτων, ακόμα και όταν αυτά είναι δύσκολο να λυθούν από άλλες μεθόδους. Οι 

γενετικοί αλγόριθμοι δεν εγγυώνται τον προσδιορισμό της συνολικά βέλτιστης λύσης σε ένα 

σχεδιαστικό πρόβλημα, αλλά είναι γενικώς πολύ αποτελεσματικοί στην εύρεση αποδεκτά 

καλών λύσεων. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν εξειδικευμένες τεχνικές, είναι πολύ πιθανό 

αυτές οι τεχνικές να φέρουν καλύτερα τελικά αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο ταχύτητας όσο 

και σε επίπεδο ακρίβειας.  

Οι γενετικοί αλγόριθμοι δεν είναι βολικοί στο να εκτελούν ιδιαιτέρως ακριβή και εστιασμένη 

αναζήτηση, αλλά επιδεικνύουν σημαντικές δυνατότητες στην εξερεύνηση του συνόλου 

εφικτών λύσεων, εφόσον διενεργούν την αναζήτηση χρησιμοποιώντας σύνολο λύσεων και 

όχι μία μοναδική λύση σε κάθε βήμα. Το Σχ. 4.6 παρουσιάζει τον ψευδοκώδικα υλοποίησης 

ενός γενετικού αλγόριθμου. Ο αλγόριθμος ξεκινάει με αρκετές εναλλακτικές λύσεις στο 

σχεδιαστικό πρόβλημα που θεωρούνται άτομα (individuals) ενός πληθυσμού (population). 

Αυτές οι λύσεις κωδικοποιούνται σε δυαδικές στοιχειοσειρές (binary strings) που 

ονομάζονται χρωμοσώματα (chromosomes). Ο αρχικός πληθυσμός κατασκευάζεται με τυχαίο 

τρόπο. Στη συνέχεια ο γενετικός αλγόριθμος χρησιμοποιεί τα παραπάνω άτομα, ώστε να 

δημιουργήσει μία νέα γενιά με επιθυμητώς καλύτερες λύσεις. Σε κάθε γενιά, δύο από τα 

άτομα επιλέγονται με στατιστικό τρόπο ως γονείς, με την πιθανότητα της επιλογής αυτής να 

είναι ανάλογη της ικανότητάς τους. Η διασταύρωση (crossover) γίνεται στα άτομα ανά 

δυάδες ανταλλάσσοντας κομμάτια της δυαδικής τους δομής και τελικά δημιουργώντας 

απογόνους (off-springs) με διαφορετική δομή. Κατά αυτόν τον τρόπο κάθε απόγονος 

κληρονομεί ένα συνδυασμό χαρακτηριστικών από τους δύο του γονείς. Το επόμενο βήμα 

είναι η μετάλλαξη (mutation), η οποία είναι μία βηματική αλλαγή που μπορεί να γίνει σε 

κάθε μέλος του πληθυσμού αλλά με μικρή πιθανότητα. Η μετάλλαξη εγγυάται ότι ο γενετικός 

αλγόριθμος μπορεί να εξερευνήσει νέα χαρακτηριστικά λύσεων που δεν βρίσκονται ήδη μέσα 

στον πληθυσμό, κάνοντας ολόκληρο τον εφικτό χώρο λύσεων προσβάσιμο, παρόλο που το 

μέγεθος του πληθυσμού είναι πεπερασμένο. Στα πλαίσια αυτά σε πολλά προβλήματα μπορεί 

να λειτουργήσει καλύτερα η διασταύρωση πολλαπλών σημείων (δύο ή τριών) παρά η 

κλασική διασταύρωση ενός σημείου. 
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ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 
 

1.Κωδικοποίησε το χώρο λύσεων 
2.(α) Καθόρισε μέγεθος πληθυσμού (pop_size), μέγιστο αριθμό γενεών (max_gen), 

τρέχων πληθυσμό=0 (gen=0) 
2.(β) Καθόρισε ρυθμό διασταύρωσης (cross_rate), ρυθμό μετάλλαξης (mutate_rate)  
3.Αρχικοποίηση Πληθυσμού 
4.Εφόσον max_gen≥gen 
 Υπολόγισε Ικανότητα 
 Για (i=1 έως pop_size) 
  Επέλεξε (υποψήφιος1, υποψήφιος2) 
  Εάν (rnd(0,1) ≤ cross_rate) 
   Απόγονος=Διασταύρωση(υποψήφιος1, υποψήφιος2) 
  Εάν (rnd(0,1) ≤ mutate_rate) 
   Απόγονος=Μετάλλαξη() 
  Επισκεύασε Απόγονο εάν χρειάζεται 
 Τέλος Για 
 Πρόσθεσε απογόνους στη νέα γενιά 
 gen=gen+1 
4.Τέλος Εφόσον 
5.Επέστρεψε καλύτερα χρωμοσώματα 

Σχ. 4.6 Ψευδοκώδικας γενετικού αλγόριθμου. 
 
 

Ο γενετικός αλγόριθμος, πριν ξεκινήσει να αναζητεί τη βέλτιστη λύση, απαιτεί τον 

προσδιορισμό των διαστημάτων τιμών για τις μεταβλητές σχεδιαστικές παραμέτρους. Για 

παράδειγμα, στο πρόβλημα του σχεδιασμού ταλαντωτικών μεταφορέων που μοντελοποιείται 

μέσω του δέντρου του Σχ. 4.7, υπάρχουν πέντε πρωτεύουσες σχεδιαστικές παράμετροι {6, 28, 

30, 31, 32} και δύο εξαρτημένες σχεδιαστικές παράμετροι {10,11}. Τις παραπάνω 

σχεδιαστικές παραμέτρους τις χρησιμοποιεί ο γενετικός αλγόριθμος σαν εισόδους για τις 

οποίες εναλλάσσει τιμές και δημιουργεί πληθυσμούς. Σε κάθε γενιά υπολογίζει όλες τις 

υπόλοιπες σχεδιαστικές παραμέτρους και την ικανότητα κάθε σχεδιαστικής λύσης που 

προσδιορίζεται από ένα σύνολο τιμών για τις σχεδιαστικές παραμέτρους. Η ικανότητα 

υπολογίζεται με βάση μία αντικειμενική συνάρτηση που έχει ορίσει ο σχεδιαστής και που 

περιλαμβάνει τις πιο κρίσιμες για αυτόν σχεδιαστικές παραμέτρους που τις έχει χαρακτηρίσει 

ως μεταβλητές απόδοσης.  

Στους γενετικούς αλγόριθμους η πιθανότητα ενός ατόμου (στοιχειοσειράς) να επιλεγεί για να 

συμμετάσχει στη διασταύρωση είναι ανάλογη με την ικανότητά της. Ο κανόνας είναι ότι οι 

καλύτεροι υποψήφιοι έχουν περισσότερες αντιγραφές (συμμετοχές), οι μέσοι υποψήφιοι 

παραμένουν ως έχουν και οι χειρότεροι «πεθαίνουν». Στην περίπτωση της κλασικής επιλογής 

(αναλογική επιλογή), μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία γραμμική μέθοδος διαβάθμισης για 

προσδιορίσει την πιθανότητα επιλογής του ατόμου:  

max max 1
: ( ) ( ( ))/ ( ))i i i ii
p F F a F F aμα α μ

=
= − −∑                                (4.15) 
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όπου αν F(αi) είναι η ικανότητα του ατόμου αi, και Fmax είναι η χειρότερη τιμή ικανότητας F 

στον τρέχοντα πληθυσμό, τότε επιλέγονται μ άτομα σύμφωνα με αυτή την κατανομή 

πιθανότητας (επιλογή τροχού ρουλέτας). Οι μέθοδοι επιλογής που βασίζονται στην 

ταξινόμηση (rank-based) χρησιμοποιούνται εκτενέστερα συγκριτικά με την κλασική μέθοδο. 

Η πιθανότητα που ανατίθεται σε κάθε άτομο εξαρτάται μόνο από τη θέση του στη λίστα 

ταξινόμησης.  

 
 

Σχ. 4.7 Ιεραρχικό δέντρο σχεδιαστικών παραμέτρων για το πρόβλημα ταλαντωτικών 
μεταφορέων. 

Στους γενετικούς αλγόριθμους η μετάλλαξη αλλάζει μεμονωμένα ψηφία των χρωμοσωμάτων 

σύμφωνα με μία μικρή προκαθορισμένη πιθανότητα pm. Ο τελεστής αυτός μπορεί να 

εφαρμόζεται ψηφίο προς ψηφίο με μία πιθανότητα αντιστρόφως ανάλογη με τον αριθμό των 

ψηφίων του χρωμοσώματος που αντιπροσωπεύει κάθε άτομο. Μία προκαθορισμένη 

πιθανότητα μπορεί επίσης να επιλεχτεί από το σχεδιαστή (γενικά pm [0.001, 0.02]). Οι 

Giraud-Moreau και Lafon διερεύνησαν ποιος είναι ο καλύτερος συνδυασμός για τους 

συγκεκριμένους γενετικούς τελεστές [

∈

95]. Στο Σχ. 4.8 παρουσιάζεται η συγκριτική απόδοση 

των δύο αυτών μεθόδων επιλογής και εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι μέθοδοι επιλογής που 

βασίζονται σε ταξινόμηση φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα από την κλασική μέθοδο [95]. 

Επίσης μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η διασταύρωση δύο σημείων εμφανώς αυξάνει 

την ταχύτητα και την αξιοπιστία σύγκλισης. Ο λόγος είναι ότι η μέθοδος διασταύρωσης ενός 

σημείου έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να χωρίσει τα ψηφία που βρίσκονται στα άκρα του 
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χρωμοσώματος. Διασταύρωση με χρησιμοποίηση περισσότερων σημείων μπορεί μερικές 

φορές να είναι πιο αποτελεσματική, αλλά δε δίνει πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα για την 

εκάστοτε κλάση προβλημάτων. Συνεπώς, η αποτελεσματικότητα εξαρτάται βασικά από το 

πρόβλημα που αντιμετωπίζεται. Στις προαναφερθείσες δοκιμές φάνηκε πως η διασταύρωση 

δύο σημείων είναι η καλύτερη στρατηγική (Σχ. 4.9).  

 
Σχ. 4.8 Σύγκριση μεθόδων ταξινόμησης και αναλογίας για επιλογή λύσεων στο γενετικό 

αλγόριθμο [95]. 
 

 
Σχ. 4.9 Σύγκριση ενός και δύο σημείων διασταύρωσης. 

Ο γενετικός αλγόριθμος ακόμα και στην πιο απλή του μορφή έχει πολλές παραμέτρους που 

πρέπει να ρυθμιστούν πριν αναζητηθεί η βέλτιστη λύση. Οι παράμετροι αυτές επηρεάζουν 

σημαντικά την αποτελεσματικότητα του αλγόριθμου. Εντούτοις, δεν υπάρχει κάποια ενιαία 

ρυθμιστική συνταγή ενώ  οι βέλτιστες ρυθμίσεις διαφέρουν από πρόβλημα σε πρόβλημα. Μία 
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λύση μπορεί να είναι η κατηγοριοποίηση των σχεδιαστικών προβλημάτων ανάλογα με τα 

κοινά τους χαρακτηριστικά (αριθμό σχεδιαστικών παραμέτρων, αριθμό παραμέτρων συνεχών 

τιμών κλπ.) και η επιλογή ενός συνόλου ρυθμίσεων για τις γενετικές παραμέτρους. Στον 

Πίνακ. 4.2 φαίνονται οι παράμετροι του γενετικού αλγόριθμου που πρέπει να προσδιοριστούν 

πριν την αναζήτηση λύσεων [182], καθώς και κάποιες τιμές-παραδείγματα. 

Πίνακ. 4.2 Παραδείγματα τιμών για παραμέτρους γενετικού αλγόριθμου. 
Parameter Value Parameter Value 

Number of inputs 5 Mutation scale 1 

Population type Double vector Mutation shrink 0.5 

Population size 10 Crossover function Scattered 

Creation function uniform Migration direction Both 

Fitness scaling rank Migration fraction  0.2 

Selection function Stochastic uniform Migration interval 20 

Elite count 4 Maximum generations 30 

Crossover fraction 0.7 Stall generations 10 

Mutation function Gaussian Stall time 180 secs 

 

Αφού ρυθμιστούν οι παράμετροι της γενετικής βελτιστοποίησης, ο γενετικός αλγόριθμος 

αναζητεί την βέλτιστη λύση μέσω γενετικής εξελικτικής διαδικασίας ομάδων λύσεων. Ο 

γενετικός αλγόριθμος θα μπορούσε να συνδυαστεί με κάποια από τις τεχνικές 

βελτιστοποίησης που παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 4.3. Ένας τρόπος συνδυασμού 

γενετικού αλγόριθμου και μίας άλλης τεχνικής βελτιστοποίησης είναι ο σειριακός, δηλαδή να 

ξεκινήσει η δεύτερη τεχνική βελτιστοποίησης την αναζήτηση βέλτιστης λύσης από τη λύση 

που έχει εξάγει ως βέλτιστη ο γενετικός αλγόριθμος. Με αυτό τον τρόπο, περιορίζεται μέσω 

χρησιμοποίησης του γενετικού αλγόριθμου ο σχεδιαστικός χώρος στον οποίο μία άλλη 

τεχνική βελτιστοποίησης πρέπει να ψάξει. Άλλοι προτεινόμενοι τρόποι συνδυασμού 

γενετικού αλγόριθμου και άλλων τεχνικών βελτιστοποίησης που περιγράφονται στην 

παράγραφο 6.3. 

4.5 Βέλτιστες λύσεις και νευρο-ασαφής προσεγγιστική 

μοντελοποίηση του προβλήματος  

Ο γενετικός αλγόριθμος, είτε στην απλή του μορφή είτε μέσω μιας υβριδικής αρχιτεκτονικής, 

καταλήγει σε μία τελική βέλτιστη (ή σχεδόν βέλτιστη) λύση καθώς και σε ένα αρχείο με τις 

καλύτερες (σύμφωνα με το κριτήριο ασαφών προτιμήσεων) λύσεις κάθε γενιάς. Αυτές οι 

βέλτιστες (elite) λύσεις περιέχουν τιμές για τις σχεδιαστικές παραμέτρους και μπορούν να 

θεωρηθούν σαν είσοδοι και έξοδοι για την προσεγγιστική μοντελοποίηση του προβλήματος 

μέσω μιας απλοποιημένης νευρο-ασαφούς δομής. Το προσεγγιστικό μοντέλο αναπαρίσταται 
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μέσω των πρωτευουσών και εξαρτημένων μεταβλητών απόδοσης που έχουν οριστεί αρχικά 

από το σχεδιαστή. Αυτές οι μεταβλητές απόδοσης δομούνται εκ νέου σε ένα νέο ιεραρχικό 

δέντρο δύο επιπέδων, με το πρώτο επίπεδο να αντιπροσωπεύει τις εισόδους μεταβλητές 

απόδοσης και το δεύτερο τις εξόδους (Σχ. 4.10). Στη συνέχεια δημιουργείται ένα σύνολο 

ασαφών κανόνων που περιλαμβάνει και συνδέει τις προαναφερθείσες μεταβλητές απόδοσης. 

 
Σχ. 4.10 Μετάβαση από το ιεραρχικό δέντρο των σχεδιαστικών παραμέτρων σε ιεραρχικό δέντρο 

δύο επιπέδων με τις μεταβλητές απόδοσης. 

Το πρώτο βήμα σε αυτή τη διαδικασία είναι η εκπαίδευση ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου 

χρησιμοποιώντας τα αρχεία βέλτιστων λύσεων από προηγούμενες γενετικές 

βελτιστοποιήσεις. Το τεχνητό νευρωνικό δίκτυο αποτελείται από νευρώνες που βασίζονται σε 

ασαφείς συναρτήσεις συμμετοχής όσον αφορά την ενεργοποίησή τους. Το Σχ. 4.11 

απεικονίζει ένα διάγραμμα μηχανισμού ασαφούς συλλογιστικής που χρησιμοποιεί ένα 

νευρωνικό δίκτυο τριών επιπέδων (επίπεδο εισόδου, κρυφό επίπεδο, επίπεδο εξόδου)  [125]. 

Η σύνδεση μεταξύ του επιπέδου εισόδου και του κρυφού επιπέδου αντιστοιχεί στο μέρος των 

υποθέσεων (if-part) ενός συνόλου κανόνων. Κάθε νευρώνας αποτελείται από μόνο μία 

συνάρτηση ενεργοποίησης, ενώ βάρη χρησιμοποιούνται για τις εξόδους των νευρώνων (w1, 

w2, w3). Ο μοναδικός νευρώνας-έξοδος υπολογίζει το βεβαρημένο μέσο που αντιστοιχεί στην 

αποασαφοποίηση βάσει του κέντρου βαρύτητας του συστήματος ασαφών κανόνων.  

Εφόσον όλα τα επίπεδα είναι διαφορικά, η ανάστροφη μετάδοση (back-propagation) μπορεί 

να εφαρμοστεί με δύο δυνατότητες μάθησης: α) τη ρύθμιση των βαρών στο επίπεδο εξόδου 

(output layer) και β) τη ρύθμιση του σχήματος των συναρτήσεων συμμετοχής (membership 

function). Αυτή η διαδικασία ενσωματώνει την ελαχιστοποίηση ενός μέσου τετραγωνισμένου 

λάθους (mean square error) ανάμεσα στις γενικευμένες εισόδους e και εξόδους u (Σχ. 4.11). 



 Βελτιστοποίηση σχεδιαστικών λύσεων: Γενετικοί και άλλοι αλγόριθμοι                             133 

Η αντιστοίχιση του επιπέδου εισόδου στο κρυφό επίπεδο είναι μη-γραμμική και ακολουθείται 

από μία γραμμική αντιστοίχιση του κρυφού επιπέδου στο επίπεδο εξόδου.  

Με στόχο να εφαρμοστεί ένας προσαρμοστικός νευρο-ασαφής μηχανισμός, το παραπάνω 

δίκτυο επεκτείνεται χρησιμοποιώντας μία γραμμική συνάρτηση που υπολογίζει το βάρος 

εξόδου του κάθε νευρώνα [125]: 

 wk = ak
Tu+bk ,     k = 1, 2,…, K                                              (4.16) 

όπου είναι ένα διάνυσμα παραμέτρων και bk είναι μια βαθμωτή παράμετρος.  mℜ∈ka

 

Σχ. 4.11 Μηχανισμός ασαφούς συλλογιστικής ως νευρωνικό δίκτυο. 

Ως παράδειγμα ας θεωρηθούν τρεις σχεδιαστικές παράμετροι DP1, DP2 και DP3 με την DP3 

να εξαρτάται από τις τιμές των DP1 και DP2. Μία βάση κανόνων τύπου πρώτης τάξης Sugeno 

[141] μπορεί να εκφραστεί ως ακολούθως: 

Εάν DP1 είναι A1 και DP2 είναι B1 τότε (DP3)1 = c11DP1 + c12DP2 + c10            (4.17) 

Εάν DP1 είναι A2 και DP2 είναι B2 τότε (DP3)2 = c21DP1 + c22DP2 + c20            (4.18) 

Η ασαφής έξοδος της DP3 παρεμβάλλεται ανάμεσα σε δύο γραμμικές εκφράσεις που 

σχετίζουν τις DP1 και DP2. Εάν τα σθένη ενεργοποίησης (firing strengths) των παραπάνω 

κανόνων είναι α1 και α2 αντίστοιχα, τότε η τιμή της DP3 υπολογίζεται ως βεβαρημένος μέσος 

(weighted average): 

1 3 1 2 3 2
3 1 3

1 2

α (DP ) α (DP )DP   α (DP ) α (DP )
α α 1 2 3 2

+
= =

+
+                        (4.19) 
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Το προσαρμοστικό νευρο-ασαφές δίκτυο (adaptive neuro-fuzzy network) που μοντελοποιεί 

το παραπάνω πρόβλημα απεικονίζεται στο Σχ. 4.12. 

 

Σχ. 4.12 Δομή του προσαρμοστικού νευρο-ασαφούς δικτύου. 

Στη δομή που παρουσιάζεται στο σχήμα, κάθε νευρώνας i στο επίπεδο 1 είναι 

προσαρμοστικός με μία παραμετρική συνάρτηση ενεργοποίησης (parametric activation 

function). Η τιμή της έξοδου του δικτύου αυτού είναι η τιμή με την οποία η δεδομένη τιμή-

είσοδος ικανοποιεί τη συνάρτηση συμμετοχής. Η συνάρτηση συμμετοχής δηλώνεται μέσω 

μιας παραμετρικής έκφρασης, βασισμένης στις αποκαλούμενες παραμέτρους υπόθεσης 

(premise parameters), των οποίων η μεταβολή επηρεάζει το σχήμα της συνάρτησης 

συμμετοχής. Στο επίπεδο 2, κάθε κόμβος είναι σταθερός (fixed) και έχει ως έξοδο έναν άλλο 

σταθερό κόμβο, του οποίου η έξοδος είναι το προϊόν όλων των εισόδων και που 

αντιπροσωπεύει το σθένος ενεργοποίησης (firing strength) αi του i κανόνα. Οι κόμβοι του 

επιπέδου 3 είναι επίσης σταθεροί και υπολογίζουν το λόγο του σθένους ενεργοποίησης του i 

κανόνα ως προς το άθροισμα των σθενών ενεργοποίησης όλων των κανόνων καταλήγοντας 

σε ένα κανονικοποιημένο σθένος ενεργοποίησης [125]: 

1,2i    ,
αα

α  α
21

i
i =

+
=                                                               (4.20) 

Οι κόμβοι του επιπέδου 4 είναι προσαρμοστικοί με ένα κόμβο εξόδου: 

( )i 3 i i i1 1 i2 2 i0α (DP )   α c DP c DP c  ,    i 1,2= + + =                             (4.21) 

όπου iα  είναι το κανονικοποιημένο σθένος ενεργοποίησης από το επίπεδο 3 και  

είναι το σύνολο παραμέτρων αυτού του κόμβου που ονομάζονται παράμετροι 

συμπεράσματος (consequent parameters). Οι κόμβοι του επιπέδου 5 είναι σταθεροί και 

{ }i0i2i1 c ,c ,c
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αθροίζουν όλες τις εισερχόμενες τιμές. Η παραπάνω αρχιτεκτονική μπορεί να γενικευτεί για 

βάσεις κανόνων με περισσότερους από δύο κανόνες που διέθετε το παράδειγμα που 

χρησιμοποιήθηκε. Όταν οι παράμετροι του επιπέδου 1 (υπόθεσης) είναι σταθεροί, η τιμή της 

DP3 είναι ένας γραμμικός συνδυασμός των παραμέτρων του επιπέδου 3 (συμπεράσματος). Η 

έξοδος DP3 είναι γραμμική στις παραμέτρους απόδοσης cij (i=1,2; j=0,1,2): 

      3 1 1 11 1 2 12 1 10 2 2 21 2 2 22 2 20DP  (α DP )c (α DP )c α c (α DP )c (α DP )c α c= + + + + +                (4.22) 

Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιείται ένας υβριδικός αλγόριθμος, ο οποίος ρυθμίζει τις 

παραμέτρους συμπεράσματος cij σε ένα ευθύ πέρασμα και τις παραμέτρους υπόθεσης {αi , bi , 

ci} σε ένα ανάστροφο πέρασμα. Στο ευθύ πέρασμα οι είσοδοι του δικτύου (Σχ. 4.12) 

μεταδίδονται φτάνοντας μέχρι το επίπεδο 4, όπου οι παράμετροι απόδοσης αναγνωρίζονται 

από μία μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. Στο ανάστροφο πέρασμα, τα λάθη/αποκλίσεις 

μεταδίδονται προς τα πίσω και οι παράμετροι υπόθεσης ανανεώνονται από μέθοδο επικλινούς 

καθόδου (gradient descent). 

Η νευρο-ασαφής προσέγγιση πραγματοποιείται για κάθε μεταβλητή απόδοσης που είναι 

έξοδος για το σχεδιαστικό πρόβλημα, δημιουργώντας ένα αριθμό συνόλων ασαφών κανόνων 

που είναι ίσος με τις μεταβλητές απόδοσης. Η γενετική βελτιστοποίηση που έχει προηγηθεί 

δημιουργεί για κάθε μεταβλητή απόδοσης ένα μοναδικό αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει 

εγγραφές σχεδιαστικών λύσεων. Κάθε εγγραφή σχεδιαστικής λύσης, που χρησιμοποιείται για 

την προσέγγιση (approximation) μιας συγκεκριμένης μεταβλητής απόδοσης, οφείλει να 

εμπεριέχει τις τιμές από τις μεταβλητές απόδοσης-εισόδων και την τιμή για τη συγκεκριμένη 

μεταβλητή απόδοσης, όπως προκύπτει από αυτές τις εισόδους.  Για κάθε ασαφή δομή που 

δημιουργείται, πρέπει να καθορίζεται ο αριθμός και ο τύπος των ασαφών συναρτήσεων 

συμμετοχής που περιγράφουν τις μεταβλητές απόδοσης-εισόδους και τη μεταβλητή 

απόδοσης-έξοδο. Μία ασαφής δομή με περισσότερες ασαφείς συναρτήσεις συμμετοχής 

συνεισφέρει αφενός σε βελτιωμένη απόδοση, αφετέρου όμως αυξάνει την πολυπλοκότητα και 

τις απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ. Αυτό συμβαίνει διότι ο αριθμός των δημιουργημένων 

κανόνων προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των ασαφών συναρτήσεων συμμετοχής 

κάθε εισόδου επί του αριθμού εισόδων. Συνεπώς πρέπει να γίνεται πάντα μία στάθμιση 

ανάλογα με το εκάστοτε σχεδιαστικό πρόβλημα και ανάλογα με τη σκοπιμότητα χρήσης του 

απλοποιημένου μοντέλου των μεταβλητών απόδοσης (προσεγγιστική διαδικασία, δοκιμές, 

εκτιμήσεις κλπ.).  

Όταν ολοκληρωθεί η νευρο-ασαφής προσέγγιση για όλες τις μεταβλητές απόδοσης, 

δημιουργείται ένα ενοποιημένο σύνολο κανόνων συνδυάζοντας τα επιμέρους (όλες-είσοδοι-
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σε-μία-έξοδο) σύνολα ασαφών κανόνων, έτσι ώστε να σχηματιστεί ένα ασαφές σύνολο (όλες-

είσοδοι-σε-όλες-έξοδοι). Αυτός ο συνδυασμός καθιστά δυνατή την εξέταση των τιμών των 

μεταβλητών απόδοσης μέσω της εναλλαγής τιμών των μεταβλητών απόδοσης-εισόδων 

χρησιμοποιώντας μία πιο απλοποιημένη μοντελοποίηση του σχεδιαστικού προβλήματος σε 

σχέση με την αρχική αναπαράσταση. Μετά από την εξαγωγή των ασαφών συσχετιστικών 

σχέσεων, είναι δυνατόν να γίνουν περαιτέρω διορθώσεις για τη ρύθμιση των σχηματισμένων 

ασαφών συνόλων, έτσι ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της απλοποιημένης αυτής 

δομής. Η χρησιμοποίηση της περιγραφόμενης νευρο-ασαφούς προσεγγιστικής 

μοντελοποίησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε σχεδιαστικά προβλήματα που ενσωματώνουν 

αναλυτικές σχέσεις ή διαδικασίες που επιφέρουν σοβαρό υπολογιστικό κόστος (μέθοδοι 

FEM, συστήματα διαφορικών εξισώσεων κλπ.). Η παρούσα διατριβή δεν έχει ως στόχο την 

εξέλιξη της νευροασαφούς προσέγγισης, η οποία είναι μία μεθοδολογία ευρέως διαδεδομένη. 

Αντιθέτως προσαρμόζει την τεχνική αυτή στο προτεινόμενο πλαίσιο αναπαράστασης 

σχεδιαστικής γνώσης και χρησιμοποιώντας λύσεις που παράγονται από το γενετικό 

αλγόριθμο μπορεί και εξάγει μία απλουστευμένη δομή του σχεδιαστικού προβλήματος η 

οποία μπορεί στη συνέχεια να οδηγήσει σε εξαγωγή βέλτιστων σχεδιαστικών λύσεων σε 

μικρότερο χρονικό διάστημα. 

Αν για παράδειγμα ο σχεδιασμός ενός εξαρτήματος αυτοκινήτου χρειάζεται ένα απαιτητικό 

υπολογισμό βασιζόμενο σε πεπερασμένα στοιχεία, η βέλτιστη λύση θα μπορούσε να βρεθεί 

χρησιμοποιώντας μία υβριδική εξελικτική μέθοδο. Στη συνέχεια οι καλύτερες λύσεις που 

έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναζήτησης της βέλτιστης λύσης από το 

γενετικό αλγόριθμο καταχωρούνται σε κατάλληλη βάση. Παρόλο που ο γενετικός αλγόριθμος 

μπορεί να φτάσει στη βέλτιστη (ή σχεδόν βέλτιστη) λύση, ο συνολικός χρόνος που χρειάζεται 

για να επιτευχθεί αυτή η λύση μπορεί να είναι απαγορευτικός στην περίπτωση πολύπλοκων 

σχεδιαστικών προβλημάτων. Εάν για ένα σχεδιαστικό πρόβλημα απαιτείται να δοθεί εκ νέου 

μία σχεδιαστική λύση, υπάρχει η δυνατότητα να ανακτηθούν οι ήδη καταχωρημένες 

σχεδιαστικές λύσεις (σύνολα τιμών σχεδιαστικών παραμέτρων-DPs) και να χρησιμοποιηθούν 

ως παραδείγματα εκπαίδευσης (training examples) για τη δημιουργία του νευρο-ασαφούς 

μοντέλου. Ακολούθως, το σχεδιαστικό πρόβλημα μπορεί να λυθεί ταχύτερα και η 

επιφερόμενη σχεδιαστική λύση μέσω του απλοποιημένου μοντέλου να μπορεί να 

επιβεβαιωθεί ως προς την ορθότητα χρησιμοποιώντας το αρχικό αναλυτικό και λεπτομερές 

μοντέλο μία φορά μόνο στο τέλος της σχεδιαστικής διαδικασίας. Επιπλέον, εάν παρατηρηθεί 

ότι υπάρχει μία μεταβλητή απόδοσης στα αρχεία σχεδιαστικών λύσεων που αποκτήθηκαν 

κατά τη γενετική βελτιστοποίηση με τιμή που δε μεταβάλλεται σημαντικά, αυτή η 

συγκεκριμένη μεταβλητή απόδοσης μπορεί να θεωρηθεί ως σταθερή (fixed PV) στο αρχικό 

αναλυτικό σχεδιαστικό μοντέλο ή το εύρος τιμών για τη συγκεκριμένη μεταβλητή να 
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μικρύνει. Παραδείγματα από τη διαδικασία δημιουργίας και χρησιμοποίησης του νευρο-

ασαφούς απλοποιημένου μοντέλου παρουσιάζονται μέσω εφαρμογών στο κεφάλαιο 7. 

4.6 Σύνοψη κεφαλαίου 

Το παρόν κεφάλαιο εστιάζει στην εύρεση σχεδιαστικών λύσεων χρησιμοποιώντας κάποια 

τεχνική βελτιστοποίησης. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επιλέγεται ο γενετικός 

αλγόριθμος ως βασική τεχνική αναζήτησης βέλτιστων σχεδιαστικών λύσεων. Οι λόγοι για 

την επιλογή αυτή είναι πολλαπλοί. Κατά πρώτον ο γενετικός αλγόριθμος μπορεί να παρέχει 

εύρωστες λύσεις σε μεγάλο εύρος προβλημάτων ακόμα και όταν η αντικειμενική συνάρτηση 

δεν είναι συνεχής ή δεν μπορεί να υπολογιστεί η κλίση της. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα 

χρησιμοποίησης ποιοτικών σχεδιαστικών παραμέτρων, ενώ τέλος η διαδικασία της 

βελτιστοποίησης χρησιμοποιεί πληθυσμούς λύσεων αντί για μία μοναδική λύση σε κάθε 

βήμα. 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται επίσης ο τρόπος με τον οποίο ο γενετικός αλγόριθμος 

συνδέεται με το προτεινόμενο πλαίσιο αναπαράστασης, τις εισόδους και τις εξόδους 

χρησιμοποιεί, καθώς επίσης και οι παράμετροι που πρέπει προσδιοριστούν πριν ξεκινήσει η 

αναζήτηση για τη βέλτιστη λύση. Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα μίας 

τεχνικής βελτιστοποίησης δεν μπορεί να διασφαλιστεί για όλα τα σχεδιαστικά προβλήματα, 

παρουσιάζονται και σχολιάζονται με συνοπτικό τρόπο κάποιες επιπλέον - πέραν του 

γενετικού αλγόριθμου -  ευρετικές τεχνικές βελτιστοποίησης. Κάποιες από αυτές τις τεχνικές 

βασίζονται σε φυσικά συστήματα και συμπεριφορές που συναντώνται στη φύση, όπως για 

παράδειγμα οι μιμητικοί αλγόριθμοι, οι αλγόριθμοι αποικίας μυρμηγκιών, μελισσών, 

σμήνους ατόμων, βατράχων και εξομοιωμένης ανόπτησης. Επίσης παρουσιάζονται οι 

τεχνικές απαγορευμένης αναζήτησης, η GRASP και η αναζήτηση προτύπων. Λόγω του 

περιορισμού χώρου που επιβάλλει μία διδακτορική διατριβή, η αναφορά σε αυτές τις τεχνικές 

είναι κατ’ ανάγκη σύντομη. Εκ νέου αναφορά στις ίδιες τεχνικές γίνεται σε επόμενο 

κεφάλαιο όπου εξετάζεται η δυνατότητα συνδυασμού τους για τη δημιουργία νέων υβριδικών 

αρχιτεκτονικών που θα ελαχιστοποιούν τις επιμέρους αδυναμίες που επιδεικνύουν οι 

γενετικοί αλγόριθμοι καθώς και οι άλλες τεχνικές όταν χρησιμοποιούνται αυτοδύναμα. 

Τέλος, στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των 

σχεδιαστικών λύσεων που εξάγει ο γενετικός αλγόριθμος προς δύο βασικές κατευθύνσεις: α) 

τη δημιουργία αρχείου σχεδιαστικών λύσεων, που θα μπορεί ο σχεδιαστής να χρησιμοποιήσει 

σε μεταγενέστερη φάση χωρίς να χρειάζεται να εκτελέσει τη διαδικασία 

αναζήτησης/βελτιστοποίησης και β) τη δημιουργία ενός απλοποιημένου σχεδιαστικού 
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μοντέλου. Ειδικά για τη δεύτερη περίπτωση, προτείνεται ένα πλαίσιο που βασίζεται σε ένα 

νευροασαφές δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιείται για να μοντελοποιήσει προσεγγιστικά τις 

αναλυτικές σχέσεις του σχεδιαστικού προβλήματος μέσω ασαφών σχέσεων. Για τη 

δημιουργία της απλοποιημένης προσεγγιστικής εκδοχής του σχεδιαστικού προβλήματος 

χρησιμοποιούνται οι καλύτερες λύσεις που έχουν εξαχθεί από το γενετικό αλγόριθμο και ως 

εκ τούτου η μοντελοποίηση είναι εστιασμένη σε υποσχόμενους χώρους λύσεων του 

σχεδιαστικού προβλήματος. Η παραπάνω τεχνική αποκτά σημασία στην περίπτωση που το 

σχεδιαστικό πρόβλημα εμπεριέχει σχέσεις ή άλλες διαδικασίες υπολογισμού τιμών 

σχεδιαστικών παραμέτρων με ιδιαίτερα μεγάλο υπολογιστικό κόστος, ενδεχόμενο που θα 

καθιστούσε πρακτικά αδύνατη ή εξαιρετικά αργή τη διαδικασία βελτιστοποίησης με ένα 

εξελικτικό αλγόριθμο. 

Η αναζήτηση στο χώρο εφικτών λύσεων με γενετικό ή με κάποιο άλλο αλγόριθμο που 

χρησιμοποιεί ομάδες λύσεων, δημιουργεί ένα μεγάλο αρχείο σχεδιαστικών λύσεων. Στο 

επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται τρόποι με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι 

λύσεις αυτές σε ένα αναλογικό συλλογιστικό πλαίσιο που θα επιτρέπει σχεδιασμό με 

χρησιμοποίηση προηγούμενων σχεδιαστικών περιπτώσεων. 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

Σχεδιασμός βασιζόμενος σε προηγούμενες 

σχεδιαστικές περιπτώσεις - Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα 

Κάθε γνώση που αποκτώ σήμερα έχει την αξία που αναλογεί στην ικανότητά 
μου να την κατανοήσω. Αύριο, όταν θα ξέρω περισσότερα, θα ανακτήσω 
αυτή τη γνώση και θα τη χρησιμοποιήσω καλύτερα (Mark van Doren).  

Το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται στη δυνατότητα επίλυσης σχεδιαστικών προβλημάτων μέσω της 

χρησιμοποίησης διαθέσιμης προηγούμενης σχεδιαστικής γνώσης. Η αναλογική συλλογιστική 

αυτού του είδους βασίζεται στην παραδοχή ότι παρόμοια προβλήματα έχουν παρόμοιες λύσεις 

και συνεπώς προσεγγίζει τον τρόπο που λειτουργούν και σκέφτονται οι σχεδιαστές.  

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αναπτύχθηκε μία ανάλογη αρχιτεκτονική που συνδυάζεται 

με τα προτεινόμενα μοντέλα αναπαράστασης σχεδιαστικού προβλήματος και εύρεσης βέλτιστης 

σχεδιαστικής λύσης (βλ. προηγούμενα κεφάλαια) με σκοπό την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων 

που διαθέτουν οι τεχνικές σχεδιασμού που βασίζονται σε προηγούμενες σχεδιαστικές 

περιπτώσεις. Πυρήνα του προτεινόμενου μοντέλου αποτελεί ένα ανταγωνιστικό τεχνητό 

νευρωνικό δίκτυο, το οποίο μέσω αποασαφοποιημένων προτιμήσεων του σχεδιαστή και 

διαδικασιών εκπαίδευσης με χρήση αρχείων προηγουμένων σχεδιαστικών λύσεων, παράγει 

σχεδιαστικές λύσεις που ανταποκρίνονται βέλτιστα στις σχεδιαστικές απαιτήσεις. Οι 

σχεδιαστικές αυτές λύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για τη δόμηση υβρδικών 

πλαισίων εξαγωγής σχεδιαστικών λύσεων που συνδυάζουν διαδικασίες ανάκτησςη 

προηγούμενων σχεδιαστικών λύσεων με διαδικασίες βετλιστοποίησης.  

Στις παραγράφους που ακολουθούν γίνεται μία αναφορά στις τεχνικές σχεδιασμού που 

βασίζονται σε προηγούμενες σχεδιαστικές περιπτώσεις και στη συνέχεια περιγράφεται το 

προτεινόμενο μοντέλο. Στο τέλος του κεφαλαίου αναφέρονται καινοτομικά στοιχεία και 

δυνατότητες της προτεινόμενης μεθόδου, καθώς και περιορισμοί, σημεία βελτίωσης και 

δυνατότητες εξέλιξης και μελλοντικής έρευνας. 
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5.1 Εισαγωγή 

Ένας τύπος σχεδιαστικής γνώσης που χρησιμοποιείται συχνά από τους σχεδιαστές είναι η 

πειραματική γνώση (experimental knowledge). Ο όρος της πειραματικής γνώσης 

περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία γνώσης που παράγονται, διαφοροποιούνται και εξελίσσονται 

κατά τη διάρκεια ή/και μετά την προσπάθεια επίλυσης σχεδιαστικών προβλημάτων και 

γενικότερα κατά την ενασχόληση του σχεδιαστή με το εκάστοτε σχεδιαστικό πρόβλημα. Μία 

προσέγγιση που χρησιμοποιεί την πειραματική γνώση για την εξαγωγή σχεδιαστικής λύσης 

είναι η συλλογιστική βασιζόμενη σε περιπτώσεις (Case-Based Reasoning-CBR) [139,140]. 

Οι μέθοδοι CBR, οι οποίες στην περίπτωση του σχεδιασμού μπορεί να αναφερθούν και ως 

σχεδιασμός βασιζόμενος σε περιπτώσεις (case-based design or CBD), προσομοιώνουν τη 

φυσική ανθρώπινη αντίληψη και τον τρόπο της ανθρώπινης σχεδιαστικής δραστηριότητας 

[44]. Η βασική ιδέα στηρίζεται στη διαπίστωση ότι είναι δυνατό να υπάρχουν αναλογίες 

μεταξύ της προηγούμενης σχεδιαστικής γνώσης, που συνήθως είναι οργανωμένη με τη μορφή 

σχεδιαστικών περιπτώσεων, και της τρέχουσας σχεδιαστικής περίπτωσης (δηλαδή του 

τρέχοντος σχεδιαστικού προβλήματος). 

Ένα σύστημα συλλογισμού που βασίζεται σε προηγούμενες σχεδιαστικές περιπτώσεις 

(σύστημα CBR) αποτελείται από τέσσερις βασικές διαδικασίες, όπως φαίνεται στο Σχ. 5.1. Η 

πρώτη είναι η δημιουργία μίας βάσης σχεδιαστικών περιπτώσεων στην οποία μπορούν να 

αποθηκευτούν σχεδιαστικές περιπτώσεις δομημένες με κάποιο προκαθορισμένο τρόπο 

αναπαράστασης. Η δεύτερη διαδικασία αφορά στην ανάκτηση – μέσω καταλλήλων 

μηχανισμών - προηγούμενων σχεδιαστικών περιπτώσεων συγγενών προς την τρέχουσα 

σχεδιαστική περίπτωση (πρόβλημα). Η τρίτη διαδικασία αναφέρεται στην προσαρμογή των 

ανακτημένων περιπτώσεων, έτσι ώστε να ικανοποιούν τις τεθείσες προδιαγραφές για το 

τρέχον σχεδιαστικό πρόβλημα και η επόμενη διαδικασία είναι η ενσωμάτωση της τελικής 

προσαρμοσμένης νέας περίπτωσης στη βάση περιπτώσεων, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμη για 

μελλοντική ανάκτηση κατά την επίλυση ενός νέου σχεδιαστικού προβλήματος.  

Έχουν προταθεί διάφορες τεχνικές CBR/CBD [16,195], οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ευρέως 

σε διάφορες εφαρμογές σχεδιασμού [42,57,221,232,233,300,301] και στη συνέχεια 

ενσωμάτωσαν τεχνικές τεχνητής/υπολογιστικής νοημοσύνης [28,35,39,66,121,160,178,179, 

267,272] και άλλα τεχνολογικά εργαλεία [12,283], ενισχύοντας περαιτέρω την 

αποτελεσματικότητά τους. Οι Maher κ.α. [177] δημιούργησαν το CADSYN (Σχ. 5.2), ένα 

έμπειρο σύστημα για το σχεδιασμό κτιριακών κατασκευών, το οποίο χρησιμοποιεί την "κατά 

περίπτωση λογική" όπως την χαρακτηρίζουν οι ίδιοι. Το έμπειρο αυτό σύστημα παράγει μία 
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νέα λύση χρησιμοποιώντας μία προηγούμενη λύση σαν αφετηρία. Η προηγούμενη λύση 

μετασχηματίζεται και προσαρμόζεται στα εκάστοτε δεδομένα ακολουθώντας μία διαδικασία 

ικανοποίησης των περιορισμών του προβλήματος.  

 

CCCBBBRRR   

ΔΔΙΙΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗ  

Ενσωμάτωση στη 

βάση περιπτώσεων 

ΑΑΝΝΑΑΚΚΤΤΗΗΣΣΗΗ  

Εύρεση παρόμοιων 

προβλημάτων 

ΔΔΙΙΟΟΡΡΘΘΩΩΣΣΗΗ  

Προσαρμογή 

προτεινόμενης λύσης 

Σχ. 5.1 Διαδοχή βασικών μηχανισμών συστήματος CBR. 
 

 
Σχ. 5.2 Η αρχιτεκτονική του CADSYN. 

Η προαναφερθείσα εργασία προσπάθησε να ρίξει φως στη διαδικασία του μετασχηματισμού 

της προηγούμενης λύσης, τονίζοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν όταν η ήδη υπάρχουσα 

λύση για το εν λόγω πρόβλημα είναι μη-προσβάσιμη ή όταν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί 

ξανά στο παρελθόν. Η "κατά περίπτωση λογική" είναι πολύ ελκυστική στις περιπτώσεις όπου 

η απαραίτητη σχεδιαστική γνώση είναι δύσκολο να αποκτηθεί γιατί προέρχεται από 

πολλαπλές και ξεχωριστές σχεδιαστικές περιπτώσεις. 

ΕΕΠΠΑΑΝΝΑΑΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  

Πρόταση λύσεων βάσει  

των ανακτηθεισών περιπτώσεων 
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Παρόμοια συστήματα με το CADSYN είναι το CASECAD, το DEMEX και το GENCAD. 

Στο CASECAD οι σχεδιαστικές περιπτώσεις αναπαριστώνται με τη χρησιμοποίηση 

πολλαπλών εναλλακτικών τρόπων [173,174], όπως ζευγάρια ιδιοτήτων-τιμών, διατάξεις 

κειμένου (για τη διατύπωση σε φυσική γλώσσα της διαθέσιμης σχετικής σχεδιαστικής 

γνώσης), σκαριφήματα και εικόνες (για τη γραφική αναπαράσταση της σχεδιαστικής 

πληροφορίας) (βλ. σχετικά το Σχ. 5.3). Επιπλέον, προτείνονται ευέλικτες στρατηγικές για την 

ανάκτηση των προηγούμενων σχεδιαστικών περιπτώσεων, οι οποίες επιτρέπουν την 

επανάληψη και τον επαναπροσδιορισμό των σχεδιαστικών απαιτήσεων, καθιστώντας 

περισσότερο καινοτομική και «ρεαλιστική» την όλη σχεδιαστική διαδικασία. 

 
Σχ. 5.3 Η αρχιτεκτονική του CASECAD. 

Στο DEMEX η έρευνα εστιάζεται κυρίως στην οργάνωση της μνήμης και τους δείκτες των 

περιπτώσεων [176]. Τρεις δυναμικές μνήμες που συνεργάζονται, περιέχουν γνώση 

διαφορετικού είδους (περιπτώσεις, μοντέλα και κατηγορίες σχεδιαστικών χαρακτηριστικών) 

και επιτρέπουν αξιόπιστη και ευέλικτη ανάκτηση της πληροφορίας. Στις μνήμες υπάρχει 

διασταύρωση στους χρησιμοποιούμενους δείκτες ώστε να είναι δυνατή η πλοήγηση από ένα 

τύπο γνώσης σε άλλο, όταν διαπιστώνεται σχετικότητα. Επιπροσθέτως το DEMEX 
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ενσωματώνει έναν κύκλο αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο χρήστη και το σύστημα, ώστε να 

παρέχει πρόσβαση στη γνώση του συστήματος χρησιμοποιώντας τις ελαστικές στρατηγικές 

ανάκτησης του CASECAD (Σχ. 5.4). 

 
Σχ. 5.4 Η αρχιτεκτονική ανάκτησης του CASECAD. 

Η βελτίωση της σχεδιαστικής διαδικασίας και των σχεδιαστικών αποτελεσμάτων σε 

εξειδικευμένους μηχανολογικούς τομείς, υπήρξε στόχος πολλών προσπαθειών του 

παρελθόντος, πολύ πριν την εμφάνιση των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο 

του σχεδιασμού. Κατά τον Lawrence Wolf, αξιοσημείωτο παράδειγμα αποτελεί ένα 

πρόγραμμα σχεδιασμού κοχλιωτών συνδέσεων φλαντζών ανεπτυγμένο από την Nooter 

Corporation [68]. Βασικός στόχος του προγράμματος αυτού ήταν η επίτευξη μείωσης του 

χρόνου σχεδιασμού και κατά συνέπεια η μείωση του κόστους, με ταυτόχρονη επίτευξη της 

τυποποίησης των λύσεων που προέρχονται από διαφορετικά σκεπτόμενους σχεδιαστές. Το 

μεγαλύτερο πρόβλημα κατά την ανάπτυξη του συστήματος, σύμφωνα με τους δημιουργούς 

του, εντοπίστηκε στη συλλογή της υπάρχουσας εμπειρίας και γνώσης, εξαιτίας της 

απροθυμίας των ειδικών να συνεργαστούν, δυσπιστώντας για την επιτυχία της όλης 

προσπάθειας ή φοβούμενοι έναν πιθανό "ηλεκτρονικό" αντικαταστάτη τους. Ένα δεύτερο 

πρόβλημα ήταν η διχογνωμία των ειδικών καθώς και η ανυπαρξία γνώσης πάνω σε κάποιες 

πτυχές της διαδικασίας σχεδιασμού. Αυτά τα προβλήματα είχαν σαν αποτέλεσμα την 

υπερβολική καθυστέρηση της ανάπτυξης του προγράμματος, ξεπεράστηκαν δε αμέσως μετά 

την κυκλοφορία  του και την χρήση του, η οποία αποτέλεσε και τον καθοριστικό παράγοντα 

για να γίνει τελικά γενικά αποδεκτό, σαν βοηθητικό εργαλείο και όχι σαν αντικαταστάτης 

των σχεδιαστών. 

Οι Bilgic κ.α. πρότειναν μία μεθοδολογία ανάκτησης που βασίζεται στο περιεχόμενο των 

σχεδιαστικών περιορισμών [15]. Εισήγαγαν τρεις σημαντικές έννοιες κρίσιμες για τη 

διαδικασία του σχεδιασμού: α) Ιδέες: Μπορεί να είναι ανταγωνιστικές ή συμπληρωματικές,  

αλλά είναι αναγκαίες γιατί αποτελούν την βάση για την παραγωγή σχεδιαστικών λύσεων, β) 

Θέματα: η σχεδιαστική ομάδα εγείρει θέματα και τα αντιμετωπίζει μέχρι να εξαχθεί μία 

συμβιβαστική λύση. Τα θέματα μπορεί να αφορούν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα μέσα στο 
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κύκλο ζωής του προϊόντος (π.χ. ανάλυση επικινδυνότητας, εκτίμηση κόστους, 

προγραμματισμός, έλεγχος,  μελέτη κατασκευασιμότητας, έλεγχος ποιότητας, δοκιμές 

λειτουργίας κλπ.), γ) Απαιτήσεις: οι σχεδιαστικοί στόχοι σε συνδυασμό με τα θέματα και τις 

έννοιες εγείρουν με τη σειρά τους λειτουργικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις καθώς και 

απαιτήσεις απόδοσης. Ο σχεδιασμός αφορά στην ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων. Οι 

απαιτήσεις αναλύονται επαναληπτικά και τυγχάνουν επεξεργασίας. Στη συνέχεια καθορίζεται 

το περιεχόμενο του σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψιν περιοριστικούς όρους που 

απευθύνονται σε διάφορα στοιχεία του σχεδιασμού (π.χ. τιμές σχεδιαστικών παραμέτρων), 

και που συμπεριλαμβάνονται σε ένα  γενικευμένο μέτρο συμμόρφωσης. Τέλος, η 

προτεινόμενη μεθοδολογία ενσωματώνει συντελεστές βαρύτητας στους περιορισμούς, 

επιτρέπει την ταυτόχρονη και αντισταθμισμένη ικανοποίηση πολλαπλών περιορισμών και 

σχεδιαστικών στόχων, ενώ τέλος χρησιμοποιεί και ένα δείκτη ομοιότητας σχεδιαστικών 

περιπτώσεων (λύσεων). 

Οι Sycara κ.α. [282] μελέτησαν στρατηγικές ανάκτησης που χρησιμοποιούνται σε 

σχεδιαστικά συστήματα βασιζόμενα σε προηγούμενες σχεδιαστικές περιπτώσεις οι οποίες 

περιλαμβάνουν, πλέον των φυσικών χαρακτηριστικών, τη λειτουργία και τη συμπεριφορά. Η 

συμπεριφορά αναπαραστάθηκε ως γράφος επιρροής, με τους κόμβους να αντιστοιχούν σε 

εξαρτήματα και τα τόξα σε αιτιολογικές σχέσεις ανάμεσά τους. Σε αυτή τη μεθοδολογία 

ανάκτησης  περιπτώσεων, το στοιχείο εισαγωγής σχεδιαστικής γνώσης και το μέσο 

αναζήτησης είναι ένας παρόμοιος γράφος που απεικονίζει τη νέα σχεδιαστική περίπτωση. Ο 

εισηγμένος από το σχεδιαστή γράφος συγκρίνεται με άλλους γράφους ή εξαρτήματα που 

είναι αποθηκευμένα στη βάση περιπτώσεων. 

Οι αλγόριθμοι για την χρησιμοποίηση προηγούμενων σχεδιαστικών περιπτώσεων βασίζονται 

γενικά σε στοιχεία σχεδιαστικής γνώσης και σε ευρετικές μεθόδους, ώστε να προσαρμόζουν 

την προηγούμενη περίπτωση στο νέο πρόβλημα. Το μέγεθος των συγκεκριμένων στοιχείων 

σχεδιαστικής γνώσης είναι συνήθως πολύ μεγάλο, ενώ οι ευρετικές μέθοδοι για τέτοιου 

είδους προσαρμογή γνώσης σχεδιαστικής περίπτωσης που περιλαμβάνει εξειδικευμένα 

αντικείμενα και λειτουργίες είναι εξαιρετικά πολύπλοκες. Με σκοπό να αποφευχθεί αυτή η 

πολυπλοκότητα, στο GENCAD προτείνεται μια μεθοδολογία γενικευμένων στόχων για την 

υλοποίηση της διαδικασίας προσαρμογής που βασίζεται στη γνώση και σε γενετικούς 

αλγόριθμους (βλ. Σχ. 5.5) [175]. Στο σύστημα αυτό, το οποίο χρησιμοποιείται για το 

σχεδιασμό υψηλών κτιρίων, χρησιμοποιείται μία γενικευμένη μέθοδος βασιζόμενη σε 

γενετικό αλγόριθμο για την προσαρμογή της σχεδιαστικής περίπτωσης [174]. 
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Σχ. 5.5 Η αρχιτεκτονική του GENCAD. 

Η αποτελεσματικότητα των τεχνικών υπολογιστικής νοημοσύνης σε δραστηριότητες 

σχετιζόμενες με διαχείριση διαθέσιμης προηγούμενης σχεδιαστικής γνώσης έχει διερευνηθεί 

στη βιβλιογραφία [222]. Η χρησιμοποίηση των τεχνικών υπολογιστικής νοημοσύνης σε 

σχεδιαστικά συστήματα βασιζόμενα σε περιπτώσεις (CBR) γίνεται ολοένα και εντονότερη 

στο βαθμό που αποδεικνύεται ότι τα υβριδικά συστήματα που προκύπτουν φαίνεται να είναι 

πιο αποτελεσματικά από τα συμβατικά συστήματα CBR. Ο Dubois κ.α. [65] μελέτησαν τις 

δυνατότητες χρησιμοποίησης ασαφούς λογικής για την εκτέλεση διαφορετικών 

δραστηριοτήτων που συμπεριλαμβάνονται σε ένα κύκλο CBR. Ο Pal κ.α. [200] εξέδωσαν ένα 

σημαντικό βιβλίο σχετικά με τη συνδυασμένη χρήση τεχνικών CBR και υπολογιστικής 

νοημοσύνης καταγράφοντας και προτείνοντας πολλές διαφορετικές μεθοδολογίες και 

αρχιτεκτονικές πάνω σε αυτό το θέμα. Σε μία πιο εστιασμένη έρευνα, οι Mitra κ.α. [186] 

διερεύνησαν εναλλακτικές μεθοδολογίες για τη διαδικασία προσαρμογής του κύκλου CBR, 

ενώ κατηγοριοποίησαν τις μεθοδολογίες σύμφωνα με τρία κριτήρια: α) απαίτηση γνώσης 

σχεδιαστικού πεδίου, β) ικανότητες των μεθόδων προσαρμογή περιπτώσεων, γ) τύπος 

απαιτούμενης γνώσης προσαρμογής.  

Γενικώς, οι CBR αλγόριθμοι βασίζονται στη γνώση του πεδίου και σε ευρετικές λειτουργίες 

για να προσαρμόσουν προηγούμενες σχεδιαστικές περιπτώσεις σε νέα προβλήματα. Τα 

συστήματα CREATOR και CREATOR II [169] είναι σχεδιαστικά συστήματα βασιζόμενα σε 

προηγούμενες περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται στον τομέα σχεδιασμού ψηφιακών 

συστημάτων. Το CREATOR περιλαμβάνει τέσσερα διαφορετικά modules: συλλογιστική, 

γνώση περίπτωσης, αξιολόγηση και μετα-έλεγχος. Η σχεδιαστική λύση αναπαρίσταται με τη 

μορφή ιεραρχίας δομής ενός προϊόντος. Η προσαρμογή πραγματοποιείται μέσω αφαιρετικής 

διαδικασίας (δημιουργία νέας λύσης μέσω απλής περίπτωσης) και σύνθεσης (διαχωρισμός ή 
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συνένωση κομματιών περιπτώσεων για τη δημιουργία νέων λύσεων). Το CIGAR [164] 

αντιμετωπίζει το σχεδιασμό ως ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης, του οποίου η λύση εξάγεται 

από ένα γενετικό αλγόριθμο που υποβοηθείται από μία μνήμη βασιζόμενη σε περιπτώσεις. Η 

μνήμη αυτή εισάγει περιοδικά παρόμοιες σχεδιαστικές λύσεις στον πληθυσμό του γενετικού 

αλγόριθμου. Ο Rosenman [238] χρησιμοποιεί ένα εξελικτικό αλγόριθμο για να 

χρησιμοποιήσει το μηχανισμό προσαρμογής σε ένα CBR σύστημα και εξετάζει την 

αποτελεσματικότητα της μεθόδου αυτής σε δισδιάστατο σχεδιασμό σπιτιών.  

Προς την κατεύθυνση μάθησης/αποθήκευσης της γνώσης που χρησιμοποιείται κατά τις 

διαδικασίες ανάκτησης και προσαρμογής των CBD συστημάτων, διάφοροι ερευνητές έχουν 

εξετάσει την επίδραση «συγκεκριμένης σε γενική» και «γενικής σε συγκεκριμένη» (specific-

to-general, general-to-specific) μάθησης προσαρμοσμένης γνώσης [315]. Η πρώτη περίπτωση 

αφορά στην ύπαρξη σχεδιαστικής γνώσης που σχετίζεται με εξειδικευμένο σχεδιαστικό πεδίο 

(είτε επιμέρους κομμάτι του σχεδιασμού είτε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο), για την 

οποία απαιτείται κάποιου είδους γενίκευση με σκοπό να επεκταθεί η δυνατότητα 

χρησιμοποίησής της. Η δεύτερη περίπτωση αφορά στην επεξεργασία υπάρχουσας 

γενικευμένης σχεδιαστικής γνώσης, ώστε γίνει εφικτή η προσαρμογή της σε εξειδικευμένους 

σχεδιαστικούς τομείς. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Craw [43] προτείνει μία μέθοδο 

βασιζόμενη σε ένα γενετικό αλγόριθμο που βελτιστοποιεί δείκτες δέντρου αποφάσεων και 

εφαρμόζει μία μέθοδο k-ΝΝ «άφησε-ένα-εκτός» (leave-one-out) για την ανάκτηση. Στο Soft-

CBR [2], με μία αρχιτεκτονική που περιλαμβάνει διάφορα modules, ενσωματώνονται έννοιες 

ασαφούς λογικής σε ένα εξελικτικό αλγόριθμο που πραγματοποιεί τη βελτιστοποίηση και τη 

συντήρηση του συστήματος. Οι Tsai κ.α. [295] συνδυάζουν τη θεωρία της ασαφούς λογικής 

με τη θεωρία προσαρμοστικού συντονισμού (adaptive resonance theory-ART) για να 

εισάγουν ένα μοντέλο που βοηθάει τους σχεδιαστές κατά την έρευνα για συγγενείς 

σχεδιαστικές περιπτώσεις μέσω ασαφών και ανεκπλήρωτων αναζητήσεων, τις οποίες 

ονομάζουν αναζητήσεις δύο επιπέδων. Η ευεργετική επίδραση της CBR συλλογιστικής, ως 

προ-επεξεργαστή στη γενετική βελτιστοποίηση, διερευνήθηκε από τους Louis κ.α. [165]. Στα 

πλαίσια της εργασίας αυτής, ανακτώνται σχεδιαστικές λύσεις από συγγενή προηγούμενα 

προβλήματα και στη συνέχεια ο πληθυσμός του γενετικού αλγόριθμου ενισχύεται από αυτές 

τις ανακτηθείσες λύσεις.  

 Οι Kraslawski κ.α. [143] μοντελοποιούν το πρόβλημα επιλογής των διατάξεων 

εναλλαγής/μετάδοσης θερμότητας σε κινούμενα δοχεία, χρησιμοποιώντας ένα ασαφές 

νευρωνικό δίκτυο για να δημιουργήσουν πιθανές περιπτώσεις λύσεων, οι οποίες 

ενσωματώνονται στη συνέχεια σε ένα σύστημα CBR. Οι Σαριδάκης κ.α. ανέπτυξαν το Case-

DeSC [252], ένα σύστημα σχεδιασμού βασιζόμενο σε προηγούμενες σχεδιαστικές 
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περιπτώσεις (Case-based Design) που χρησιμοποιεί ασαφείς προτιμήσεις τη μοντελοποίηση 

των σχεδιαστικών στόχων, υβριδικούς γενετικούς αλγόριθμους για τη διαδικασία 

βελτιστοποίησης και ένα ανταγωνιστικό νευρωνικό δίκτυο για την ανάκτηση προηγούμενων 

σχεδιαστικών λύσεων. Στο σύστημα αυτό υπάρχουν αρκετά διαφορετικά modules που 

παρέχουν στο σχεδιαστή τη δυνατότητα εύρεσης σχεδιαστικών λύσεων σε  α) προβλήματα με 

ελλιπή ή ανεπαρκή διαθέσιμη σχεδιαστική γνώση (χαλαρώς-ορισμένα), β) προβλήματα 

δημιουργικού σχεδιασμού μέσω ανάκτησης σχεδιαστικών περιπτώσεων [255] ή μέσω χρήσης 

προηγούμενων σχεδιαστικών λύσεων με σκοπό την υποστήριξη της διαδικασίας 

βελτιστοποίησης [258]. Επιπλέον, ανέπτυξαν ένα σύστημα με ονομασία CopDeSC, το οποίο 

πραγματοποιεί παραμετρικό σχεδιασμό επιτρέποντας τη συνεργατική ανάπτυξη ασαφών 

αντικειμενικών κριτηρίων/στόχων όσον αφορά στις σχεδιαστικές παραμέτρους [249]. 

5.2 Ανάκτηση σχεδιαστικής περίπτωσης με τεχνητό νευρωνικό 

δίκτυο 

Στην προτεινόμενη μεθοδολογία η αναπαράσταση μιας σχεδιαστικής περίπτωσης γίνεται 

μέσω ζευγαριών σχεδιαστικών παραμέτρων και των τιμών τους [171]. Οι σχεδιαστικές 

παράμετροι μπορεί να είναι είτε ποσοτικές (π.χ. ύψος=2 m), είτε ποιοτικές (αντοχή υλικού = 

«υψηλή»). Για τις ποιοτικές σχεδιαστικές παραμέτρους είναι αναγκαία μία αριθμητική 

αντιστοίχιση, ώστε να είναι δυνατή η διαδικασία της βασιζόμενης σε προηγούμενες 

περιπτώσεις ανάκτησης, ενώ στο τέλος ακολουθείται ξανά η ανάστροφη διαδικασία 

αντιστοίχισης στις ποιοτικές/λεκτικές τιμές. Για παράδειγμα, εάν μια σχεδιαστική 

παράμετρος παίρνει τιμή από το σύνολο τιμών {‘μαύρο’, ’άσπρο’}, τότε γίνεται η 

αντιστοίχιση των λεκτικών αυτών τιμών στο σύνολο που έχει ως μέλη τους δύο ακέραιους 

φυσικούς αριθμούς {1,2}, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάκτηση προηγούμενων 

σχεδιαστικών περιπτώσεων. Για τις ανακτηθείσες σχεδιαστικές περιπτώσεις, οι τιμές από το 

σύνολο {1,2} αντιστοιχίζονται στο σύνολο {‘μαύρο’, ’άσπρο’}. 

Οι Pal κ.α. [202] περιγράφουν στην εργασία τους διάφορες εναλλακτικές τεχνικές για τη 

νευροασαφή αναγνώριση προτύπων, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ανάκτηση 

προηγούμενων σχεδιαστικών λύσεων, ενώ πλήθος άλλων τεχνικών έχουν προταθεί σχετικά 

με την ανάκτηση περιπτώσεων χρησιμοποιώντας τεχνικές υπολογιστικής νοημοσύνης [251]. 

Η διαφοροποίηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας εντοπίζεται στο χρησιμοποιούμενο 

πλαίσιο ανάκτησης προηγούμενης σχεδιαστικής περίπτωσης. Όπως έχει ήδη περιγραφεί (βλ. 

ενότητα 2.2), οι σχεδιαστικές παράμετροι ενός προβλήματος ανήκουν σε διάφορες 

κατηγορίες (σταθερές, μεταβλητές, πρωτεύουσες, εξαρτημένες κλπ). Επιπλέον, ένα 

υποσύνολο του συνόλου αυτών των σχεδιαστικών παραμέτρων δύναται να θεωρηθεί από 
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τους σχεδιαστές ως πιο σημαντικό σχετικά με την αξιολόγηση της τελικής σχεδιαστικής 

λύσης και αυτές οι παράμετροι χαρακτηρίζονται ως μεταβλητές απόδοσης.  

Οι σχεδιαστές εκφράζουν τις ασαφείς προτιμήσεις για τις προσδιορισμένες μεταβλητές 

απόδοσης (βλ. ενότητα 3.2) πριν ξεκινήσει η διαδικασία ανάκτησης. Μερικές από τις 

μεταβλητές απόδοσης χαρακτηρίζονται ως σταθερής τιμής, εφόσον οι τιμές τους είναι 

καθορισμένες από τη στιγμή της διατύπωσης του σχεδιαστικού προβλήματος (π.χ. κατά το 

σχεδιασμό μιας μεταφορικής διάταξης το μεταφερόμενο υλικό θεωρείται δεδομένο και κατά 

κανόνα αμετάβλητο). Για αυτές τις μεταβλητές απόδοσης σταθερής τιμής γίνεται ανάθεση 

ασαφούς προτίμησης χρησιμοποιώντας ένα ασαφή αριθμό  που αντιπροσωπεύει τη σταθερή 

αυτή τιμή. Μία άλλη κατηγορία αποτελούν οι μεταβλητές απόδοσης πολλαπλών τιμών, για 

τις οποίες οι σχεδιαστές χρησιμοποιούν ασαφείς προτιμήσεις για τα διαστήματα των πεδίων 

τιμών τους. Εκτός από τις ασαφείς προτιμήσεις σε τιμές μεταβλητών απόδοσης, οι σχεδιαστές 

οφείλουν επίσης να προσδιορίσουν τη σχετική σπουδαιότητα των μεταβλητών αυτών μέσω 

συντελεστών βαρύτητας που στo προτεινόμενο σύστημα παίρνουν ακέραιες τιμές στο 

διάστημα [1-10] (βλ. ενότητα 3.3). 

Οι βαθμωτές προτιμήσεις που ανατίθενται στις μεταβλητές απόδοσης σταθερής τιμής, 

χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάκτησης περιπτώσεων. Αντιθέτως, οι 

ασαφείς προτιμήσεις που ανατίθενται στις μεταβλητές απόδοσης πολλαπλών τιμών πρέπει να 

μετατραπούν σε διακριτές τιμές πριν μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν. Οι διακριτές τιμές που 

θα προκύψουν και θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια θα πρέπει να ενσωματώνουν επαρκώς 

τη γνώση που μοντελοποιείται μέσω της ασαφούς προτίμησης. Επίσης, είναι θεμιτό και 

λογικό οι διακριτές αυτές τιμές να βρίσκονται πολύ κοντά σε μία τιμή της μεταβλητής 

απόδοσης η οποία συνδέεται με υψηλά επίπεδα προτίμησης (στην αναπαράσταση με ασαφείς 

προτιμήσεις). Επιπλέον, σε περίπτωση συνεχών διαστημάτων τιμών για τις μεταβλητές 

απόδοσης, τα υψηλά επίπεδα προτίμησης μπορεί να ισχύουν για πολλαπλές τιμές. Στην 

παρούσα διατριβή χρησιμοποιείται η συνάρτηση «μέσος των μεγίστων» (medium of 

maximums-MOM) [132,182] ως προκαθορισμένη μέθοδος μετατροπής των ασαφών 

προτιμήσεων σε διακριτές τιμές. Αυτή η μέθοδος (βλ. Σχ. 5.6) ερευνά την τιμή της εκάστοτε 

μεταβλητής απόδοσης για την οποία η προτίμηση είναι μέγιστη και, αν υπάρχουν 

περισσότερες από μία τέτοιες τιμές, λαμβάνεται ως τελική διακριτή τιμή ο μέσος όρος τους. 

Εναλλακτικά, ο σχεδιαστής μπορεί να επιλέξει τη μέθοδο αποασαφοποίησης κεντροειδούς 

επιφάνειας (centroid) [132,182] (Σχ. 5.6), εάν κρίνεται ότι έτσι μοντελοποιείται καλύτερα η 

συγκεκριμένη ασαφής προτίμηση. Για κάθε μία από τις μεταβλητές απόδοσης του 

σχεδιαστικού προβλήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία από τις δύο εναλλακτικές 

μεθόδους αποασαφοποίησης. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και άλλες μέθοδοι 



150                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

αποασαφοποίησης, αλλά δεν κρίθηκε σκόπιμο να γίνει κάτι τέτοιο, ώστε να αποφευχθεί η 

πολυπλοκότητα στην αναπαράσταση του προβλήματος κατά την εισαγωγή σχεδιαστικής 

γνώσης από το σχεδιαστή. 

 
Σχ. 5.6 Μέθοδοι βελτιστοποίησης ασαφών προτιμήσεων: ‘Μέσος των μεγίστων-ΜΟΜ’ και 

κεντροειδές επιφάνειας. 

Ο καθορισμός του προτύπου ανάκτησης και της μεθόδου αποασαφοποίησης για κάθε ασαφή 

προτίμηση καθιστά δυνατή τη διαδικασία αναζήτησης και ανάκτησης παρόμοιων 

προηγούμενων σχεδιαστικών περιπτώσεων. Η γενική ιδέα της διαδικασίας ανάκτησης μπορεί 

να αποδοθεί από την έκφραση «Αναζήτησε προηγούμενες σχεδιαστικές περιπτώσεις (λύσεις) 

που χαρακτηρίζονται από τιμές μεταβλητών απόδοσης (PV) που είναι πολύ κοντά με τις τιμές 

που ορίζονται από το σχεδιαστή». Η προτεινόμενη μεθοδολογία χρησιμοποιεί ανταγωνιστικά 

νευρωνικά δίκτυα [19,132,200] καθώς και έναν αλγόριθμο ομαδοποίησης k-μέσων (k-means 

clustering algorithm) [132,182,200,339] για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναζήτησης. 

5.3 Σχεδιαστικές λύσεις και διαδικασίες μάθησης 

Παρόλο που ο αλγόριθμος k-μέσων έχει προταθεί σε πολλές παραλλαγές, η γενική του δομή 

είναι η εξής: υπάρχει ένας αριθμός (k) ομάδων σχεδιαστικών περιπτώσεων και η βασική 

λειτουργία που εκτελεί ο αλγόριθμος είναι η μετακίνηση (ταξινόμηση) ενός παραδείγματος 

εκπαίδευσης (σχεδιαστική περίπτωση) προς την ομάδα εκείνη της οποίας το κεντροειδές είναι 

πιο κοντά σε αυτό το παράδειγμα. Στη συνέχεια, ο αλγόριθμος ανανεώνει τα κεντροειδή των 

ομάδων ενσωματώνοντας αυτήν τη μετακίνηση. Τα ανταγωνιστικά νευρωνικά δίκτυα είναι 

ικανά να πραγματοποιούν καθήκοντα ταξινόμησης (classification tasks) γρήγορα και 

αποτελεσματικά, ακόμα και σε σχεδιαστικά προβλήματα των οποίων η σχεδιαστική 

περίπτωση απαιτεί μεγάλο αριθμό σχεδιαστικών παραμέτρων για την αναπαράστασή της. Η 

αρχιτεκτονική ενός τυπικού νευρωνικού δικτύου παρουσιάζεται στο Σχ. 5.7. 
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Σχ. 5.7 Η αρχιτεκτονική τυπικού νευρωνικού δικτύου. 

Αρχικά, είναι απαραίτητο να καθοριστούν από το σχεδιαστή οι μεταβλητές απόδοσης PV οι 

οποίες θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία ανάκτησης. Αυτές οι μεταβλητές μπορεί να 

είναι όλο το σύνολο των μεταβλητών απόδοσης του σχεδιαστικού προβλήματος ή ένα 

υποσύνολο αυτού. Υποθέτοντας ότι οι μεταβλητές αυτές σχηματίζουν ένα σύνολο R, τότε 

μπορεί να ορισθεί ένα ανταγωνιστικό νευρωνικό δίκτυο με R κόμβους εισόδου. Αυτό το 

νευρωνικό δίκτυο υποβάλλεται σε μη-επιτηρούμενη μάθηση (unsupervised learning) 

[132,182,200,201,339] χρησιμοποιώντας ως παραδείγματα εκπαίδευσης όλες τις περιπτώσεις 

που είναι αποθηκευμένες στη βάση περιπτώσεων. Για κάθε παράδειγμα-περίπτωση 

χρησιμοποιούνται μόνο τα πεδία που αντιστοιχούν στις μεταβλητές απόδοσης που 

προηγουμένως έχουν επιλεχθεί για τη διαδικασία της ανάκτησης. Τα πεδία αυτά 

τροφοδοτούνται με παραδείγματα ως είσοδοι του νευρωνικού δικτύου. Το νευρωνικό δίκτυο 

ταξινομεί τα παραδείγματα εκπαίδευσης σε k ομάδες που σχηματίζονται χρησιμοποιώντας 

τον αλγόριθμο k-μέσων [132,200]. Ο αλγόριθμος αυτός λειτουργεί μετακινώντας μία 

περίπτωση προς την κατεύθυνση της ομάδας της οποίας το κεντροειδές έχει μικρότερη 

απόσταση από την περίπτωση αυτή και συνεχίζει ανανεώνοντας τα κεντροειδή των 

διορθωμένων ομάδων.  

Ο αριθμός k των ομάδων πρέπει να προσδιοριστεί εκ των προτέρων. Στην παρούσα εργασία 

το k προσδιορίζεται ως το ακέραιο μέρος της τετραγωνικής ρίζας του αριθμού n των 

παραδειγμάτων (σχεδιαστικών περιπτώσεων) εκπαίδευσης που βρίσκονται στη βάση 

περιπτώσεων ( k n= ). Με αυτό τον τρόπο το νευρωνικό δίκτυο δομείται με k νευρώνες σε 

κάθε ανταγωνιστικό επίπεδο. Η αρχιτεκτονική του δικτύου αυτού απεικονίζεται στο Σχ. 5.8. 
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Σχ. 5.8 Η αρχιτεκτονική του ανταγωνιστικού νευρωνικού δικτύου. 

Ο κόμβος που σημειώνεται ως || ndist || στο Σχ. 5.8 δέχεται το διάνυσμα εισόδου (p) και τον 

διάνυσμα βαρών εισόδου (W) ως ορίσματα για να εξαχθεί ένα διάνυσμα που έχει k στοιχεία. 

Τα στοιχεία αυτά αναπαριστούν τις αρνητικές τιμές των αποστάσεων ανάμεσα στο διάνυσμα 

εισόδου και το διάνυσμα W.  Στην παρούσα προσέγγιση χρησιμοποιείται η μέθοδος του 

«κοντινότερου γείτονα» (nearest neighbour) [200] για να υπολογιστεί μία βεβαρημένη 

συνολική απόσταση σύμφωνα με την παρακάτω σχέση:  

1 1

/k k

glob i i i
i i

ndist w ndist w
= =

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∑ ∑                                          (5.1) 

Στη σχέση αυτή συμβολίζονται με w οι συντελεστές βαρύτητας που έχουν ήδη ανατεθεί στις 

μεταβλητές απόδοσης. Οι συντελεστές βαρύτητας στη σχέση 5.1 παρέχουν τη δυνατότητα 

ομαδοποίησης των λύσεων δίνοντας περισσότερο βάρος στις ομοιότητες των σχεδιαστικών 

λύσεων ως προς κάποιες συγκεκριμένες σχεδιαστικές παραμέτρους. 

Αρκετές άλλες συναρτήσεις έχουν προταθεί για τον υπολογισμό των αποστάσεων των 

διανυσμάτων [200] και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά αντί της παραπάνω 

συνάρτησης. Θα πρέπει να τονισθεί ότι δεν υπάρχει βέλτιστη επιλογή και η επιλογή κάποιας 

συνάρτησης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του σχεδιαστικού προβλήματος και τις 

προτιμήσεις του σχεδιαστή.  

Το ανταγωνιστικό επίπεδο του νευρωνικού δικτύου έχει μία είσοδο δικτύου n που 

υπολογίζεται ως η αρνητική τιμή της απόστασης ανάμεσα στο διάνυσμα εισόδου p, τα 

διανύσματα βαρών W και τις πολώσεις b. Εάν τα διανύσματα εισόδου και βαρών έχουν 

μηδενικές τιμές, τότε ο νευρώνας θα έχει τιμή μηδέν ως μέγιστη τιμή εισόδου στο δίκτυο. Η 



 Σχεδιασμός βασιζόμενος σε προηγούμενες σχεδιαστικές περιπτώσεις: Νευρωνικά Δίκτυα   153 

συνάρτηση μεταφοράς που χρησιμοποιείται στο ανταγωνιστικό δίκτυο δέχεται ένα διάνυσμα 

εισόδου δικτύου και εξάγει μηδέν για όλους τους νευρώνες εκτός από το νικητή. Νικητής 

θεωρείται ο νευρώνας ο οποίος συνδέεται με το στοιχείο εισόδου δικτύου n με τη μεγαλύτερη 

θετική τιμή, καταλήγοντας σε μία τιμή εξόδου ίση με ένα. Τα βάρη του νευρώνα-νικητή (μία 

γραμμή του πίνακα βαρών εισόδου) ρυθμίζονται με τον κανόνα μάθησης Kohonen [132,182]. 

Υποθέτοντας ότι νικητής είναι ο i νευρώνας, τα στοιχεία της i γραμμής του πίνακα βαρών 

εισόδου ρυθμίζονται σύμφωνα με την εξής σχέση [182]: 

( )1)W(qp(q)a1)W(qW(q) iii −−+−=                                         (5.2) 

Ο κανόνας Kohonen επιτρέπει στο νευρώνα του οποίου το διάνυσμα βαρών ήταν πιο κοντά 

στο διάνυσμα εισόδου, να πλησιάσει ακόμα περισσότερο. Αυτό καταλήγει: α) σε μία 

αυξημένη πιθανότητα για ένα νευρώνα-νικητή να κερδίσει τον ανταγωνισμό την επόμενη 

φορά που θα παρουσιασθεί ένα παρόμοιο διάνυσμα, και β) σε μία χαμηλή πιθανότητα να 

κερδίσει όταν δίνεται ένα διαφορετικό διάνυσμα εισόδου. Όσο εισάγονται νέα παραδείγματα, 

κάθε νευρώνας που βρίσκεται πιο κοντά σε μία ομάδα διανυσμάτων εισόδου, ρυθμίζει το 

διάνυσμα βαρών του προς τα διανύσματα αυτά. Θεωρώντας έναν ικανοποιητικό αριθμό 

νευρώνων, κάθε ομάδα παρόμοιων διανυσμάτων εισόδου (που διαφέρουν σε μικρό αριθμό 

στοχείων) θα έχουν ένα νευρώνα που εξάγει τιμή ίση με 1 όταν ένα διάνυσμα είναι παρόν 

στην ομάδα (διαφορετικά θα εξάγει τιμή ίση με 0).  

Ένας από τους περιορισμούς των ανταγωνιστικών νευρωνικών δικτύων είναι ότι κάποια 

διανύσματα βαρών νευρώνων μπορεί να ξεκινήσουν από μία θέση πολύ μακριά από 

οποιοδήποτε διάνυσμα εισόδου και να μην καταφέρουν να κερδίσουν ποτέ τον ανταγωνισμό 

ανεξαρτήτως της διάρκειας της εκπαίδευσης. Οι νευρώνες αυτοί αναφέρονται ως «νεκροί» 

και δεν μπορούν να εκπληρώσουν κάποια χρήσιμη λειτουργία. Για να αντιμετωπιστεί το 

φαινόμενο αυτό χρησιμοποιούνται πολώσεις (biases) που προσδίδουν ένα σχετικό 

πλεονέκτημα στους νευρώνες που σπάνια κερδίζουν τον ανταγωνισμό. Μία θετική τιμή 

πόλωσης αθροιζόμενη σε μία αρνητική απόσταση καθιστά πιθανότερο για ένα νευρώνα να 

κερδίσει. Η πλατφόρμα του Matlab διαθέτει την ειδική συνάρτηση μάθησης learncon [182], η 

οποία αναβαθμίζει τιμές των πολώσεων εξαλείφοντας το φαινόμενο των νεκρών νευρώνων.  

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, το νευρωνικό δίκτυο είναι ικανό να ταξινομήσει σε 

συγκεκριμένη ομάδα το διάνυσμα εισόδου των διακριτών προτιμήσεων του σχεδιαστή. Με 

αυτό τον τρόπο όλες οι σχεδιαστικές περιπτώσεις που εμπεριέχονται σε αυτήν την ομάδα θα 

ανακτηθούν και προταθούν ως παρόμοιες λύσεις στο σχεδιαστή. Η διαδικασία ανάκτησης 

σχεδιαστικής περίπτωσης με χρησιμοποίηση ανταγωνιστικού νευρωνικού δικτύου 
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αποτυπώνεται στο Σχ. 5.9. Στο σχήμα αυτό και προς χάριν κατανόησης αποτυπώνεται 

σχεδιαστική περίπτωση που αποτελείται από δύο σχεδιαστικές παραμέτρους. Στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα η κάθε σχεδιαστική παράμετρος παίρνει τιμές στο διάστημα (-0.2, 

1.2), ενώ η κάθε σχεδιαστική παράμετρος καταλαμβάνει μία διάσταση  (άξονα). Γίνεται 

κατανοητό ότι ένα σχεδιαστικό πρόβλημα με σχεδιαστικές περιπτώσεις που αποτελούνται 

από τρεις και πλέον σχεδιαστικές παραμέτρους δεν μπορεί να απεικονιστεί σε κάποιο 

δισδιάστατο σχήμα. Αν υποτεθεί ότι υπάρχουν πολλαπλές σχεδιαστικές πειρπτώσεις στη 

βάση περιπτώσεων τότε αυτές τοποθετούνται με βάση τις τιμές τους στο καρτεσιανό 

σύστημα αξόνων που σχηματίζεται από τις δύο σχεδιαστικές παραμέτρους. Στη συνέχεια 

ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφηκε σε προηγούμενες παραγράφους, η διαδικασία 

δηλαδή μετακίνησης των σημείων που συμβολίζουν τα κέντρα των κ ορισμένων cluster. 

Μετά το πέρας της διαδικασίας, κάθε cluster εμπεριέχει ένα αριθμό σχεδιαστικών 

περιπτώσεων ενώ όλες οι σχεδιαστικές περιπτώσεις της βάσης οφείλουν να ανήκουν σε 

κάποια από τα cluster που έχουν δημιουργηθεί. Αν στη συνέχεια δημιουργηθεί μία 

σχεδιαστική λύση, τότε αυτή μπορεί να υποβληθεί στο εκπαιδευμένο ανταγωνιστικό δίκτυο 

και αυτό με τη σειρά θα το κατατάξει αυτόματα σε κάποιο από τα cluster που έχουν 

δημιουργηθεί. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή η ανάκτηση των 

σχεδιαστικών λύσεων που ανήκουν στο συκεκριμένο cluster και συνεπώς διεκπεραιώνεται 

μία διαδικασία CBD.  

5.4 Σύνοψη κεφαλαίου 

Στο παρόν κεφάλαιο έγινε αναφορά στη μεθοδολογία επίλυσης σχεδιαστικών προβλημάτων 

με χρησιμοποίηση προηγούμενης σχεδιαστικής γνώσης. Η αναλογική συλλογιστική η οποία 

βασίζεται στην παραδοχή ότι παρόμοια προβλήματα έχουν παρόμοιες λύσεις, στον τομέα του 

σχεδιασμού αναφέρεται ως CBD (Case-based design). Το βασικό πλεονέκτημα των τεχνικών 

CBD, πέραν του ότι εξομοιώνουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και σχεδιάζουν οι 

άνθρωποι, είναι ότι δε χάνεται, αλλά αντιθέτως χρησιμοποιείται αποτελεσματικά η 

προηγούμενη σχεδιαστική γνώση, ενώ επιπλέον καθίσταται δυνατή η επίλυση σχεδιαστικών 

προβλημάτων ακόμα και στην περίπτωση που η υπάρχουσα σχεδιαστική γνώση δεν είναι 

επαρκής.  
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Σχ. 5.9 Διαδικασία ανάκτησης σχεδιαστικής περίπτωσης με χρησιμοποίηση ανταγωνιστικού 
νευρωνικού δικτύου. 
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Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής αναπτύχθηκε ένα πλαίσιο CBD που βασίζεται σε 

ανταγωνιστικά τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, τα οποία μέσω αποασαφοποιημένων προτιμήσεων 

του σχεδιαστή και διαδικασιών εκπαίδευσης με χρήση αρχείων προηγουμένων σχεδιαστικών 

λύσεων, εξάγουν σχεδιαστικές λύσεις που μπορούν είτε να γίνουν απλώς αποδεκτές από το 

σχεδιαστή, είτε να χρησιμοποιηθούν σε πιο σύνθετες αρχιτεκτονικές επίλυσης σχεδιαστικού 

προβλήματος που περιλαμβάνουν πλήθος διαφορετικών τεχνικών. Το προτεινόμενο αυτό 

πλαίσιο είναι απόλυτα συμβατό και χρησιμοποιεί την αναπαράσταση σχεδιαστικής γνώσης 

που έχει παρουσιαστεί και περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια (κεφάλαια 2 και 3).  

Το προτεινόμενο σύστημα CBD παρέχει τη δυνατότητα στο σχεδιαστή να ανακτά 

σχεδιαστικές λύσεις από τη βάση σχεδιαστικών περιπτώσεων, οι οποίες συγκλίνουν με τις 

προτιμήσεις που ο ίδιος έχει εισάγει σαν κριτήρια σχεδιασμού υπό τη μορφή ασαφών 

προτιμήσεων. Μετά από πολλαπλές δοκιμές εξήχθη το συμπέρασμα ότι το βασικό 

πλεονέκτημα της χρησιμοποίησης νευρωνικών δικτύων συγκριτικά με συμβατικές τεχνικές 

αναζήτησης σχεδιαστικών λύσεων στη βάση λύσεων, είναι η δυνατότητα επιτυχούς 

ανάκτησης παρόμοιων σχεδιαστικών λύσεων ακόμα και σε περιπτώσεις με ελλιπή 

προσδιορισμών κριτηρίων αναζήτησης (π.χ. προτιμήσεις σε πέντε από τις δέκα σχεδιαστικές 

παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για αναζήτηση). Επίσης, το τι περιλαμβάνει η κάθε 

σχεδιαστική περίπτωση και ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται η βάση σχεδιαστική λύσεων 

περιγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο (παράγραφος 6.3). Τέλος, το αναπτυχθέν πλαίσιο 

αναπαράστασης, αποθήκευσης και ανάκτησης σχεδιαστικών περιπτώσεων παρέχει 

σημαντικές δυνατότητες χρησιμοποίησης της διαθέσιμης γνώσης σε διαφορετικές υβριδικές 

αρχιτεκτονικές που προτείνονται και περιγράφονται επίσης στο επόμενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 

6).  

 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  

Αρχιτεκτονικές συστημικής προσέγγισης 

 Δώσε μου ένα μοχλό αρκετά μακρύ και ένα υπομόχλιο να τον 
τοποθετήσω και εγώ θα μετακινήσω τον κόσμο (Αρχιμήδης). 

Το παρόν κεφάλαιο δεν εισάγει κάποια νέα μέθοδο (όπως έγινε στα προηγούμενα κεφάλαια) 

αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό επειδή προτείνει και περιγράφει αρχιτεκτονικές μέσω των 

οποίων μπορούν να συνεργαστούν οι προτεινόμενες τεχνικές στοχεύοντας στην υποστήριξη του 

σχεδιαστή ως προς την εξαγωγή βέλτιστων σχεδιαστικών λύσεων κατά τον παραμετρικό 

σχεδιασμό. Περιγράφονται επίσης τρόποι με τους οποίους μπορούν να επιλυθούν σχεδιαστικά 

προβλήματα ανάλογα με τη διαθεσιμότητα σχεδιαστικής γνώσης. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται μία 

περιγραφή της μεθοδολογία σχεδιασμού μέσω ανάκτησης σχεδιαστικών περιπτώσεων και 

αξιολόγησης αυτών, καθώς επίσης και μία αναφορά στην εξαγωγή σχεδιαστικής λύσης με 

χρήση τεχνικών βελτιστοποίησης.  

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται διάφορες υβριδικές αρχιτεκτονικές, οι οποίες συνδυάζουν 

διαδικασίες ανάκτησης με διαδικασίες βελτιστοποίησης με σκοπό την ενίσχυση της απόδοσης 

της προτεινόμενης σχεδιαστικής μεθοδολογίας. Όλες οι προτεινόμενες αρχιτεκτονικές 

ενυπάρχουν σε ένα ενιαίο σύστημα παραμετρικού σχεδιασμού με την ονομασία Case-DeSC 

(Case-based Design with Soft-Computing) και αποτελούν συστημικά πλαίσια που δρουν 

συμπληρωματικά ή/και εναλλακτικά ανάλογα με τη φύση του σχεδιαστικού προβλήματος, τη 

διαθέσιμη σχεδιαστική γνώση και τις προτιμήσεις του σχεδιαστή.  

Το κεφάλαιο κλείνει με την περιγραφή μιας  μεθοδολογίας μέσω της οποίας καθίσταται δυνατή 

η προσεγγιστική απλοποιημένη μοντελοποίηση του προβλήματος χρησιμοποιώντας σχεδιαστικές 

λύσεις που έχουν εξαχθεί και αποθηκευτεί από το Case-DeSC. 
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6.1 Εισαγωγή 

Η ασαφής λογική, οι γενετικοί αλγόριθμοι και τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα μπορούν να 

συνδυαστούν στα πλαίσια ενοποιημένων αρχιτεκτονικών και να παρουσιάσουν καλύτερα 

αποτελέσματα από τις κλασικές μεθόδους επίλυσης σχεδιαστικών προβλημάτων. Σχετικά με 

το θέμα αυτό υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία καθώς και τέσσερα αντιπροσωπευτικά 

συγγράματα από τους Kosko [141], Kasabov [132], Koza [142] και Cordon κ.α. [40]. Στις 

επόμενες παραγράφους αναφέρονται διάφορες προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν 

συνδυασμούς τεχνικών υπολογιστικής νοημοσύνης έχοντας ως βάση εφαρμογής το 

μηχανολογικό σχεδιασμό.  

Οι Vico κ.α. [299] θεωρούν τη σύνθεση στο σχεδιασμό ως ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης 

και κάτω από αυτή την προοπτική χρησιμοποιούν ένα νευρωνικό δίκτυο για να παίξει το 

ρόλο συνάρτησης ικανότητας (fitness function) για ένα γενετικό αλγόριθμο που αναζητεί τη 

βέλτιστη λύση. Σε αυτό το πλαίσιο, ο σχεδιαστής παρακολουθεί το γενετικό αλγόριθμο και 

κάθε φορά που εξάγεται ένα καλό αποτέλεσμα, ελέγχει την ορθότητα πριν τροφοδοτηθεί το 

νευρωνικό δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιείται για να προσαρμόζει τη σχεδιαστική λύση 

περισσότερο προς τα κριτήρια του σχεδιαστή. Οι Mitra κ.α. [187] ενσωματώνουν τεχνητά 

νευρωνικά δίκτυα, ασαφή λογική, γενετικούς αλγόριθμους και προσεγγιστικά σύνολα (rough 

sets) σε ένα δίκτυο βασισμένο σε γνώση για ταξινόμηση προτύπων (pattern classification) και 

δημιουργία κανόνων. Η προτεινόμενη μέθοδος εφαρμόζει τη θεωρία προσεγγιστικών 

συνόλων για να εξάγει απευθείας κανόνες εξάρτησης από ένα πίνακα χαρακτηριστικών που 

αποτελείται από τιμές ασαφούς συμμετοχής (fuzzy membership values). Ένας αλγόριθμος 

αναλαμβάνει τη σύνθεση των διαφόρων ασαφών τμημάτων του συστήματος, με το καθένα 

από αυτά να κωδικοποιεί τους κανόνες των προσεγγιστικών συνόλων. Τέλος, ένας γενετικός 

αλγόριθμος βελτιώνει (εκλεπτύνει) αυτά τα βασιζόμενα σε γνώση τμήματα. Οι τελικοί 

κανόνες αναπαριστούν τη βελτιωμένη γνώση που εξήχθη από το εκπαιδευμένο δίκτυο.  

Οι Sasaki κ.α. [259] προτείνουν μία μέθοδο βελτιστοποίησης σε σχεδιαστικά προβλήματα με 

πολλαπλούς ασαφείς στόχους. Η μέθοδος βασίζεται στη χρήση υβριδικών γενετικών 

αλγόριθμων (HGA). Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει το σχεδιασμό βέλτιστων συστημάτων 

εφαρμόζοντας ασαφείς στόχους και ασαφείς περιορισμούς. Επιπλέον, εφαρμόζεται 

γενικευμένο άνω όριο (generalized upper bounding-GUB), ώστε να δομηθεί η αναπαράσταση 

των χρωμοσωμάτων στο γενετικό αλγόριθμο. Οι Wang κ.α. [305] προτείνουν μία 

διαδραστική εξελικτική προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων προκαταρκτικού 

σχεδιασμού (preliminary design) που σχετίζονται με συναρμολόγηση εξαρτημάτων. 

Χρησιμοποιείται σχεδιαστική ιεραρχική αναπαράσταση που βασίζεται σε πράκτορες, 
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δημιουργία σχεδιαστικών λύσεων που βασίζεται σε ασαφή σύνολα με στρατηγική ασαφούς 

αντιστάθμισης και εξελικτική σύνθεση. Μέσα σε αυτό το συνδυαστικό πλαίσιο γίνεται 

αλληλεπίδραση σχεδιαστή-υπολογιστή για τον καθορισμό της τιμής της συνάρτησης 

ικανότητας των λύσεων, ενσωματώνοντας αξιολόγηση πολλαπλών κριτηρίων και 

ικανοποίηση περιορισμών. Οι Lim κ.α. [156] αυτοματοποιούν το σχηματισμό των ασαφών 

κανόνων χρησιμοποιώντας ένα γενετικό αλγόριθμο. Αντί της χρησιμοποίησης όλου του 

χώρου λύσεων, προτείνουν το διαχωρισμού του χώρου αυτού σε μικρότερες υποπεριοχές, 

στις οποίες θα μπορούσε ο γενετικός αλγόριθμος να εστιάσει για βέλτιστες λύσεις. Αυτή η 

διαδικασία συνεχίζεται επαναληπτικά για διάφορες υποπεριοχές, μέχρις ότου εξαχθεί ένα 

μικρό σύνολο ασαφών κανόνων. Οι Xiong κ.α. [317] παρουσιάζουν μία συνθετική μέθοδο 

βελτιστοποίησης μικτού-διακριτού μη γραμμικού προγραμματισμού (mixed-discrete fuzzy 

nonlinear programming-MDFNLP), η οποία συνδυάζει την ασαφή αναπαράσταση με ένα 

γενετικό αλγόριθμο και με μία συμβατική στρατηγική βελτιστοποίησης επικλινούς καθόδου 

(gradient descent). Αυτή η μέθοδος έχει τη δυνατότητα να βρει μία συνολικά συμβιβαστική 

λύση για ασαφή προβλήματα βελτιστοποίησης που περιέχουν μικτές-διακριτές μεταβλητές, 

ακόμα και στην περίπτωση που οι αντικειμενικές συναρτήσεις δεν είναι κυρτές και/ή μη 

παραγωγίσιμες. Οι Delgado κ.α. [49] χρησιμοποιούν ασαφή μοντέλα Takagi–Sugeno 

βασισμένα σε μία προσέγγιση συνεξελικτικού συνεργατικού σχεδιασμού. Το προτεινόμενο 

πλαίσιο επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ ατόμων (individuals) διαφορετικών –από γενετική 

άποψη– πληθυσμών μοιράζοντας την ικανότητα ανάμεσα σε άτομα διαφορετικού είδους. 

Κρίσιμες παράμετροι του μοντέλου, όπως οι προγενέστεροι τελεστές συνάθροισης, ο αριθμός 

ασαφών κανόνων, ο τύπος, η τοποθεσία και το σχήμα των συναρτήσεων συμμετοχής 

προσδιορίζονται μέσω της συνεξέλιξης.  

Οι Yang κ.α. [321] προτείνουν τρεις προσεγγίσεις για τη δόμηση και εφαρμογή ασαφών 

νευρωνικών δικτύων: ασαφής νευρώνας βασιζόμενος σε λειτουργίες ασαφούς λογικής, 

ασαφή νευρωνικά δίκτυα βασιζόμενα σε δομικά στοιχεία ασαφούς λογικής και ασαφή 

νευρωνικά δίκτυα βασιζόμενα σε υπολογισμό ασαφούς συλλογιστικής. Επιπλέον, προτείνεται 

ένας γενετικός αλγόριθμος που λειτουργεί ως αλγόριθμος νευρωνικής μάθησης 

(εκπαίδευσης). Ο Marcelin [180] περιγράφει τη χρησιμοποίηση των νευρωνικών δικτύων 

ανάστροφης μετάδοσης (back-propagation) στη δημιουργία προσεγγίσεων συναρτήσεων 

εκτεταμένων υπολογισμών πεπερασμένων στοιχείων σε συνδυασμό με γενετικούς 

αλγόριθμους. Οι Su κ.α. [278] προτείνουν μία υβριδική προσέγγιση βασιζόμενη στην 

ενσωμάτωση μίας βάσης γνώσης, ενός νευρωνικού δικτύου, ενός γενετικού αλγόριθμου και 

ενός συστήματος CAD/CAE/CAM σε ένα ενιαίο περιβάλλον, το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά στάδια της σχεδιαστικής διαδικασίας. Ο γενετικός 

αλγόριθμος χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση των σχεδιαστικών παραμέτρων, καθώς 
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και για την επίτευξη της βέλτιστης αρχιτεκτονικής των τεχνητών νευρωνικών δικτύων που 

χρησιμοποιούνται σε αυτό το υβριδικό σύστημα.  

 Οι Yeun κ.α. [326] ανέπτυξαν ένα υβριδικό σύστημα νευρωνικών δικτύων και δέντρων 

γενετικού προγραμματισμού για πεδία προβλημάτων στα οποία ολόκληρος ο χώρος εισόδων 

μπορεί να διαιρεθεί σε αρκετές διαφορετικές υποπεριοχές, οι οποίες αναπαριστώνται από ένα 

δέντρο αποφάσεων. Η αρχιτεκτονική αυτού του συστήματος, που ονομάζεται «ομόσπονδοι 

πράκτορες» (federated agents), αποτελείται από ένα συντονιστή (facilitator), από νευρωνικά 

δίκτυα που χρησιμοποιούνται ως τοπικοί πράκτορες σε διαφορετικές υποπεριοχές και από 

δέντρα γενετικού προγραμματισμού που εξυπηρετούν ως συνοριακοί πράκτορες (boundary 

agents). Ο συνοριακός πράκτορας ειδικεύεται στα όρια των υποπεριοχών όπου συνυπάρχουν 

ασυνέχειες και διαφορετικά πρότυπα (patterns), ενώ ο συντονιστής είναι υπεύθυνος να 

διαλέξει το συνοριακό πράκτορα που είναι κατάλληλος για συγκεκριμένα στοιχεία εισόδου 

χρησιμοποιώντας την πληροφορία που εξάγεται από το δέντρο αποφάσεων. Οι Tsai κ.α. [294] 

υποστηρίζουν ότι οι σχεδιαστές μπορούν να δημιουργήσουν ένα νέο σχεδιασμό συντομότερα 

εάν τροποποιήσουν και προσαρμόσουν μία υπάρχουσα σχεδιαστική λύση και προς αυτή την 

κατεύθυνση προτείνουν ένα σύστημα ευφυούς ανάκτησης σχεδιασμών που χρησιμοποιεί 

τεχνικές υπολογιστικής νοημοσύνης. Ασαφείς σχέσεις και ασαφείς συνθέσεις 

χρησιμοποιούνται για συσχετίσεις χαρακτηριστικών, ενώ ένα ασαφές νευρωνικό δίκτυο είναι 

υπεύθυνο για τη σύνθεση των συσχετιστικών λειτουργιών του αντικειμένου, επιτρέποντας 

στους σχεδιαστές να ελέγχουν την ομοιότητα των ανακτημένων σχεδιασμών. Ο Zha [333] 

μελέτησε τη συναρμολογισιμότητα (assemblability) και την αξιολόγηση μίας σειράς 

συναρμολόγησης στο μηχανολογικό σχεδιασμό μέσω νευροασαφούς προσέγγισης. Σε αυτή 

την προσέγγιση η ασάφεια είναι μία ιδιότητα του βαθμού δυσκολίας που ανατίθεται στη 

διαδικασία, η οποία μπορεί να αναπαρασταθεί με ένα ασαφή αριθμό με τιμή μεταξύ μηδέν 

και ένα. Οι διαδικασίες συναρμολόγησης έχουν αξιολογηθεί με βάση διάφορα κριτήρια, όπως 

απαιτούμενος χρόνος και εξοπλισμός, παρόλο που η ανάλυση επικεντρώνεται κυρίως στη 

δυσκολία της διαδικασίας.  Επίσης, ένα νευρωνικό δίκτυο ρυθμίζει αυτόματα τις συναρτήσεις 

συμμετοχής των συντελεστών συναρμολογησιμότητας, έτσι ώστε να ρυθμίζεται ο βαθμός 

δυσκολίας συναρμολόγησης. Χρησιμοποιώντας αυτήν τη νευροασαφή προσέγγιση, οι 

συσχετίσεις ανάμεσα στις προδιαγραφές του προϊόντος και τους συντελεστές 

συναρμολογησιμότητας μπορούν να δημιουργηθούν μέσω μίας ανάλυσης ευαισθησίας. Η 

ανάλυση ευαισθησίας αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η αλλαγή τιμής μίας παραμέτρου 

θα επηρεάσει τη συναρμολογισιμότητα.  

Ο συνδυασμός τεχνικών υπολογιστικής νοημοσύνης έχει παρατηρηθεί και σε ένα μεγάλο 

αριθμό εφαρμογών. Οι Rajasekaran κ.α. [223] περιγράφουν τη χρησιμοποίηση των ασαφών 
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νευρωνικών δικτύων στον κατασκευαστικό σχεδιασμό κτιρίων και ειδικά σε εφαρμογές 

διάγνωσης στρωμάτων σκυροδέματος, προσδιορισμού του μίγματος σκυροδέματος και 

σχεδιασμού οροφών. Ο Hamedi [107] προτείνει μία διαδικασία για τη βελτιστοποίηση 

δυνάμεων συγκράτησης σε μία λειτουργία κατεργασίας. Η προτεινόμενη διαδικασία 

χρησιμοποιεί ένα υβριδικό σχήμα μη-γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων υποστηριζόμενο 

από ένα γενετικό αλγόριθμο και ένα νευρωνικό δίκτυο. Τα αποτελέσματα από τη 

μεθοδολογία ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων (FEA) χρησιμοποιούνται για να 

εκπαιδεύσουν το νευρωνικό δίκτυο, του οποίου οι έξοδοι χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για 

τον υπολογισμό της συνάρτησης ικανότητας του γενετικού αλγόριθμου, ο οποίος 

βελτιστοποιεί τις δυνάμεις συγκράτησης ανάλογα με  τη μέγιστη παραμόρφωση και το είδος  

επαφής. Ο Zha [334] εστιάζει στο σχεδιασμό ενός σταθμού εργασίας ανθρώπου-μηχανής και 

στην προσομοίωση του ανθρώπινου χώρου και τρόπου εργασίας μέσω ανάλυσης 

πειραματικών δεδομένων από ένα νευροασαφές πλαίσιο. Το προτεινόμενο μοντέλο 

χρησιμοποιεί παραμέτρους και διαδικασίες για το σχεδιασμό συστημάτων διεπαφής 

ανθρώπου-μηχανής, ενώ εκτελεί οικονομική και εργονομική αξιολόγηση καθώς και 

βελτιστοποίηση μέσα σε ένα ενοποιημένο πλαίσιο CAD και υπολογιστικής νοημοσύνης. Το 

προτεινόμενο νευροασαφές σύστημα χρησιμοποιεί ασαφείς κανόνες ΄΄Εάν-Τότε΄΄ για το 

σχεδιασμό του συστήματος διεπαφής ανθρώπου-μηχανής, για την αξιολόγηση και για τη 

βελτιστοποίηση. Οι διαδικασίες συναρμολόγησης προσομοιώνονται και πραγματοποιούνται 

σε ένα ειδικά κατασκευασμένο και ρυθμιζόμενο σταθμό εργασίας με ευέλικτες μετρήσεις 

κινήσεων και σύστημα ανάλυσης των κινήσεων. Το εκπαιδευμένο νευρωνικό ασαφές δίκτυο 

είναι ικανό να προβλέψει τις στάσεις του χειριστή καθώς και τις γωνίες κίνησης που 

συσχετίζονται με ένα εύρος εναλλακτικών μορφών (διαμορφώσεων) του σταθμού εργασίας. 

Ο Lu [166] εφαρμόζει ένα ασαφές νευρωνικό δίκτυο για την κατασκευή ενός 

προσαρμοστικού δείκτη παρακολούθησης πορείας αυτοκινήτου, κατάλληλο για να 

υπενθυμίζει στους οδηγούς να κρατούν σωστές αποστάσεις στη διάρκεια ταξιδιών. Για την 

εφαρμογή αυτή, ένα αρχικό σύνολο πειραματικών δεδομένων υποβάλλεται σε ένα 

αυτοργανούμενο μηχανισμό μάθησης (self-organized learning mechanism), ο οποίος 

εγκαθιστά τους κανόνες ασαφούς λογικής. Στη συνέχεια, το νευρωνικό δίκτυο υποβάλλεται 

σε επιτηρούμενη μάθηση ευθείας τροφοδότησης (feed-forward supervised learning), η οποία 

καταλήγει στη βέλτιστη ρύθμιση των παραμέτρων των συναρτήσεων συμμετοχής. Οι 

Gholamiana κ.α. [93] χειρίζονται την αγορά αργού πετρελαίου ως ένα πολυκριτηριακό 

πρόβλημα με διάφορα αντικρουόμενα κριτήρια που επηρεάζουν τις τελικές αποφάσεις 

αγορών. Ένα σύνολο δεδομένων παρελθόντων ετών χρησιμοποιούνται ως είσοδοι σε ένα 

νευρωνικό δίκτυο το οποίο εξάγει συγκεκριμένες ομάδες εφικτών λύσεων. Τα κέντρα αυτών 

των ομάδων χρησιμοποιούνται για να αρχικοποιήσουν μία βάση ασαφών κανόνων που 

χρησιμοποιείται για να βρεθούν οι καλύτερες τιμές αντιστάθμισης. Οι Nariman-Zadeh κ.α. 
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[194] μοντελοποιούν τη διεργασία κοπής πλακών με διαμορφωμένα φορτία, μέσω μίας 

υβριδικής μεθόδου. Η μέθοδος αυτή βασίζεται σε ένα γενετικό αλγόριθμο και σε μία 

διαδικασία αποσύνθεσης ιδιόμορφων τιμών που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση ενός 

προσαρμοστικού νευροασαφούς συστήματος συλλογιστικής. Οι Loia κ.α. [161] 

χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό ασαφών συνόλων, γενετικού αλγόριθμου και νευρωνικών 

δικτύων σε μία εφαρμογή συντήρησης πεζοδρομίων. Σε αυτή την προσέγγιση, τα ποιοτικά 

στοιχεία του δρόμου παρέχονται με ασαφείς προσδιοριστές (fuzzy identifiers), ενώ ένας 

μηχανισμός βασισμένος σε γενετικό αλγόριθμο παράγει ένα εξαντλητικό σύνολο κανόνων το 

οποίο αντιπροσωπεύει όλες τις πιθανές λύσεις και το οποίο σύνολο κανόνων προσαρμόζεται 

και διορθώνεται από το νευρωνικό δίκτυο.  

Μέσα από τη βιβλιογραφική έρευνα στο αντικείμενο ανάκτησης σχεδιαστικών περιπτώσεων 

παρατηρήθηκε η έλλειψη κάποιας μεθοδολογίας που να επιτρέπει αναπαράσταση και 

ανάκτηση σχεδιαστικών περιπτώσεων ενσωματόνοντας ασάφεις στις σχεδιαστικές 

απαιτήσεις. Επίσης παρατηρήθηκε ότι οι τεχνικές υπολογιστικής νοημοσύνης 

χρησιμοποιούνται κυρίως ως εργαλεία ενίσχυσης ή διεκπεραίωσης συγκεκριμένων 

σχεδιαστικών διαδικασιών χωρίς όμως να υπάρχει μία σχεδιαστική μεθοδολογία που 

ενσωματώνει τις τεχνικές αυτές σε ένα ενιαίο σχεδιαστικό πλαίσιο που ξεκινάει από την 

αναπαράσταση της σχεδιαστικής γνώσης και καταλήγει στην εξαγωγή βέλτιστων 

σχεδιαστικών λύσεων. 

6.2 Προτεινόμενο σύστημα παραμετρικού σχεδιασμού: Case-DeSC 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής και για τη θεμελίωση του προτεινόμενου σχεδιαστικού 

μοντέλου, αναπτύχθηκε λογισμικό σε περιβάλλον Matlab 7.1 [182] με την ονομασία Case-

DeSC (Case-based Design with Soft Computing). Το σύστημα αυτό ενσωματώνει όλες τις 

μεθοδολογίες που περιγράφηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια (αναπαράσταση σχεδιαστικής 

γνώσης, μεθόδους βελτιστοποίησης, ανάκτηση προηγούμενων σχεδιαστικών περιπτώσεων 

κλπ.). Στο περιβάλλον του Matlab τροποποιήθηκαν τα διαθέσιμα «εργαλεία» (toolboxes) 

ασαφούς λογικής [106], γενετικών αλγόριθμων και νευρωνικών δικτύων και 

χρησιμοποιήθηκαν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σχεδιασμού με χρήση προηγούμενων 

σχεδιαστικών περιπτώσεων (Case-based Design).  

Το Case-DeSC αποτελείται από τρία βασικά modules: ένα αναπαράστασης σχεδιαστικής 

γνώσης και δύο επίλυσης προβλήματος (CBD & DeSC).  

Το πρώτο module αφορά στην αναπαράσταση και διαχείριση της σχεδιαστικής γνώσης. 

Επιτρέπει στο σχεδιαστή να ορίσει τις σχεδιαστικές παραμέτρους, τις μεταβλητές απόδοσης, 
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τις ασαφείς προτιμήσεις, τις στρατηγικές συνάθροισης, και γενικά όλα τα συστατικά μίας 

σχεδιαστικής περίπτωσης. Ένα στιγμιότυπο από το περιβάλλον του Case-DeSC από τη 

διαδικασία εισαγωγής ασαφών προτιμήσεων στις μεταβλητές απόδοσης φαίνεται στο Σχ. 6.1. 

Ανάλογα με τον τύπο σχεδιαστικού προβλήματος και το επίπεδο σχεδιαστικής γνώσης που 

διαθέτει ο σχεδιαστής, το Case-DeSC παρέχει αρχικώς τη δυνατότητα επίλυσης του 

προβλήματος και την εξαγωγή βέλτιστης σχεδιαστικής λύσης επιλέγοντας τη χρησιμοποίηση 

ενός εκ των άλλων δύο modules CBD και DeSC (Σχ. 6.2). Το module CBD προτείνεται για 

προβλήματα στα οποία η υπάρχουσα σχεδιαστική γνώση είναι ελλιπής (π.χ. δεν είναι γνωστές 

συσχετιστικές σχέσεις ανάμεσα στις σχεδιαστικές παραμέτρους) και που χαρακτηρίζονται 

χαλαρώς (μερικώς) ορισμένα (loosely or partially defined). Σε αυτή την περίπτωση η 

βέλτιστη λύση εξάγεται μέσω της χρησιμοποίησης νευρωνικού δικτύου το οποίο 

αναλαμβάνει το καθήκον αναζήτησης λύσης μέσα από τη βάση σχεδιαστικών περιπτώσεων.  

Στην περίπτωση που το σχεδιαστικό πρόβλημα είναι καλώς-ορισμένο (well-defined), τότε 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί τo module DeSC, το οποίο περιλαμβάνει διαδικασίες 

βελτιστοποίησης χρησιμοποιώντας εξελικτικές ευρετικές τεχνικές (βλ. σχετικά κεφάλαιο 4). 

Στην περίπτωση καλώς ορισμένων προβλημάτων, δίνεται επίσης η δυνατότητα υβριδικών 

αρχιτεκτονικών οι οποίες χρησιμοποιούν συνδυασμούς των δυνατοτήτων των δύο modules 

(DeSC και CBD) για να εξάγουν πιο καλά αποτελέσματα. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στο 

σχεδιαστή να κάνει μη-αυτοματοποιημένο (manual) υπολογισμό με βάση τις σχέσεις που 

έχουν δηλωθεί και να εξάγει μια δική του σχεδιαστική λύση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να 

ακολουθηθεί όταν η προτεινόμενη λύση από το σύστημα απαιτεί κάποια αλλαγή (π.χ. 

σύγκλιση σε μία τιμή τυποποίησης) που δεν μπορεί να γίνει αυτόματα. Τέλος, υπάρχει η 

δυνατότητα επισκόπησης όλων των σχεδιαστικών λύσεων που είναι διαθέσιμες στη βάση 

σχεδιαστικών περιπτώσεων για το συγκεκριμένο σχεδιαστικό πρόβλημα. Στο Σχ. 6.3 

απεικονίζονται τα βήματα και οι δυνατές επιλογές που έχει να κάνει ο σχεδιαστής, ώστε να 

μοντελοποιήσει το σχεδιαστικό πρόβλημα και να εξάγει τη βέλτιστη λύση ανάλογα με τα 

κριτήρια που έχουν τεθεί. Οι επόμενες ενότητες περιγράφουν διάφορες προτεινόμενες 

αρχιτεκτονικές με τις οποίες μπορεί να εξαχθεί η βέλτιστη σχεδιαστική λύση και επεξηγούν 

τις διάφορες μορφές υβριδισμού. 
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Σχ. 6.1 Προσδιορισμός ασαφών προτιμήσεων και άλλων στοιχείων σχεδιαστικής γνώσης στο 

σύστημα Case-DeSC. 
 

 

 
Σχ. 6.2 Επιλογή module αναζήτησης βέλτιστης σχεδιαστικής λύσης ανάλογα με τον ορισμό 

σχεδιαστικής γνώσης. 
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Σχ. 6.3 Module και βήματα λειτουργίας του προτεινόμενου συστήματος παραμετρικού 

σχεδιασμού Case-DeSC. 
 

6.3 Αρχιτεκτονικές επίλυσης παραμετρικού σχεδιαστικού 

προβλήματος 

Ο πυρήνας του Case-DeSC είναι μία βάση σχεδιαστικών περιπτώσεων, στην οποία 

αποθηκεύεται η διαθέσιμη σχεδιαστική γνώση καθώς και η γνώση που εξάγεται στη διάρκεια 

και κατόπιν της επίλυσης του σχεδιαστικού προβλήματος. Η βάση περιπτώσεων αποτελείται 

από έξι (6) βασικά πεδία, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακ. 6.1. Το πρώτο πεδίο 

περιλαμβάνει έναν δείκτη που αυξάνεται κατά ένα σε κάθε νέα προσπάθεια επίλυσης του 

σχεδιαστικού προβλήματος. Το δεύτερο πεδίο περιλαμβάνει τις σχεδιαστικές απαιτήσεις για 

το τρέχον σχεδιαστικό πρόβλημα. Όπως έχει αναφερθεί, οι σχεδιαστικές απαιτήσεις 

εκφράζονται με ασαφείς προτιμήσεις στις μεταβλητές απόδοσης. Οι ασαφείς αυτές 

προτιμήσεις αποασαφοποιούνται και στη συνέχεια εισάγονται ως διακριτές τιμές στη βάση 

περιπτώσεων για κάθε μεταβλητή απόδοσης ξεχωριστά. Μετά από τη διαδικασία αναζήτησης 

λύσης στο τρίτο πεδίο αποθηκεύεται η βέλτιστη λύση, είτε αυτή εξάγεται χρησιμοποιώντας 

τη διαδικασία ανάκτησης λύσεων είτε χρησιμοποιώντας μία τεχνική βελτιστοποίησης. Στο 

τέταρτο πεδίο καταχωρούνται οι καλύτερες - εκτός της βέλτιστης - λύσεις. Το πέμπτο πεδίο 

μπορεί να μην περιέχει καταχώρηση για όλες τις προσπάθειες επίλυσης (για κάθε δείκτη 

σχεδιαστικής περίπτωσης). Καταχώρηση σε αυτό το πεδίο γίνεται μόνο εάν ο σχεδιαστής 

επιλέξει να εκτελέσει νευροασαφή προσεγγιστική μοντελοποίηση του προβλήματος, οπότε σε 

αυτή την περίπτωση καταχωρείται κωδικοποιημένα το εξαγόμενο προσεγγιστικό 

νευροασαφές δίκτυο. Τέλος, στο έκτο πεδίο τοποθετούνται οι μέγιστες και οι ελάχιστες τιμές 
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των μεταβλητών απόδοσης που επετεύχθησαν κατά τη διαδικασία αναζήτησης λύσης. Η 

σχεδιαστική γνώση που παράγεται καταχωρείται χρησιμοποιώντας αυτή τη δομή που 

εξυπηρετεί την προτεινόμενη μεθοδολογία. Στις παραγράφους που ακολουθούν, 

περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες, τα μέρη και οι δυνατότητες του Case-DeSC. 

Πίνακ. 6.1 Πεδία αποθηκευμένης γνώσης στη βάση σχεδιαστικών περιπτώσεων του Case-DeSC. 
Α/Α Πεδίου 1 2 3 4 5 6 

Περιεχόμενο 

Πεδίου 

Δείκτης 

σχεδιαστικής 

περίπτωσης 

Στόχοι 

ασαφών 

προτιμήσεων 

Βέλτιστη 

λύση 

Καλύτερες 

λύσεις 

Νευρο-

ασαφές 

μοντέλο 

Ελάχιστες-

Μέγιστες 

τιμές 

μεταβλητών 

απόδοσης 

 

6.3.1 Σχεδιασμός βασιζόμενος σε προηγούμενες σχεδιαστικές περιπτώσεις 
(CBD) 

Η χρησιμοποίηση του module CBD απαιτεί προηγουμένως τον προσδιορισμό ασαφών 

προτιμήσεων από το σχεδιαστή για τιμές των μεταβλητών απόδοσης, οι οποίες στη συνέχεια 

μετά από κατάλληλες διαδικασίες χρησιμοποιούνται από ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο. Η 

χρησιμοποίηση των καθορισμένων ασαφών και/ή βαθμωτών προτιμήσεων ως εισόδων στο 

εκπαιδευμένο ανταγωνιστικό δίκτυο καταλήγει σε ένα σύνολο ανακτημένων σχετικών 

λύσεων. Αυτές οι λύσεις αξιολογούνται από το Case-DeSC ως εξής: οι ήδη προσδιορισμένες 

ασαφείς προτιμήσεις στις μεταβλητές απόδοσης συναθροίζονται για κάθε ανακτηθείσα λύση 

και οι εξαγόμενες συναθροισμένες συνολικές προτιμήσεις χρησιμοποιούνται για την 

ταξινόμηση/κατάταξη των λύσεων σε μία φθίνουσα κλίμακα. Ο σχεδιαστής στη συνέχεια έχει 

τη δυνατότητα να διαλέξει μία από τις σχεδιαστικές λύσεις με τη μεγαλύτερη συνολική 

προτίμηση σύμφωνα με τις αρχικές του προτιμήσεις.  

Το συγκεκριμένο module (Σχ. 6.4) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχεδιαστικά προβλήματα 

στα οποία η σχεδιαστική γνώση δεν είναι επαρκής ή πλήρης (δεν είναι δυνατό να παγιωθούν 

όλες οι συσχετιστικές σχέσεις ανάμεσα στις σχεδιαστικές παραμέτρους). Παρόλο που το 

συγκεκριμένο module μπορεί να δώσει σχεδιαστική λύση αρκετά γρήγορα σε χαλαρώς-

ορισμένα προβλήματα, η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται κυρίως από την ποσότητα και 

την ποιότητα των σχεδιαστικών περιπτώσεων (λύσεων) που είναι αποθηκευμένες στη βάση 

περιπτώσεων. Επίσης το Case-DeSC δεν παρέχει δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής της 

ανακτηθείσας λύσης, αλλά έχει τη δυνατότητα μη-αυτοματοποιημένης (manual) 
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προσαρμογής από το σχεδιαστή. Παράδειγμα εφαρμογής του τμήματος αυτού παρουσιάζεται 

στην παράγραφο 7.2. 

 
Σχ. 6.4 Module Case-DeSC για την ανάκτηση και αξιολόγηση των σχεδιαστικών λύσεων με βάση 

το κριτήριο συνολικής ασαφούς προτίμησης. 

6.3.2 Σχεδιασμός με χρήση τεχνικών βελτιστοποίησης (DeSC) 

Θεωρώντας ένα καλώς-ορισμένο πρόβλημα με επάρκεια σχεδιαστικής γνώσης, τότε μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί το module βελτιστοποίησης του συστήματος για την εξαγωγή της 

βέλτιστης λύσης. Παρόλο που χρησιμοποιείται ως βασική μέθοδος βελτιστοποίησης ένας 

γενετικός αλγόριθμος, διατίθενται και αρκετές άλλες εναλλακτικές τεχνικές βελτιστοποίησης 

(βλέπε παράγραφο 4.3), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ανεξάρτητα είτε κάτω 

από πιο σύνθετες αρχιτεκτονικές που χρησιμοποιούν συνδυασμούς τεχνικών [11,258].  

Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη αρχιτεκτονική που να μπορεί να θεωρηθεί πιο 

αποτελεσματική από τις άλλες για όλα τα σχεδιαστικά προβλήματα. Συνεπώς, προτείνεται 

στο σχεδιαστή να δοκιμάσει κάποιες από τις διαθέσιμες αρχιτεκτονικές σε περίπτωση που δεν 

τον ικανοποιεί η λύση που εξάγεται από την απλή βασική χρησιμοποίηση του γενετικού 

αλγόριθμου. 

Μία ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική που συνδυάζει πολλές τεχνικές βελτιστοποίησης φαίνεται 

στο Σχ. 6.5. Σε αυτή την αρχιτεκτονική τη βέλτιστη λύση την αναζητεί ένας μιμητικός 

αλγόριθμος (παράγραφο 4.3.1). Ο μιμητικός αλγόριθμος λειτουργεί όπως ο γενετικός 

αλγόριθμος, με τη διαφορά ότι σε κάθε γενιά οι λύσεις που υπάρχουν στον τρέχοντα 

πληθυσμό βελτιστοποιούνται τοπικά πριν υποβληθούν σε διασταύρωση. Στο πλαίσιο που 

προτείνεται, το μέγεθος του γενετικού πληθυσμού προσδιορίζεται ως πολλαπλάσιο του οκτώ 
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(π.χ. δεκαέξι λύσεις σε κάθε γενιά) και στη συνέχεια οι λύσεις του πληθυσμού χωρίζονται σε 

οκτώ ομάδες. Ο διαχωρισμός των λύσεων σε ομάδες και η αντιστοίχιση μίας τεχνικής με μία 

ομάδα λύσεων γίνεται με τυχαίο τρόπο. Εάν είναι θεμιτή η χρησιμοποίηση λιγότερων ή 

περισσότερων τεχνικών βελτιστοποίησης, ο αριθμός οκτώ μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί 

ανάλογα και να προσαρμοστεί το μέγεθος του κάθε πληθυσμού ώστε να είναι πολλαπλάσιο 

του αριθμού των χρησιμοποιούμενων τεχνικών. Για κάθε μία από αυτές τις ομάδες είναι 

υπεύθυνη και μία διαφορετική τεχνική βελτιστοποίησης, η οποία αναλαμβάνει την τοπική 

αναζήτηση/βελτιστοποίηση μέχρις ότου πραγματοποιηθεί ξανά διασταύρωση λύσεων και 

δημιουργηθεί η επόμενη γενιά του μιμητικού αλγόριθμου. Η προτεινόμενη αυτή 

αρχιτεκτονική παρουσιάζεται στο Σχ. 6.5. 

 
Σχ. 6.5 Module Case-DeSC εξαγωγής βέλτιστης σχεδιαστικής λύσης με χρήση τεχνικών 

βελτιστοποίησης. 
 

Αναλυτικά οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την τοπική βελτιστοποίηση είναι: 1) 

Αλγόριθμος αποικίας μυρμηγκιών, 2) Αλγόριθμος μελισσών, 3) Αλγόριθμος σμήνους 

ατόμων, 4) Αλγόριθμος αναπήδησης μετακινούμενου βατράχου, 5) Αλγόριθμος 

εξομοιωμένης ανόπτησης, 6) Αλγόριθμος απαγορευμένης αναζήτησης, 7) Αλγόριθμος 

GRASP και 8) Αλγόριθμος αναζήτησης προτύπων.  

Το Case-DeSC ως σύστημα είναι ανοικτό και μπορεί είτε να φιλοξενήσει και άλλες τεχνικές 

βελτιστοποίησης είτε να τις χρησιμοποιήσει με διαφορετικούς συνδυασμούς. Θεωρητικά η 

εμπλοκή περισσοτέρων διαφορετικών τεχνικών βελτιστοποίησης αυξάνει την πιθανότητα 

εξαγωγής καλύτερης σχεδιαστικής λύσης σε μικρότερο χρονικό διάστημα. 
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6.3.3 Σχεδιασμός με χρήση τεχνικών βελτιστοποίησης σε συνδυασμό με 

ανακτημένες λύσεις (DeSC-CBD) 

Σε καλώς-ορισμένα προβλήματα είναι δυνατός ο συνδυασμός των τμημάτων CBD και DeSC 

του προγράμματος. Στην προηγούμενη παράγραφο περιγράφηκε ο τρόπος με τον οποίο το 

DeSC χρησιμοποιεί μία ή συνδυασμό τεχνικών βελτιστοποίησης καθώς και το κριτήριο της 

μέγιστης συνολικής προτίμησης, για να εξάγει τη βέλτιστη σχεδιαστική λύση. Εντούτοις, σε 

ορισμένα σχεδιαστικά προβλήματα μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες όσον αφορά στη σύγκλιση 

προς καθολικά βέλτιστες λύσεις, λόγω της στοχαστικότητας που χαρακτηρίζει κάποιες από 

τις τεχνικές βελτιστοποίησης. Για παράδειγμα, ο γενετικός αλγόριθμος χρησιμοποιεί ένα 

αρχικό πληθυσμό λύσεων, τις οποίες δημιουργεί με τυχαίο τρόπο για συγκεκριμένα 

διαστήματα τιμών. Επίσης, κάποιες άλλες τεχνικές βελτιστοποίησης απαιτούν ένα αρχικό 

σημείο εκκίνησης στο χώρο λύσεων, σημείο από το οποίο ξεκινάει η αναζήτηση βέλτιστης 

λύσης. Οι παραπάνω αρχικές συνθήκες που απαιτούνται για τη λειτουργία των τεχνικών 

βελτιστοποίησης μπορούν να προσδιοριστούν με μη τυχαίο τρόπο μέσω του τμήματος CBD 

του προγράμματος. Εάν για παράδειγμα χρησιμοποιηθεί ο γενετικός αλγόριθμος, τότε 

ανακτώνται οι λύσεις από το CBD, αξιολογούνται με το κριτήριο της μέγιστης προτίμησης 

(βλέπε παράγραφο 6.3.1) και οι καλύτερες εξ αυτών χρησιμοποιούνται ως αρχικός 

πληθυσμός στο γενετικό αλγόριθμο. Η παραπάνω διαδικασία παρουσιάζεται στο Σχ. 6.6. Εάν 

ο αριθμός των ανακτηθεισών λύσεων είναι μεγαλύτερος από το προκαθορισμένο μέγεθος 

γενετικού πληθυσμού, τότε λαμβάνεται μόνο ο αριθμός των λύσεων που χρειάζεται για να 

συμπληρωθεί ο πληθυσμός. Στην περίπτωση που ο αριθμός των ανακτημένων λύσεων δεν 

επαρκεί για τη συμπλήρωση του πρώτου πληθυσμού, οι κενές θέσεις καλύπτονται με τυχαία 

δημιουργία λύσεων βάσει της τεχνικής που χρησιμοποιεί γενικά ένας γενετικός αλγόριθμος. 

Το Σχ. 6.7 παρουσιάζει επίσης την περίπτωση που χρησιμοποιηθεί κάποια άλλη τεχνική 

βελτιστοποίησης, η οποία απαιτεί ένα αρχικό σημείο στο χώρο λύσεων. Παρόμοια, αρχικό 

σημείο βελτιστοποίησης μπορεί αποτελέσει η ανακτηθείσα σχεδιαστική λύση που έχει 

αξιολογηθεί καλύτερα μέσω του ασαφούς μηχανισμού αξιολόγησης. Η χρησιμοποίηση του 

module CBD για τον καθορισμό των αρχικών συνθηκών που είναι απαραίτητες για τη 

λειτουργία των τεχνικών βελτιστοποίησης του module  DeSC του προγράμματος συμβάλλει 

στην εξαγωγή βέλτιστων σχεδιαστικών λύσεων με τρόπο αποτελεσματικό και γρήγορο και 

ανεξάρτητο της πολυπλοκότητας του σχεδιαστικού προβλήματος [258]. Δυστυχώς, στο 

βαθμό που η μεθοδολογία αυτή βασίζεται εν μέρει στο module DeSC, καθίσταται δυνατή η 

χρησιμοποίησή της μόνο σε καλώς ορισμένα σχεδιαστικά προβλήματα. 
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Σχ. 6.6 Module Case-DeSC με χρήση γενετικού αλγόριθμου και αρχικό πληθυσμό ανακτημένων 

λύσεων. 
 

 

Σχ. 6.7 Module Case-DeSC με χρήση μεθόδου βελτιστοποίησης και χρήση ανακτημένης λύσης με 
καλύτερη συνολική προτίμηση ως αρχικό σημείο. 

 

Το Case-DeSC διαθέτει και μία άλλη εναλλακτική λειτουργία η οποία μοιάζει με την 

προσέγγιση που προτείνεται στο CIGAR [164], αλλά με διαφορές στη μεθοδολογία 

ανάκτησης και εισόδου περιπτώσεων στη γενετική βελτιστοποίηση. Η λειτουργία αυτή του 

Case-DeSC [252] επιτρέπει την περιοδική εισχώρηση στους γενετικούς πληθυσμούς, λύσεων 

που έχουν ανακτηθεί από το τμήμα CBD (Σχ. 6.8). Σε κάθε γενιά του γενετικού αλγόριθμου 

(ή κάθε x γενιές) ένα ποσοστό περίπου 10% του πληθυσμού αντικαθίσταται από ανακτημένες 

λύσεις. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρις ότου ο γενετικός αλγόριθμος συγκλίνει ή 

μέχρις ότου δεν υπάρχουν διαθέσιμες ανακτημένες λύσεις που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. 

Στην τελευταία περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα να αρχίσει η περιοδική εισαγωγή 

χρησιμοποιώντας το αρχείο ανακτημένων λύσεων από την αρχή ή να συνεχίσει ο γενετικός 
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αλγόριθμος χωρίς αυτή την εισαγωγή. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται η πιθανότητα 

παγίδευσης του γενετικού αλγόριθμου σε τοπικά βέλτιστα στο χώρο σχεδιαστικών λύσεων. 

To Σχ. 6.9 απεικονίζει την αύξηση της απόδοσης του Case-DeSC (συνολική προτίμηση 

τελικής λύσης) που προκύπτει ως αποτέλεσμα της συνδυασμένης χρήσης των τμημάτων CBD 

και DeSC, είτε για την αρχικοποίηση συνθηκών βελτιστοποίησης είτε για περιοδική 

εισαγωγή λύσεων στον πληθυσμό κατά τη διάρκεια της γενετικής βελτιστοποίησης. 

Σημειώνεται ότι οι καμπύλες του Σχ. 6.9 αφορούν στο πρόβλημα σχεδιασμού ταλαντωτικών 

μεταφορέων και βασίζονται στα αποτελέσματα είκοσι (20) διαδοχικών δοκιμών για κάθε 

λειτουργία. 

 
Σχ. 6.8 Module Case-DeSC με χρήση γενετικού αλγόριθμου και περιοδική εισαγωγή 

ανακτημένων λύσεων στους πληθυσμούς. 
 

Τέλος, μία άλλη λειτουργία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Case-DeSC αφορά στον 

εντοπισμό του εύρους τιμών σχεδιαστικών παραμέτρων στις ανακτημένες από το CBD λύσεις 

και η χρησιμοποίηση των ευρών αυτών κατά τη βελτιστοποίηση. Για παράδειγμα, μπορεί η 

ταχύτητα μεταφοράς υλικού στον ταλαντωτικό μεταφορέα να παίρνει τιμές στην περιοχή 

[0,100] (tn/h), αλλά με βάση τις εισαχθείσες προτιμήσεις, ανακτώνται από τη βάση 

περιπτώσεων λύσεις για τις οποίες η ταχύτητα μεταφοράς βρίσκεται στο εύρος [6,10]. Σε 

αυτή την περίπτωση ο γενετικός αλγόριθμος προσαρμόζει το εύρος στο οποίο η τεχνική 

βελτιστοποίησης αναζητεί τη βέλτιστη λύση. Με τον τρόπο αυτό η αναζήτηση εστιάζεται σε 

ορισμένες περιοχές του εφικτού χώρου λύσεων οι οποίες προσδιορίζονται από τις 

ανακτημένες λύσεις. Για όλες τις προτεινόμενες λειτουργίες του Case-DeSC που 

περιγράφηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, οι σχεδιαστικές λύσεις που προκύπτουν είτε 

κατά τη διάρκεια της αναζήτησης λύσης είτε ως τελικές λύσεις, αποθηκεύονται στη βάση 

σχεδιαστικών περιπτώσεων, ώστε να μπορούν να ανακτηθούν και να χρησιμοποιηθούν εκ 

νέου. 
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Σχ. 6.9 Σύγκριση λειτουργιών συνδυαστικής χρησιμοποίησης των modules DeSC και CBD.  

 

6.3.4 Μάθηση και απλουστευμένη προσεγγιστική μοντελοποίηση του 

σχεδιαστικού προβλήματος με χρήση ανακτημένων λύσεων 

Για την περίπτωση των σχεδιαστικών προβλημάτων που χαρακτηρίζονται από χαμηλή 

διαθεσιμότητα σχεδιαστικής γνώσης, το Case-DeSC παρέχει την επιπλέον δυνατότητα 

προσεγγιστικής μοντελοποίησης του σχεδιαστικού προβλήματος και χρησιμοποίησης 

τεχνικής βελτιστοποίησης για την εξαγωγή βέλτιστης λύσης [248,250]. Σε αυτή την 

περίπτωση και στο βαθμό που το επιθυμεί ο σχεδιαστής, το σύστημα χρησιμοποιεί τη βάση 

προηγούμενων σχεδιαστικών περιπτώσεων και τις ασαφείς προτιμήσεις που έχουν τεθεί από 

το σχεδιαστή για την τρέχουσα σχεδιαστική περίπτωση. Ακολουθείται στη συνέχεια η 

διαδικασία ανάκτησης που περιγράφηκε στις προηγούμενες παραγράφους (CBD) και τελικά 

ανακτάται μία λίστα προηγούμενων σχεδιαστικών λύσεων (περιπτώσεων) που ταιριάζουν 

στις προτιμήσεις του σχεδιαστή. Στο επόμενο βήμα, ο σχεδιαστής ορίζει ποιες μεταβλητές 

απόδοσης PV θα είναι είσοδοι και ποιες έξοδοι (πρέπει να σημειωθεί ότι προτείνεται να 

διατηρηθούν τα επίπεδα εξαρτήσεων της ιεραρχικής δομής σχεδιαστικών παραμέτρων, όπως 

αυτή είχε διαμορφωθεί για το σχεδιαστικό πρόβλημα). Στη συνέχεια ακολουθείται μία 

διαδικασία προσαρμογής χρησιμοποιώντας μία συνάρτηση που μοντελοποιεί τις 

συσχετιστικές σχέσεις ανάμεσα στις PV-εισόδους και PV-εξόδους. Η προσεγγιστική 

προσαρμογή αυτής της συνάρτησης γίνεται στο Case-DeSC από ένα πολυεπίπεδο νευρωνικό 

δίκτυο ευθείας τροφοδότησης (feed-forward multi-layered neural network) το οποίο 

υποβάλλεται σε επιτηρούμενη μάθηση ανάστροφης μετάδοσης (back propagation supervised 
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learning) [125,182] χρησιμοποιώντας ως παραδείγματα εκπαίδευσης τις λύσεις που έχουν 

ανακτηθεί από το τμήμα CBD. Η αρχιτεκτονική του χρησιμοποιούμενου νευρωνικού δικτύου 

(αριθμός νευρώνων, επιπέδων κλπ.) καθώς και η μέθοδος εκπαίδευσης εξαρτάται από 

θεωρούμενο σχεδιαστικό πρόβλημα. Με τον τρόπο αυτόν καθίσταται δυνατή η χρήση του 

εκπαιδευμένου νευρωνικού δικτύου από το DeSC σε συνδυασμό με κάποια μέθοδο 

βελτιστοποίησης, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη λύση χρησιμοποιώντας το κριτήριο της μέγιστης 

ασαφούς προτίμησης. Αυτή η διαδικασία  (Σχ. 6.10) μπορεί να θεωρηθεί και ως ένα βήμα 

προσαρμογής  στη διαδικασία CBD.  

Παρόλο που η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτεί ιδιαίτερη σχεδιαστική γνώση, 

χαρακτηρίζεται από δύο αδυναμίες: α) η εκπαίδευση του πολυεπίπεδου νευρωνικού δικτύου 

απαιτεί μεγάλο αριθμό παραδειγμάτων εκπαίδευσης και συνεπώς μεγάλο αριθμό 

ανακτημένων λύσεων, και β) η αποτελεσματικότητα της εξαγόμενης λύσης και η ακρίβεια 

μοντελοποίησης των σχέσεων του σχεδιαστικού προβλήματος εξαρτώνται από το σφάλμα 

εκπαίδευσης νευρωνικού δικτύου. Κατά συνέπεια και δεδομένου ότι δεν υπάρχει μία 

μοναδική προσεγγιστική μεθοδολογία με εγγυημένα υψηλά αποτελέσματα που μπορεί να 

εφαρμοστεί σε σχεδιαστικά προβλήματα με ελλιπή σχεδιαστική γνώση σχετικά με τις 

σχεδιαστικές παραμέτρους, η παραπάνω μεθοδολογία μπορεί να θεωρηθεί ως εργαλείο 

υποστήριξης του σχεδιαστή, ο οποίος και θεωρείται ως ο τελικός υπεύθυνος για την 

πιστοποίηση της ορθότητας των αβέβαιων (σχετικά με την ακρίβεια) εξαγόμενων 

αποτελεσμάτων.   

Η χρησιμοποίηση του γενετικού αλγόριθμου ως μεθόδου βελτιστοποίησης μπορεί να 

καταλήγει όχι μόνο σε μία τελική βέλτιστη λύση, αλλά και σε αρχείο που περιέχει τις 

καλύτερες (σύμφωνα με το κριτήριο της μέγιστης συνολικής ασαφούς προτίμησης) λύσεις 

κάθε γενιάς. Αυτό το αρχείο των καλύτερων (elite) λύσεων περιέχει για κάθε λύση τιμές των 

εισόδων και των εξόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσεγγιστική 

νευροασαφή μοντελοποίηση του αρχικού σχεδιαστικού προβλήματος. Ο αριθμός των 

καλύτερων αυτών λύσεων που καταγράφονται και αποθηκεύονται στο αρχείο σε κάθε γενιά 

κατά τη γενετική βελτιστοποίηση καθορίζεται από το σχεδιαστή (στο Case-DeSC αποτελεί 

προεπιλογή η καταγραφή του 25% του πληθυσμού κάθε γενιάς). Με τον τρόπο αυτόν μπορεί 

να δημιουργηθεί μία νέα δενδρική ιεραρχία δύο επιπέδων για τις μεταβλητές απόδοσης, όπως 

φαίνεται στο Σχ. 6.11. Το πρώτο επίπεδο περιέχει τις ανεξάρτητες και εξαρτημένες 

μεταβλητές απόδοσης πολλαπλών τιμών,  ενώ το δεύτερο επίπεδο περιέχει τις εξαρτημένες 

μεταβλητές απόδοσης. Επίσης απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο το πρόβλημα σχεδιασμού 

ταλαντωτικών μεταφορέων μπορεί να μοντελοποιηθεί μέσω της νευροασαφούς προσέγγισης 

και της απλοποιημένης ιεραρχικής αναπαράστασης δύο επιπέδων. 
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Σχ. 6.10 Αρχιτεκτονική νευρο-ασαφούς προσεγγιστικής μοντελοποίησης του σχεδιαστικού 
προβλήματος με χρήση προηγούμενων σχεδιαστικών λύσεων. 

 

Στο Case-DeSC η νευροασαφής προσεγγιστική μοντελοποίηση πραγματοποιείται για κάθε 

μεταβλητή απόδοσης, δημιουργώντας έναν αριθμό ασαφών κανόνων ίσο με τον αριθμό των 

μεταβλητών απόδοσης που χρησιμοποιούνται ως έξοδοι (έξοδος_μεταβλητή απόδοσης). Για 

κάθε μεταβλητή απόδοσης που είναι έξοδος, χρησιμοποιείται το αρχείο των καλύτερων 

λύσεων που δημιουργείται κατά τη γενετική βελτιστοποίηση και για κάθε εγγραφή 

(σχεδιαστική λύση) στο αρχείο αυτό, χρησιμοποιείται η τιμή της μεταβλητής απόδοσης που 

έχει καθοριστεί ως έξοδος και οι τιμές των υπολοίπων μεταβλητών απόδοσης ως είσοδοι. Για 

κάθε ασαφή δομή (είσοδος, ασαφείς κανόνες, έξοδοι) που δημιουργείται, πρέπει να 

προσδιοριστούν ο αριθμός και ο τύπος των συναρτήσεων συμμετοχής που περιγράφουν 

εισόδους και εξόδους. Μία ασαφής δομή με περισσότερες συναρτήσεις συμμετοχής 

συνεισφέρει στη μεγαλύτερη ακρίβεια της προσέγγισης, αλλά και στην αύξηση της 

πολυπλοκότητας (ο αριθμός των δημιουργούμενων κανόνων υπολογίζεται ως το γινόμενο 

των συναρτήσεων συμμετοχής επί του αριθμού εισόδων). Συνεπώς, για κάθε θεωρούμενο 

πρόβλημα, πρέπει να γίνεται μία αντιστάθμιση μεταξύ ακρίβειας και πολυπλοκότητας από το 

σχεδιαστή, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο το προσεγγιστικό μοντέλο θα 

χρησιμοποιηθεί (προσεγγίσεις, δοκιμές, εκτιμήσεις). 
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Σχ. 6.11 Απλοποιημένη προσεγγιστική μοντελοποίηση του σχεδιαστικού προβλήματος. 

Για την υλοποίηση της διαδικασίας αυτής έχει γίνει στο σύστημα μία προεπιλογή κάποιων 

παραμέτρων που σχετίζονται με τον προσεγγιστικό νευροασαφή μηχανισμό. Καταρχήν 

χρησιμοποιείται μία βάση ασαφών κανόνων τύπου Sugeno [182] και μία τεχνική 

ομαδοποίησης ασαφών c-μέσων (fuzzy c-means-FCM) η οποία συνδέει κάθε πεδίο εγγραφής 

με μία ομάδα χρησιμοποιώντας ένα βαθμό συμμετοχής. Το σύστημα ξεκινάει αρχικά με μία 

αρχική τυχαία εκτίμηση για τα κέντρα των ομάδων με σκοπό να προσδιορίσει μία μέση 

τοποθεσία για κάθε ομάδα. Χρησιμοποιώντας μία επαναληπτική διαδικασία, τα κέντρα των 

ομάδων τροποποιούνται μέσω της ελαχιστοποίησης μίας αντικειμενικής συνάρτησης που 

υπολογίζει τους βαθμούς συμμετοχής για τα σημεία εγγραφών. Αυτή η αντικειμενική 

συνάρτηση αντιπροσωπεύει την απόσταση μεταξύ κάθε δεδομένου στοιχείου εγγραφής και 

των κέντρων ομάδας. Η απόσταση αυτή είναι βεβαρημένη από το βαθμό συμμετοχής αυτού 

του σημείου εγγραφής. Ο αριθμός και ο τύπος των ομάδων θα πρέπει να καθοριστεί εκ των 

προτέρων από το σχεδιαστή. Επίσης χρησιμοποιούνται ένας αλγόριθμος ανάστροφης 

μετάδοσης και η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων για την προσαρμοστική ασαφή 

ομαδοποίηση. Η ανάστροφη μετάδοση παρέχει γρήγορη εκπαίδευση για πολυεπίπεδα 

νευρωνικά δίκτυα και μπορεί να συνδυαστεί με διάφορες τεχνικές για να πραγματοποιήσει 

την ασαφή ομαδοποίηση. Ανάλογα με το σχεδιαστικό πρόβλημα θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν και άλλες τεχνικές ομαδοποίησης και εκπαίδευσης, αλλά η διερεύνηση σε 

αυτή την κατεύθυνση δεν κρίθηκε σκόπιμη στα πλαίσια της παρούσας διατριβής.  

Η προτεινόμενη διαδικασία της προσεγγιστικής νευροασαφούς μοντελοποίησης του 

σχεδιαστικού προβλήματος με χρήση καλύτερων σχεδιαστικών λύσεων που προέρχονται είτε 

από ανάκτηση CBD είτε από αρχείο προερχόμενο από γενετική βελτιστοποίηση, 

περιγράφεται μέσω ενός παραδείγματος εφαρμογής στο κεφάλαιο που ακολουθεί  

(παράγραφος 7.1.3).  
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6.4 Σύνοψη κεφαλαίου 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η αρχιτεκτονική ενός συστήματος παραμετρικού 

σχεδιασμού με την ονομασία Case-DeSC. Το Case-DeSC χρησιμοποιεί τεχνικές 

υπολογιστικής νοημοσύνης (ασαφείς προτιμήσεις, ανταγωνιστικά νευρωνικά δίκτυα, 

γενετικούς αλγόριθμους) σε διάφορα βήματα της σχεδιαστικής διαδικασίας. Η επίλογη 

κάποιας από τις τις αρχιτεκτονικές που έχουν αναπτυχθεί και υποστηρίζονται από το Case-

DeSC εξαρτάται από τη φύση του σχεδιαστικού προβλήματος και την επιλογή του σχεδιαστή 

με βάση την εμπειρία του από προηγούμενες επιλύσεις του σχεδιαστικού προβλήματος. Στο 

Case-DeSC δίνεται η δυνατότητα στο σχεδιαστή να επιλέξει ανάμεσα σε επίλυση με χρήση 

τεχνικής CBD, δηλαδή ανάκτησης προηγούμενων σχεδιαστικών λύσεων που βρίσκονται 

αποθηκευμένες σε μία βάση, και σε επίλυση με χρήση μίας ή συνδυασμού τεχνικών 

βελτιστοποίησης για να αναζητήσει στο χώρο εφικτών λύσεων τη βέλτιστη σχεδιαστική 

λύση. 

 Η χρησιμοποίηση σχεδιασμού βασιζόμενου σε προηγούμενες σχεδιαστικές περιπτώσεις 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χαλαρώς-ορισμένα σχεδιαστικά προβλήματα, για τα οποία 

υπάρχουν διαθέσιμες λύσεις στη βάση περιπτώσεων (από αυτοματοποιημένο ή μη-

αυτοματοποιημένο υπολογισμό). Η ανάκτηση των σχεδιαστικών λύσεων πραγματοποιείται 

χρησιμοποιώντας τις αποασαφοποιημένες προτιμήσεις του σχεδιαστή και ένα ανταγωνιστικό 

νευρωνικό δίκτυο το οποίο υποβάλλεται σε εκπαίδευση με παραδείγματα που λαμβάνονται 

από τη βάση σχεδιαστικών περιπτώσεων. Οι ανακτημένες σχεδιαστικές λύσεις στη συνέχεια 

αξιολογούνται χρησιμοποιώντας το κριτήριο της μέγιστης συνολικής ασαφούς προτίμησης. Η 

καλύτερα αξιολογημένη σχεδιαστική λύση μπορεί να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί 

χειροκίνητα από το σχεδιαστή, εφόσον δεν υπάρχει τμήμα αυτόματης προσαρμογής. 

Εναλλακτικά και για καλώς ορισμένα σχεδιαστικά προβλήματα, το σύστημα δίνει τη 

δυνατότητα χρησιμοποίησης τεχνικών βελτιστοποίησης για την εύρεση σχεδιαστικής λύσης, 

είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό με το module CBD που ανακτά σχεδιαστικές λύσεις από τη 

βάση περιπτώσεων. Κάτω από διάφορες προτεινόμενες αρχιτεκτονικές υβριδισμού, φαίνεται 

ότι οι τελικές εξαγόμενες λύσεις αφενός υπερέχουν και αφετέρου μπορούν να εξαχθούν και 

σε μικρότερο χρονικό διάστημα (σε σύγκριση με τη χρησιμοποίηση συμβατικών 

προσεγγίσεων).  

Τέλος, προς την κατεύθυνση της προσεγγιστικής μοντελοποίησης του σχεδιαστικού 

προβλήματος, χρησιμοποιείται ξανά το module CBD και οι ανακτημένες λύσεις 
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χρησιμοποιούνται για τη νευροασαφή εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων. Το αποτέλεσμα από 

αυτή τη διαδικασία είναι η εξαγωγή μίας απλοποιημένης ιεραρχικής δομής μεταβλητών 

απόδοσης δύο επιπέδων, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με τις προσεγγιστικές 

ασαφείς σχέσεις για τη γρήγορη - αλλά όχι απόλυτα ακριβή - εξαγωγή σχεδιαστικών λύσεων.   

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, παρουσιάζονται διάφορα παραδείγματα με σκοπό να 

κατανοηθεί καλύτερα το περιεχόμενο της προτεινόμενης σχεδιαστικής μεθοδολογίας 

παραμετρικού σχεδιασμού και να αναδειχτούν οι δυνατότητες του αναπτυχθέντος 

συστήματος Case-DeSC. 

 

 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  

Παραδείγματα εφαρμογών 
Τα πιο ισχυρά επιχειρήματα δεν αποδεικνύουν τίποτα εφόσον τα συμπεράσματα 
δεν επαληθεύονται εμπειρικά. Η επιστήμη του πειράματος είναι η βασίλισσα των 
επιστημών και ο στόχος όλων των θεωρήσεων  (Roger Bacon). 

 

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει τρία προβλήματα παραμετρικού σχεδιασμού. Τα προβλήματα 

αυτά επιλύονται βάσει της προτεινόμενης μεθοδολογίας και μέσω του συστήματος Case-DeSC 

με στόχο αφενός να γίνουν περισσότερο κατανοητά τα αλγοριθμικά σχεδιαστικά βήματα και 

αφετέρου να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος. 

Αρχικά, εισάγεται στο Case-DeSC το πρόβλημα του παραμετρικού σχεδιασμού ταλαντωτικών 

μεταφορικών διατάξεων, το οποίο είναι ένα καλώς ορισμένο (well-defined) σχεδιαστικό 

πρόβλημα που περιλαμβάνει ποιοτικές και ποσοτικές σχεδιαστικές παραμέτρους. Το 

συγκεκριμένο πρόβλημα επιλύεται στο Case-DeSC από πολλαπλούς σχεδιαστές, 

χρησιμοποιώντας τεχνικές βελτιστοποίησης (DeSC) με τεχνικές ανάκτησης σχεδιαστικών 

περιπτώσεων (CBD) και καταλήγοντας σε μία βέλτιστη σχεδιαστική λύση καθώς και σε μια 

απλοποιημένη προσεγγιστική νευρο-ασαφή μοντελοποίηση του προβλήματος. 

Το δεύτερο παράδειγμα αναφέρεται στις κατασκευές κτιρίων και πιο συγκεκριμένα στην 

κατασκευή πλάκας. Το συγκεκριμένο σχεδιαστικό πρόβλημα δεν είναι καλώς ορισμένο και 

απαιτεί δημιουργικότητα και εμπειρία από το σχεδιαστή. Επιλύεται χρησιμοποιώντας το module 

CBD του συστήματος επειδή η διαδικασία επίλυσης βασίζεται στην ανάκτηση προηγούμενων 

σχεδιαστικών λύσεων. 

Τέλος, αναλύεται ο παραμετρικός σχεδιασμός μιας ρομποτικής ηλεκτροστατικής αρπάγης 

υφάσματος. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή, η σχεδιαστική λύση αναζητάται αρχικά μέσω μίας 

φάσης θεμελιώδους σχεδιασμού, από την οποία εξάγεται μία γενικευμένη λύση που υποβάλλεται 

σε λεπτομερή σχεδιασμό στο περιβάλλον του Case-DeSC. Στη συνέχεια, το Case-DeSC 

αναζητεί τη βέλτιστη λύση μέσω υβριδικής προσέγγισης που περιλαμβάνει συνδυασμό 

πολλαπλών τεχνικών βελτιστοποίησης και την απεικονίζει τρισδιάστατα σε VRML περιβάλλον. 
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7.1 Συνδυασμός τεχνικών βελτιστοποίησης και ανάκτησης 

προηγούμενης σχεδιαστικής περίπτωσης - Σχεδιασμός 

ταλαντωτικής μεταφορικής διάταξης 

Με στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης συστημικής 

προσέγγισης παραμετρικού σχεδιασμού και για να κατανοηθούν οι δυνατότητες του 

αναπτυχθέντος λογισμικού Case-DeSC, χρησιμοποιείται ως σχεδιαστικό παράδειγμα ο 

παραμετρικός σχεδιασμός ταλαντωτικών μεταφορέων. Οι ταλαντωτικοί μεταφορείς είναι 

διατάξεις οι οποίες χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν φορτίο σε σωρό σε σχετικά μικρές 

αποστάσεις. Η μεταφορά υλοποιείται από ένα παλινδρομούν φέρον στοιχείο το οποίο μπορεί 

να έχει τη μορφή πλατφόρμας, σκάφης ή σωλήνα [275]. Μία σχηματική απεικόνιση των 

βασικών στοιχείων ενός ταλαντωτικού μεταφορέα δίνεται στο Σχ. 7.1. 

Σχ. 7.1 Στοιχεία ταλαντωτικού μεταφορέα και δυναμική ανάλυση της κίνησης [275]. 

Το συγκεκριμένο σχεδιαστικό πρόβλημα αναπαρίσταται από τριάντα τρεις (33) ποιοτικές και 

ποσοτικές σχεδιαστικές παραμέτρους, οι οποίες συσχετίζονται μεταξύ τους με διαφορετικού 

τύπου σχέσεις (κανόνες, πίνακες επιλογής κλπ.) [257] και οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως 

εξής:  

• Πέντε (5) μεταβλητές πρωτεύουσες (μη-εξαρτημένες). 

• Τέσσερις (4) σταθερές πρωτεύουσες. 

• Δύο (2) μεταβλητές εξαρτημένες. 

• Είκοσι δύο (22) εξαρτημένες. 

Στον Πίνακ. 7.1 παρουσιάζονται όλες οι σχεδιαστικές παράμετροι του συγκεκριμένου 

σχεδιαστικού προβλήματος καθώς και οι αντίστοιχες συντομογραφίες-συμβολισμοί. Στις 

παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζεται η δυνατότητα επίλυσης του ίδιου σχεδιαστικού 

προβλήματος από μεμονωμένο σχεδιαστή (βλ. ενότητα 7.1.1) ή από ομάδα συνεργαζόμενων 

σχεδιαστών (βλ. ενότητα 7.1.2) και περιγράφεται η διαδικασία προσεγγιστικής 

μοντελοποίησης του σχεδιαστικού προβλήματος (βλ. σχετικά στην ενότητα 6.3.4). 
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Πίνακ. 7.1 Συμβολισμοί-συντομογραφίες σχεδιαστικών παραμέτρων προβλήματος ταλαντωτικού 
μεταφορέα. 

a Πλάτος ταλάντωσης a K1 Εμπειρικός συντελεστής K1 

b Γωνία διεύθυνσης ταλάντωσης β K2 Εμπειρικός συντελεστής K2 

C Συντελεστής λειτουργίας C K3 Εμπειρικός συντελεστής K3 

coefficientl Συντελεστής λ K4 Εμπειρικός συντελεστής K4 

convangle Γωνία μεταφοράς α L Μήκος σκάφης L 

conveyortype Τύπος μεταφοράς mconv Μάζα σκάφης mtr 

convspeed Ταχύτητα μεταφοράς υ mdrive Μάζα οδηγού διάταξης mex 

Ct Συντελεστής μεταφορισιμότητας Ct mtot Συνολική μάζα συστήματος m 

density Πυκνότητα μεταφερόμενου υλικού ρ mmat Μάζα φορτίου υλικού ml 

drivemodel Μοντέλο οδηγού διάταξης N Ισχύς οδηγού διάταξης N 

drivetype Τύπος οδηγού διάταξης n Συντελεστής αποτελεσματικότητας n 

F Δύναμη διέγερσης ταλάντωσης F particlesize Τυπικό μέγεθος κόκκου υλικού  

fillcoefficient Συντελεστής πλήρωσης ψ Q Ικανότητα μεταφοράς Q 

Fo Προφίλ φορτίου υλικού Fo troughmat Υλικό σκάφης  

frequency Συχνότητα ταλαντώσεων ω troughtype Τύπος σκάφης  

H Ύψος μεταφοράς H Wm Μάζα φορτίου ανά μονάδα μήκους Wm 

K Ελαστικότητα συνδέσμων K  

 

 

7.1.1 Σχεδιασμός από μεμονωμένο σχεδιαστή 

Οι σχέσεις [257,275] ανάμεσα στις σχεδιαστικές παραμέτρους του προβλήματος 

μεταφράζονται σε μεταξύ τους εξαρτήσεις που μπορούν να αναπαρασταθούν από ένα πίνακα 

δομής σχεδιασμού (βλ. Σχετικά στο κεφάλαιο 2). Για κάθε εξάρτηση τοποθετούνται στο 

πίνακα σθένη χρησιμοποιώντας μία κλίμακα από το ένα (1) έως το πέντε (5) αντιστοιχώντας 

ισάριθμα ασαφή σύνολα στις ποιοτικές διαβαθμίσεις 1=‘καμία εξάρτηση’, 2=’ασθενής 

εξάρτηση’, 3=’μέτρια εξάρτηση’, 4=’ισχυρή εξάρτηση’ και 5=’ταυτόσημη’. Με τον τρόπο 

αυτό σχηματίζεται ο ΠΔΣ που απεικονίζεται στο Σχ. 7.2. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι για 

το ίδιο σύνολο των σχεδιαστικών παραμέτρων μπορεί να ορισθούν διαφορετικές 

συσχετιστικές σχέσεις που σηματοδοτούν διαφορετικούς σχεδιασμούς και κατά συνέπεια και 

διαφορετικούς ΠΔΣ.  
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Σχ. 7.2 Πίνακας δομής σχεδιασμού (ΠΔΣ) για το πρόβλημα ταλαντωτικού μεταφορέα. 

 

Στη συνέχεια πραγματοποιείται η διαδικασία αναδιάρθρωσης του ΠΔΣ που βασίζεται σε 

μεταλλάξεις ενός πίνακα M (reachability matrix), ο οποίος χαρακτηρίζεται από  

συγκεκριμένες ιδιότητες (M + I = M και M2 = M, με Ι το μοναδιαίο πίνακα) [22,61] και που 

καταλήγει σε ένα ασαφή ΠΔΣ (βλ. σχετικά τα Σχ. 7.3 και Σχ. 7.4). Με μία προσεκτική ματιά 

στα σχήματα αυτά, γίνεται αντιληπτός ένα βρόγχος επανάληψης μεταξύ των σχεδιαστικών 

παραμέτρων ‘convspeed’ και ‘b’. Όταν εντοπίζονται τέτοιοι βρόγχοι, ακολουθείται μια 

διαδικασία απαλοιφής της σχετικής εξάρτησης (tearing process). Αυτή η διαδικασία μπορεί 

να οδηγηθεί από τα σθένη των εξαρτήσεων (είναι προτιμητέο να απαλείφονται ασθενέστερες 

εξαρτήσεις) ή/και από τη διαθέσιμη σχεδιαστική γνώση. Στην προκείμενη περίπτωση, 

απαλείφεται η σχέση (‘convspeed’ εξαρτάται από ‘b’) σύμφωνα με την τρέχουσα κοινή 

πρακτική περί σχεδιασμού ταλαντωτικών μεταφορέων. 
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Σχ. 7.3 Τρισδιάστατη αναπαράσταση αρχικού και αναδιαρθρωμένου ασαφούς ΠΔΣ για το 
πρόβλημα ταλαντωτικού μεταφορέα. 

 

 

 
Σχ. 7.4 Αναδιαρθρωμένος ΠΔΣ για το πρόβλημα ταλαντωτικού μεταφορέα. 

 

Μετά την αναδιάρθρωση του ασαφούς ΠΔΣ, δημιουργούνται τα επίπεδα ιεραρχίας για τις 

σχεδιαστικές παραμέτρους. Η ιεραρχική ταξινόμηση των σχεδιαστικών παραμέτρων σε 

συνδυασμό με τις εξαρτήσεις που υπάρχουν στο αναδιαρθρωμένο ΠΔΣ, οδηγούν τελικά σε 

ένα ιεραρχικό δέντρο που περιέχει όλες τις εξαρτήσεις των σχεδιαστικών παραμέτρων του 

προβλήματος, όπως φαίνεται στο Σχ. 7.5. 
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Σχ. 7.5 Ιεραρχικό δέντρο σχεδιαστικών παραμέτρων για το πρόβλημα σχεδιασμού ταλαντωτικού 
μεταφορέα. 

Στη συνέχεια θα πρέπει να εισαχθούν στο σύστημα οι σχέσεις που συσχετίζουν τις 

σχεδιαστικές παραμέτρους, ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί η τελική σχεδιαστική λύση. Στο 

module του DeSC οι συσχετιστικές σχέσεις μπορεί να εκφραστούν μέσω: α) υπολογιστικών 

σχέσεων και β) διακριτών ή ασαφών κανόνων. Οι ασαφείς κανόνες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν όταν συσχετίζονται μεταξύ τους ποσοτικές και ποιοτικές σχεδιαστικές 

παράμετροι ή στην περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμες τιμές για κάποιες παραμέτρους, 

χωρίς όμως να είναι διαθέσιμες οι σχέσεις που χρησιμοποιούν αυτές τις τιμές ή βάσει των 

οποίων αυτές οι τιμές προκύπτουν. Στην περίπτωση αυτή οι σχέσεις μπορούν να 

«προσεγγισθούν» μέσω ασαφών συνόλων. Εστιάζοντας στο τρέχον σχεδιαστικό πρόβλημα, 

ένα παράδειγμα υπολογιστικής σχέσης που περιγράφει το συσχετισμό της σχεδιαστικής 

παραμέτρου ‘convspeed’ που εξαρτάται από επτά (7) σχεδιαστικές παραμέτρους κατώτερων 

επιπέδων του ιεραρχικού δέντρου του σχήματος 7.5 είναι η εξής: 

1 2 2

1convspeed = K + a frequency  K  sin(convangle)  cos b 1-
C

⎛ ⎞
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⎜ ⎟

⎝ ⎠
              (7.1) 
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Ένα παράδειγμα σχέσης που μπορεί να εκφρασθεί μέσω εμπειρικών κανόνων είναι η σχέση 

της σχεδιαστικής παραμέτρου ‘drivetype’ η οποία εξαρτάται αφενός από την ποιοτική 

παράμετρο ‘conveyortype’ που παίρνει τιμές από το σύνολο λεκτικών τιμών 

{‘singtroughsusp’, ‘singtroughsup’, ‘sindoubtroughdoubmass’, ‘heavyduty’} και αφετέρου 

από την ποσοτική παράμετρο ‘Q’ που αναπαριστάται με τρία ασαφή σύνολα {low, medium, 

high} παίρνοντας τιμές στο διάστημα [0,100]. Η σχεδιαστική παράμετρος ‘drivetype’ είναι 

επίσης ποιοτική και παίρνει τιμές από το σύνολο λεκτικών τιμών {‘electromagnetic’, 

‘centrifugal’, ‘centrifugaldouble’, ‘eccentric’, ‘eccentricelastic’}. Οι κανόνες στην περίπτωση 

αυτή προκύπτουν από τη διαθέσιμη έμπειρη σχεδιαστική γνώση [257,275], όπως φαίνεται 

στο Σχ. 7.6.  

 
Σχ. 7.6 Ασαφής αναπαράσταση και βάση κανόνων για το συσχετισμό των σχεδιαστικών 

παραμέτρων ‘conveyortype’, ‘Q’, ‘drivetype’. 

Μία άλλη περίπτωση που χρίζει ιδιαίτερης μνείας είναι η περίπτωση καθορισμού των τιμών 

εξαρτημένων μεταβλητών σχεδιαστικών παραμέτρων, των οποίων οι τιμές ενδέχεται να μην 

μπορούν να καθοριστούν αυστηρά. Ας θεωρηθεί ως παράδειγμα η σχεδιαστική παράμετρος 

‘drivemodel’ (μοντέλο οδηγού διάταξης) που εξαρτάται από την παράμετρο ‘drivetype’ 

(τύπος οδηγού διάταξης) στο πρόβλημα ταλαντωτικού μεταφορέα. Η τιμή για την παράμετρο 

‘drivemodel’ επιλέγεται ανάμεσα σε τριάντα-τέσσερις (34) διαφορετικές επιλογές που 

αντιπροσωπεύουν διαφορετικά μοντέλα οδηγών διατάξεων. Έχοντας προσδιορίσει την τιμή 

της παραμέτρου ‘drivetype’ (π.χ. drivetype = ’’electromagnetic’’), μόνο πέντε επιλογές που 

αντιπροσωπεύουν ηλετρομαγνητικές οδηγές διατάξεις παραμένουν ενεργές για την τιμή της 
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παραμέτρου ‘drivemodel’ και αυτές χρησιμοποιούνται στη διάρκεια της διαδικασίας 

βελτιστοποίησης. Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιαστής οφείλει να εισάγει πριν τη διαδικασία 

βελτιστοποίησης τα επιτρεπόμενα εύρη τιμών για όλες τις μεταβλητές σχεδιαστικές 

παραμέτρους  και, όταν οι τιμές δεν μπορούν να προσδιοριστούν αυστηρά, να επιλέγει ο ίδιος 

μία τιμή από τις επιτρεπόμενες, είτε με τυχαίο τρόπο είτε βασιζόμενος σε γνώση που δεν έχει 

μοντελοποιηθεί στο σχεδιαστικό πρόβλημα (π.χ. διαθεσιμότητα ή τιμή μοντέλου).  

Το επόμενο βήμα της σχεδιαστικής διαδικασίας είναι ο προσδιορισμός ασαφών προτιμήσεων 

για τις μεταβλητές απόδοσης, συντελεστών βαρύτητας καθώς και επιλογή στρατηγικής 

συνάθροισης των ασαφών προτιμήσεων. Αυτό γίνεται μέσω του περιβάλλοντος του Case-

DeSC, όπως φαίνεται ενδεικτικά στο Σχ. 7.7 και σύμφωνα με τις τιμές και τα σύνολα που 

παρουσιάζονται στο Σχ. 7.8. Όπως έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο 3, ασαφείς προτιμήσεις 

ανατίθενται στις πιο σημαντικές μεταβλητές σχεδιαστικές παραμέτρους, που χαρακτηρίζονται 

ως μεταβλητές απόδοσης (PV).  

 
Σχ. 7.7 Εισαγωγή ασαφών προτιμήσεων, συντελεστών βαρύτητας και στρατηγικής συνάθροισης 

στο Case-DeSC. 
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PV32=’troughtype’, w32=6 PV6=’conveyortype’, w6=10 

  
PV30=’Q’, w30=10 PV31=’troughmat’, w31=5 

  
PV26=’n’, w26=6 PV27=’N’, w27=10 

  
PV10=’drivemodel’, w10=3 PV7=’convspeed’, w7=10 

 
PV14=’Fo’, w14=6 PV26=’mtot’, w26=5 

Αντισταθμιστική στρατηγική συνάθροισης 

ασαφών προτιμήσεων: 

n1

w
1

n

1k

w
κII w...ww,μP κ ++=⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛= ∏
=

  
PV17=’K’, w17=2 

Σχ. 7.8 Ασαφείς προτιμήσεις, συντελεστές βαρύτητας και στρατηγική συνάθροισης για τις 
μεταβλητές απόδοσης του προβλήματος σχεδιασμού ενός ταλαντωτικού μεταφορέα. 

Έχοντας ορίσει όπως περιγράφηκε προηγουμένως τη μέγιστη συνολική ασαφή προτίμηση ως 

κριτήριο αξιολόγησης των σχεδιαστικών λύσεων, το επόμενο βήμα είναι η αναζήτηση της 

βέλτιστης σχεδιαστικής λύσης. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 6, το Case-DeSC διαθέτει 

πολλούς εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει η αναζήτηση λύσης. Για το 

συγκεκριμένο παράδειγμα, επιλέγεται ένας συνδυασμός των modules DeSC και CBD. Από το 

τμήμα DeSC χρησιμοποιείται ως μέθοδος βελτιστοποίησης ένας γενετικός αλγόριθμος, του 

οποίου ο αρχικός πληθυσμός δίνεται μετά από ανάκτηση σχεδιαστικών λύσεων από το τμήμα 

CBD [258]. Αφού ρυθμιστούν κάποιες μεταβλητές ελέγχου του γενετικού αλγόριθμου 
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(μέγεθος πληθυσμού=8, γενιές χωρίς βελτίωση=30, στοχαστική συνάρτηση επιλογής, 

μετάλλαξη με κατανομή Gauss, διάσπαρτη (scattered) διασταύρωση κλπ.) [182], τότε ο 

γενετικός αλγόριθμος προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τη συνάρτηση προσαρμοστικότητας 

(fitness function), η οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι η αρνητική τιμή της συνολικά 

συναθροιζόμενης ασαφούς προτίμησης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή των 

συγκεκριμένων τιμών για το γενετικό αλγόριθμο πραγματοποιήθηκε κατόπιν δοκιμών και 

μπορεί να μην αποτελούν τις βέλτιστες τιμές για την αποδοτικότητα του αλγορίθμου στο 

συγκεκριμένο πρόβλημα. Στο Σχ. 7.9 παρουσιάζεται ένα στιγμιότυπο από τη διαδικασία 

αναζήτησης σχεδιαστικής λύσης από το Case-DeSC. Στο ίδιο σχήμα, χρησιμοποιείται 

γενετικός αλγόριθμος για τη διαδικασία βελτιστοποίησης, ενώ το module CBD ανακτά 

προηγούμενες σχεδιαστικές περιπτώσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται ως αρχικός πληθυσμός 

του γενετικού αλγόριθμου. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία γενετικής βελτιστοποίησης, 

στην οποία τα αποτελέσματα κάθε γενιάς (καλύτερη-χειρότερη λύση, συνολική προτίμηση 

καλύτερης τρέχουσας λύσης κλπ.) φαίνονται διαγραμματικά, εξάγεται η βέλτιστη λύση μέσω 

ενός πίνακα που περιέχει τις τιμές όλων των σχεδιαστικών παραμέτρων. 

 
Σχ. 7.9 Αναζήτηση βέλτιστης σχεδιαστικής λύσης με τη χρήση συνδυασμού γενετικού 

αλγόριθμου με πρώτο πληθυσμό που αποτελείται από ανακτηθείσες λύσεις από το CBD module. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, για το συγκεκριμένο παράδειγμα επιλέχθηκε να 

χρησιμοποιηθεί γενετικός αλγόριθμος με τον πρώτο πληθυσμό να δίνεται μετά από ανάκτηση 

προηγούμενων σχεδιαστικών περιπτώσεων και όχι με τυχαίο τρόπο, όπως συνήθως γίνεται. 

Με σκοπό να υπάρξει κάποιας μορφής σύγκριση και να εξεταστεί η απόδοση αυτής της 
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επιλογής, κρίθηκε σκόπιμο να αναζητηθεί η βέλτιστη σχεδιαστική λύση διατηρώντας 

αμετάβλητα τα αντικειμενικά κριτήρια (ασαφείς προτιμήσεις, συντελεστές βαρύτητας κλπ.) 

και αλλάζοντας τεχνικές βελτιστοποίησης. Για τη σύγκριση επιλέχθηκε ως εναλλακτική 

μέθοδος βελτιστοποίησης ο αλγόριθμος αναζήτησης προτύπου (βλέπε παράγραφο 4.3.9), ο 

οποίος χρησιμοποιεί ένα σημείο έναρξης αντί πληθυσμού σημείων όπως ο γενετικός 

αλγόριθμος. Οι δύο αυτές τεχνικές βελτιστοποίησης δοκιμάστηκαν με υποστήριξη και χωρίς 

υποστήριξη από το τμήμα CBD (δηλαδή ανάκτηση προηγούμενων σχεδιαστικών λύσεων για 

τη δημιουργία αρχικού πληθυσμού γενετικού αλγόριθμου ή για προσδιορισμό σημείου 

έναρξης για άλλη τεχνική βελτιστοποίησης). Για κάθε έναν από τους παραπάνω συνδυασμούς 

εκτελέστηκαν είκοσι (20) αναζητήσεις, σε κάθε μία από τις οποίες καταγραφόταν η συνολική 

προτίμηση της εξαγόμενης λύσης. Όπως φαίνεται και από το γράφημα του Σχ. 7.10, οι λύσεις 

που προέρχονται από το συνδυασμό της μεθόδου βελτιστοποίησης (DeSC) και της 

διαδικασίας ανάκτησης προηγούμενων λύσεων (CBD) είναι συνδεδεμένες με καλύτερη 

συνολική προτίμηση από τις αντίστοιχες που εξάγονται χωρίς χρήση CBD. Η διαφορά αυτή 

στην απόδοση γίνεται εντονότερη όσο αυξάνεται ο αριθμός δοκιμών, κάτι το οποίο σημαίνει 

ότι η βάση σχεδιαστικών περιπτώσεων μεγαλώνει ακόμα περισσότερο, εφόσον προστίθενται 

σχεδιαστικές λύσεις (οι καλύτερες σχεδιαστικές λύσεις κατά τη διάρκεια της 

βελτιστοποίησης καταγράφονται και αποθηκεύονται στη βάση σχεδιαστικών περιπτώσεων).  

 
Σχ. 7.10 Συγκριτική δοκιμή για την απόδοση γενετικού αλγόριθμου και αλγόριθμου αναζήτησης 

προτύπου με ή χωρίς υποστήριξη από CBD. 
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7.1.2 Σχεδιασμός από ομάδα σχεδιαστών 

Στην προηγούμενη παράγραφο επιχειρήθηκε να επιλυθεί μέσω του Case-DeSC το πρόβλημα 

του παραμετρικού σχεδιασμού ενός ταλαντωτικού μεταφορέα από ένα μεμονωμένο 

σχεδιαστή. Επειδή αναγνωρίζεται η σημαντικότητα της συνεργατικής εκτέλεσης του 

παραμετρικού σχεδιασμού, στην παράγραφο αυτή περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο 

μπορεί να εκτελεστεί ο ίδιος παραμετρικός σχεδιασμός από ομάδα σχεδιαστών [247,249]. 

Ο κάθε σχεδιαστής της ομάδας είναι συνδεδεμένος με ένα συντελεστή βαρύτητας γνώμης ow 

(opinion weight), ο οποίος θα πρέπει να προκαθοριστεί. Το πρώτο βήμα είναι η δόμηση της 

διαθέσιμης σχεδιαστικής γνώσης από τους σχεδιαστές, προτείνοντας σχέσεις και σθένη 

εξάρτησης, καταλήγοντας τελικά σε ένα κοινό ιεραρχικό δέντρο σχεδιαστικών παραμέτρων 

που αποτελεί προϊόν σύνθεσης των επιλογών τους [247]. Στο Σχ. 7.11 απεικονίζεται ένα 

στιγμιότυπο από τη διαδικασία εισαγωγής σθενών εξαρτήσεων σχεδιαστικών παραμέτρων 

στο Case-DeSC.  

 

Σχ. 7.11 Στιγμιότυπο από τη διαδικασία εισαγωγής εξαρτήσεων των σχεδιαστικών παραμέτρων 
από τους σχεδιαστές. 

Ο κάθε σχεδιαστής προτείνει μία δική του εκδοχή του ΠΔΣ ανάλογα με τις σχέσεις που θέλει 

να χρησιμοποιήσει και τον τρόπο με τον οποίο μοντελοποιεί το σχεδιαστικό πρόβλημα. Στο 

παρόν παράδειγμα, για τη δόμηση της σχεδιαστικής γνώσης και την κατασκευή πινάκων 
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δομής σχεδιασμού και ιεραρχικών δέντρων σχεδιαστικών παραμέτρων χρησιμοποιήθηκαν 

δύο (2) διαφορετικοί σχεδιαστές. Ένα τμήμα των ΠΔΣ και η αντιστοίχιση μεταξύ ποιοτικών 

και ποσοτικών εκφράσεων των σθενών εξάρτησης φαίνονται στα Σχ. 7.12 και Σχ. 7.13 

αντίστοιχα για τους δύο σχεδιαστές. 

 
Σχ. 7.12 Πίνακας δομής σχεδιασμού από τον πρώτο σχεδιαστή. 

 
Σχ. 7.13 Πίνακας δομής σχεδιασμού από το δεύτερο σχεδιαστή. 

 
Ο συναθροιζόμενος ΠΔΣ αναδιαρθρώνεται χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες που έχουν 

προταθεί στη βιβλιογραφία [61] και καταλήγει σε ένα ιεραρχικό δέντρο σχεδιαστικών 
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παραμέτρων και εξαρτήσεων που αντιπροσωπεύουν το σχεδιαστικό πρόβλημα. Ο αλγόριθμος 

αναδιάρθρωσης στοχεύει σε πολυπεπίπεδη ιεραρχική αποσύνθεση του πίνακα και όλα τα 

επίπεδα που δημιουργούνται με τον τρόπο αυτό χρησιμοποιούνται κατόπιν για την 

κατασκευή του ιεραχικού δέντρου σχεδιαστικών παραμέτρων. Χρησιμοποιώντας το 

προτεινόμενο συνεργατικό πλαίσιο, σχηματίζεται ο συναθροισμένος ΠΔΣ που καταλήγει σε 

ένα μοναδικό ιεραρχικό δέντρο. Σε περίπτωση που δεν υπήρχε συνεργατικό πλαίσιο, το 

ιεραρχικό αυτό δέντρο θα ήταν διαφορετικό εφόσον θα βασιζόταν στις επιλογές του κάθε 

σχεδιαστή ξεχωριστά (Σχ. 7.14). Κατόπιν μιας διαδικασίας κανονικοποίησης στο αριθμητικό 

διάστημα [0,1], ο συναθροισμένος ΠΔΣ υποβάλλεται σε διαδικασίες αναδιάρθρωσης και 

απαλοιφής.  

 

 

  
Σχεδιαστής 1 Σχεδιαστής 2 

 
Σχ. 7.14 Ιεραρχικά δέντρα σχεδιαστικών παραμέτρων όπως θα προέκυπταν από τους δύο 

σχεδιαστές εάν δεν γινόταν συνάθροιση. 

Ο τελικός ΠΔΣ που εξάγει το Case-DeSC μετά την αναδιάρθρωση φαίνεται στο Σχ. 7.15. Στο 

ίδιο σχήμα φαίνεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένας κλειστός βρόγχος μέσα στον πίνακα 

στον οποίον συμμετέχουν οι σχεδιαστικές παράμετροι ‘convspeed’ και ‘b’.  Εφόσον ο τελικός 

ΠΔΣ πρέπει να είναι χωρίς βρόγχους, ακολουθείται στη συνέχεια μία διαδικασία απαλοιφής. 

Μία κοινή πρακτική είναι να απαλείφονται μέσα στον πίνακα οι εξαρτήσεις που έχουν το 

μικρότερο σθένος, π.χ. η εξάρτηση ‘convspeed εξαρτάται από b’. Εντούτοις, εάν είναι 

διαθέσιμη ειδική σχεδιαστική γνώση για το πρόβλημα, τότε είναι δυνατό να απαλειφθεί μία 

εξάρτηση με υψηλότερο σθένος. Για παράδειγμα, στο σχεδιαστικό πρόβλημα του 

ταλαντωτικού μεταφορέα είναι καθιερωμένο ότι η ‘b’ είναι μία γωνία διέγερσης που 
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χρησιμοποιείται για να υπολογίζονται οι τιμές της ταχύτητας μεταφοράς ‘convspeed’. 

Συνεπώς, θα απαλειφθεί η εξάρτηση ‘b εξαρτάται από convspeed’. Γενικά, η απαλοιφή μίας 

εξάρτησης μέσα στο ΠΔΣ σημαίνει ότι γίνεται μία προσέγγιση για τον προσδιορισμό της 

τιμής ενός εκ των σχετιζόμενων στοιχείων.  

 
Σχ. 7.15 Πίνακας δομής σχεδιασμού μετά τη συνάθροιση των επιμέρους ΠΔΣ που προτάθηκαν 

από τους σχεδιαστές. 

Η ιεραρχική δομή που αντιπροσωπεύει τις συσχετιστικές σχέσεις ανάμεσα στις σχεδιαστικές 

παραμέτρους στο πρόβλημα των ταλαντωτικών μεταφορέων, μετά από τη συνεργασία των 

δύο σχεδιαστών, φαίνεται στο Σχ. 7.16. Από τις σχεδιαστικές παραμέτρους του ιεραρχικού 

αυτού δέντρου προκύπτει ότι τέσσερις (4) είναι μεταβλητές πρωτεύουσες, τέσσερις (4) είναι 

σταθερές πρωτεύουσες, τρεις (3) είναι μεταβλητές εξαρτημένες και είκοσι-δύο (22) είναι 

εξαρτημένες. Σημειώνεται ότι το παραπάνω συνεργατικό πλαίσιο λειτουργεί και με 

περισσότερους των δύο σχεδιαστών. 
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Σχ. 7.16 Ιεραρχικό δέντρο σχεδιαστικών παραμέτρων και οι εξαρτήσεις αυτών όπως προκύπτουν 

από τον αναδιαρθρωμένο ΠΔΣ. 

Στη συνέχεια, οι σχεδιαστές προτείνουν ασαφείς προτιμήσεις για κάθε μεταβλητή απόδοσης. 

Οι προτιμήσεις αρχικά συναθροίζονται σε τοπικό επίπεδο και εξάγεται μία συναθροιζόμενη 

προτίμηση για κάθε μεταβλητή απόδοσης. Κατόπιν συναθροίζονται όλες οι τοπικές 

προτιμήσεις όλων των μεταβλητών απόδοσης, ώστε να εξαχθεί η συνολική συναθροιζόμενη 

προτίμηση [249]. Οι ασαφείς προτιμήσεις που ανατίθενται στις μεταβλητές απόδοσης 

αναπαριστούν τις σχεδιαστικές απαιτήσεις όπως τις αντιλαμβάνονται οι σχεδιαστές και 

συνεπώς βασίζονται στην αντίληψη, γνώση και εμπειρία των σχεδιαστών. Εκτός από τις 

ασαφείς προτιμήσεις, οι μεταβλητές απόδοσης είναι συνδεδεμένες και με ορισμένους 

συντελεστές βαρύτητας, οι οποίοι μοντελοποιούν τη σχετική τους σπουδαιότητα, όπως έχει 

αναφερθεί στο κεφάλαιο 3. Η συνάθροιση των ασαφών προτιμήσεων πραγματοποιείται σε 

δύο φάσεις. Αρχικά συναθροίζονται οι ασαφείς προτιμήσεις που έχουν ανατεθεί από τους 

σχεδιαστές σε κάθε μία από τις μεταβλητές απόδοσης (τοπική συνάθροιση). Στη συνέχεια 

συναθροίζονται τα αποτελέσματα όλων των τοπικών συναθροίσεων για το σύνολο των 
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μεταβλητών απόδοσης για να εξαχθεί η συνολική προτίμηση (συνολική συνάθροιση). Τόσο η 

τοπική όσο και η συνολική συνάθροιση απαιτούν την επιλογή συναρτήσεων συνάθροισης P 

που προσδιορίζουν τη στρατηγική σύμφωνα με την οποία αντισταθμίζονται οι 

αντικρουόμενες προτιμήσεις (παράγραφος 3.3.4). Η επιλογή της στρατηγικής συνάθροισης 

που ακολουθείται για τις ασαφείς προτιμήσεις των σχεδιαστών για μία μεταβλητή απόδοσης 

εξαρτάται από τη μορφή του σχήματος διαπραγμάτευσης που θα επιλεγεί. Εάν για 

παράδειγμα μία ομάδα σχεδιαστών αποφασίσει να αναθέσει προτιμήσεις βάσει ενός 

καθορισμένου συνόλου συντελεστών βαρύτητας, τότε ακολουθείται μία πλήρης 

αντισταθμιστική στρατηγική. Αντιθέτως, εάν μία πολύ μικρή προτίμηση ενός σχεδιαστή για 

τιμή μεταβλητής απόδοσης δεν μπορεί να αντισταθμιστεί και πρέπει να θεωρηθεί ως άποψη 

μορφής ‘βέτο’, τότε πρέπει να ακολουθηθεί μη-αντισταθμιστική στρατηγική.  

Στο πρόβλημα του ταλαντωτικού μεταφορέα, όπως μοντελοποιήθηκε από τη συνεργασία των 

δύο σχεδιαστών και φαίνεται στο Σχ. 7.16, υπάρχουν τέσσερις (4) μεταβλητές πρωτεύουσες 

σχεδιαστικές παράμετροι {28, 30, 31, 32} και τρεις (3) μεταβλητές εξαρτημένες σχεδιαστικές 

παράμετροι {6,10,11}. Οι σχεδιαστές επιλέγουν τις σχεδιαστικές παραμέτρους που θα 

θεωρηθούν μεταβλητές απόδοσης (PVs). Ενώ για το σχηματισμό του πίνακα δομής 

σχεδιασμού χρησιμοποιήθηκαν δύο σχεδιαστές, για τον προσδιορισμό ασαφών προτιμήσεων 

χρησιμοποιούνται πέντε σχεδιαστές, ώστε να γίνει το παράδειγμα πιο αντιπροσωπευτικό και 

κατανοητό. Για το τρέχον παράδειγμα, οι δέκα (10) σχεδιαστικές παράμετροι που 

περιλαμβάνονται στον Πίνακ. 7.2 χρησιμοποιούνται ως μεταβλητές απόδοσης, ενώ στον ίδιο 

πίνακα περιλαμβάνονται οι συντελεστές βαρύτητας για τις μεταβλητές απόδοσης, οι 

συντελεστές βαρύτητας άποψης για τους πέντε σχεδιαστές και οι συναρτήσεις τοπικής και 

συνολικής συνάθροισης ασαφών προτιμήσεων.  

Οι πέντε σχεδιαστές εφαρμόζουν τις ασαφείς προτιμήσεις στις μεταβλητές απόδοσης που 

έχουν οριστεί. Για κάθε μεταβλητή απόδοσης χρησιμοποιείται ένα σύστημα επαγωγής 

Mamdani [41,182] με αριθμό εισόδων ίσο με τον αριθμό των σχεδιαστών και με μία έξοδο. 

Ένα παράδειγμα ασαφών προτιμήσεων στη μεταβλητή απόδοσης ‘convspeed’ από τους πέντε 

σχεδιαστές παρουσιάζεται στο Σχ. 7.17. 

Στη συνέχεια, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως και κατά τη διάρκεια επίλυσης του 

προβλήματος (π.χ. σε κάθε κύκλο βελτιστοποίησης) πραγματοποιείται μία τοπική 

συνάθροιση προτιμήσεων για τις τρέχουσες τιμές της μεταβλητής απόδοσης, ώστε να 

υπολογιστεί τοπικά σε κάθε μεταβλητή απόδοσης μία προτίμηση που προέρχεται από τη 

συνεργασία των σχεδιαστών. Το Σχ. 7.18 απεικονίζει τη συνάθροιση των ασαφών 
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προτιμήσεων από τους σχεδιαστές μέσω κανόνων που ενεργοποιούνται για την τιμή της 

convspeed=1. 

Πίνακ. 7.2 Συντελεστές βαρύτητας γνώμης για τους σχεδιαστές και συντελεστές βαρύτητας 
μεταβλητών απόδοσης. 

 

Τοπική συνάθροιση ασαφών προτιμήσεων  
Σχεδιαστής 1=’Kostas’  ow1=8 
Σχεδιαστής 2=’Argyris’  ow2=10 
Σχεδιαστής 3=’Greg’ ow3=4 

Αντισταθμιστική στρατηγική συνάθροισης  
ασαφών προτιμήσεων: 

Σχεδιαστής 4=’Mary’ ow4=4 
n1

ow
1

n

1k

ow
κII w...wow,μP κ oo ++=⎟
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⎞
⎜
⎝
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Σχεδιαστής 5=’Evelyn’ ow5=6 

Συνολική συνάθροιση ασαφών προτιμήσεων  
PV32=’troughtype’ w32=6 PV27=’N’ w27=10 
PV30=’Q’ w30=10 PV7=’convspeed’ w7=10 
PV6=’conveyortype’  w6=10 
PV14=’Fo’  w14=6 
PV17=’K’  w17=2 

Αντισταθμιστική στρατηγική συνάθροισης  
ασαφών προτιμήσεων: 

PV31=’troughmat’ w31=5 
PV26=’n’  w26=6 

n1

w
1

n

1k

w
κII w...ww,μP κ ++=⎟
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 PV26=’mtot’ w26=5 
 

Ένα δεύτερο σύστημα επαγωγής Mamdani χρησιμοποιεί ως εισόδους τα αποτελέσματα 

τοπικής συνάθροισης και εξάγει ως έξοδο τη συνολική προτίμηση για όλες τις μεταβλητές 

απόδοσης. Στο τρέχον παράδειγμα ένα γενετικός αλγόριθμος αναλαμβάνει την εξερεύνηση 

του χώρου λύσεων μεταβάλλοντας τιμές στις μεταβλητές απόδοσης που χρησιμοποιούνται ως 

είσοδοι. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η εξαγωγή της βέλτιστης σχεδιαστικής λύσης με το 

κριτήριο της μέγιστης συνολικής συναθροιζόμενης ασαφούς προτίμησης. Το Σχ. 7.19 

απεικονίζει ένα στιγμιότυπο από τη χρησιμοποίηση του γενετικού αλγόριθμου στο 

περιβάλλον του Case-DeSC.  

Για τις ασαφείς προτιμήσεις που εισήχθησαν στο σύστημα από τους πέντε σχεδιαστές, ο 

γενετικός αλγόριθμος κατέληξε σε μία σχεδιαστική λύση που περιγράφεται από τις τιμές των 

μεταβλητών απόδοσης που φαίνονται στον Πίνακ. 7.3, όπου οι αριθμοί που αναφέρονται σε 

λεκτικές μεταβλητές αντιστοιχούν στον αριθμό τύπου που είναι συνδεδεμένος με 

συγκεκριμένη λεκτική τιμή (π.χ. ‘troughtype’=2 σημαίνει ότι ‘troughtype’ είναι δεύτερου 

τύπου, άρα ‘troughtype’=orthogonal). Ο γενετικός αλγόριθμος χρειάστηκε 94.22 

δευτερόλεπτα με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις και με χρήση ενός Intel® Pentium® M 1.6 

GHz επεξεργαστή (παρόλο που η βέλτιστη λύση βρέθηκε από τις πρώτες κιόλας γενιές). 
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Σχ. 7.17 Παράδειγμα ανάθεσης ασαφών προτιμήσεων από τους σχεδιαστές για τη μεταβλητή 
απόδοσης ‘convspeed’. 
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Σχ. 7.18 Συνάθροιση ασαφών προτιμήσεων των σχεδιαστών σε τοπικό επίπεδο για τη μεταβλητή 

απόδοσης ‘convspeed’. 
 

 
Σχ. 7.19 Αναζήτηση βέλτιστης λύσης μέσω γενετικού αλγόριθμου και χρησιμοποιώντας το 

κριτήριο μέγιστης συνολικής προτίμησης. 
 

Πίνακ. 7.3 Εξαγόμενη βέλτιστη σχεδιαστική λύση εκφρασμένη με τιμές μεταβλητών απόδοσης 

PV troughtype conveyortype troughmat Q n Είσοδοι 

PVs τιμή 3 2 2 8.3575093 0.92313108 

PV N convspeed Fo mtot K 
Έξοδοι PVs 

τιμή 0.8134513 0.23956202 0.02072882 3281.9315 325541.48 
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7.1.3 Προσεγγιστική μοντελοποίηση του σχεδιαστικού προβλήματος 

Ο γενετικός αλγόριθμος κατά τη διαδικασία εύρεσης βέλτιστης λύσης, όπως περιγράφηκε 

στην προηγούμενη παράγραφο, κατέληξε, όχι μόνο στη βέλτιστη λύση που φαίνεται στον 

Πίνακ. 7.3 αλλά και σε ένα αρχείο στο οποίο έχουν αποθηκευτεί οι καλύτερες λύσεις κάθε 

γενιάς. Ο Πίνακ. 7.4 παρουσιάζει τη μορφή αυτού του αρχείου καλύτερων λύσεων (elite) που 

αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες ασαφείς προτιμήσεις.  

Πίνακ. 7.4 Αρχείο καλύτερων (elite) σχεδιαστικών λύσεων που δημιουργήθηκαν κατά τη 
βελτιστοποίηση. 
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1 2 3 5.196395 0.95569 0.488544 0.374705 0.006043 2266.665 115448.8 

1 2 1 9.288924 0.970937 0.717523 0.257015 0.015748 3272.706 13574.91 

1 2 1 9.288924 1.038249 0.803863 0.239562 0.016895 3361.282 333428.9 

2 2 1 9.288924 0.969541 0.86083 0.239562 0.018102 3273.282 324681.5 

2 2 1 9.288924 0.962714 0.866935 0.239562 0.018102 3273.282 324681.5 

3 2 1 9.288924 0.959437 0.869896 0.239562 0.023039 3383.282 335617.3 

2 2 1 9.692064 0.954526 0.912319 0.239562 0.018888 3273.651 324718 

3 3 3 13.38118 0.959139 1.046344 0.348989 0.022782 2776.432 141398 

2 2 3 12.09471 0.954526 1.138481 0.239562 0.02357 2785.45 276295.4 

2 2 1 9.288924 0.954526 0.874371 0.239562 0.018102 3273.282 324681.5 

          

          

2 2 3 12.09471 0.954526 1.138481 0.239562 0.02357 2785.45 276295.4 

2 2 1 13.97601 0.962714 1.30438 0.239562 0.027236 3277.564 325106.2 

3 1 1 31.4222 1.038249 2.269846 0.239562 0.077935 3292.001 326537.2 

1 2 1 31.4222 1.038249 2.719275 0.239562 0.057153 3381.501 335434.4 

2 2 1 31.4222 0.969541 2.911981 0.239562 0.061235 3293.501 326687 

 

Οι σχεδιαστικές αυτές λύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να δημιουργηθεί ένα 

απλοποιημένο μοντέλο του σχεδιαστικού προβλήματος μέσω νευροασαφούς προσέγγισης 

(βλ. παράγραφο 6.3.4), όπως φαίνεται στο Σχ. 7.20. Στο Case-DeSC η νευροασαφής 

προσέγγιση πραγματοποιείται για κάθε μεταβλητή απόδοσης που χρησιμοποιείται ως έξοδος, 

δημιουργώντας έναν αριθμό ασαφών κανόνων ίσο με τον αριθμό των μεταβλητών απόδοσης 

που χρησιμοποιούνται ως έξοδοι. Για κάθε μεταβλητή απόδοσης που χρησιμοποιείται ως 

έξοδος, γίνεται χρήση ενός προσωρινού αρχείου το οποίο περιέχει εγγραφές από το αρχείο 

καλύτερων λύσεων. Κάθε εγγραφή που χρησιμοποιείται για την ασαφή προσέγγιση μιας 

μεταβλητής απόδοσης που χρησιμοποιείται ως έξοδος, περιλαμβάνει την τιμή αυτής της 

μεταβλητής απόδοσης και την τιμή των εισόδων μεταβλητών απόδοσης. Για κάθε ασαφή 

δομή που δημιουργείται, πρέπει να προσδιοριστούν ο αριθμός και ο τύπος των ασαφών 
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συναρτήσεων συμμετοχής που περιγράφουν τις εισόδους και τις εξόδους. Μία ασαφής δομή 

με περισσότερες ασαφείς συναρτήσεις συμμετοχής συνεισφέρει σε συνολική 

αποτελεσματικότητα προσέγγισης, αλλά αυξάνει ταυτόχρονα και την πολυπλοκότητα (ο 

αριθμός των δημιουργούμενων κανόνων υπολογίζονται ως το γινόμενο του αριθμού 

συναρτήσεων συμμετοχής κάθε εισόδου επί του αριθμού των εισόδων). 

  

 

 

 

 

Σχ. 7.20 Προσεγγιστική μοντελοποίηση του αρχικού σχεδιαστικού μοντέλου μέσω απλοποιημένου 
νευρο-ασαφούς μοντέλου. 

Για το πρόβλημα του ταλαντωτικού μεταφορέα, δημιουργήθηκε μία βάση ασαφών κανόνων 

Sugeno [125,182] για κάθε μία από τις πέντε εξαρτημένες μεταβλητές απόδοσης, 

χρησιμοποιώντας τις τιμές του Πίνακ. 7.4 για την νευροασαφή μοντελοποίηση. 

Χρησιμοποιήθηκε τεχνική ασαφούς ομαδοποίησης δεδομένων c-μέσων (fuzzy c-means -

FCM- data clustering) [125], όπου κάθε σημείο είναι συνδεδεμένο με μία ομάδα σε βαθμό 

που καθορίζεται από ένα αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής. Η διαδικασία νευροασαφούς 

προσεγγιστικής μοντελοποίησης έχει περιγραφεί στην παράγραφο 6.3.4. Στη συνέχεια δίνεται 

ένα παράδειγμα για τη μεταβλητή απόδοσης ‘convspeed. Για τη νευροασαφή προσαρμογή 

αυτής της μεταβλητής απόδοσης χρησιμοποιούνται τα πεδία από τις στήλες {1,2,3,4,5} του 

Πίνακ. 7.4 που αντιπροσωπεύουν τις μεταβλητές απόδοσης που χρησιμοποιούνται ως είσοδοι 

(είσοδοι_μεταβλητές απόδοσης) καθώς και τα πεδία της στήλης {7} που αντιστοιχούν στις 

τιμές της ίδιας της μεταβλητής απόδοσης. Η ασαφής δομή που θα δημιουργηθεί πρέπει να 

έχει πέντε (5) μεταβλητές απόδοσης που χρησιμοποιούνται ως είσοδοι και μία που 

χρησιμοποιείται ως έξοδος, όπως φαίνεται στο Σχ. 7.21.  

Τρεις (3) ασαφείς συναρτήσεις συμμετοχής τύπου καμπάνας (bell-type) επιλέγονται για να 

περιγράψουν τη σχέση των μεταβλητών απόδοσης μεταξύ αυτών που χρησιμοποιούνται ως 

είσοδοι και αυτών που χρησιμοποιούνται ως έξοδοι. Η παραπάνω δομή μεταφράζεται σε 35 = 
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243 κανόνες (θεωρώντας τις πέντε εισόδους με τρία ασαφή σύνολα η κάθε μία), όπως 

φαίνεται στο Σχ. 7.22. Σε περίπτωση πιο πολύπλοκων προβλημάτων, είναι δυνατό να 

χρησιμοποιηθεί αφαιρετική ομαδοποίηση (subtractive clustering) [125,182] για να 

αποφευχθεί η συνδυαστική έκρηξη. Σε αυτή την περίπτωση όμως μπορεί να εμφανισθεί 

σημαντική απόκλιση συγκριτικά με τις τιμές που εξάγονται από το αρχικό αναλυτικό 

μοντέλο.  

 
Σχ. 7.21 Ασαφής δομή για τη μεταβλητή απόδοσης ‘convspeed’. 

Το Σχ. 7.23 εμφανίζει τα δημιουργημένα ασαφή σύνολα για τη μεταβλητή απόδοσης 

‘convspeed’ αναφορικά με δύο από τις εισόδους μεταβλητές απόδοσης, ‘conveyortype’ και 

‘n’.  

 
Σχ. 7.22 Προσαρμοστική νευρο-ασαφής δομή για τη μεταβλητή απόδοσης ‘convspeed’. 
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Ασαφή σύνολα και ασαφείς κανόνες δημιουργούνται για όλες τις μεταβλητές απόδοσης που 

χρησιμοποιούνται ως έξοδοι και δημιουργούν μία συσχέτιση ανάμεσα σε εισόδους και 

εξόδους με βάση το αρχείο καλύτερων λύσεων που προκύπτει από τη βελτιστοποίηση. Αυτά 

τα ασαφή σύνολα συναθροίζονται μέσω της βάσης ασαφών κανόνων και πραγματοποιούν μία 

γραμμική προσέγγιση για τη μεταβλητή απόδοσης ‘convspeed’ που χρησιμοποιούνται ως 

έξοδος. Το Σχ. 7.24 απεικονίζει κάποιες τρισδιάστατες επιφάνειες που αντιστοιχούν στην 

προαναφερθείσα συνάθροιση των εισόδων μεταβλητών απόδοσης (σε ζευγάρια).  

 

 
Σχ. 7.23 Παράδειγμα ασαφούς μοντελοποίησης για δύο μεταβλητές απόδοσης ‘conveyortype’, ‘n’. 
 

Εφόσον ολοκληρωθεί η νευροασαφής προσέγγιση για όλες τις μεταβλητές απόδοσης που 

χρησιμοποιούνται ως έξοδοι, δημιουργείται ένα ενοποιημένο σύνολο ασαφών κανόνων 

συγκεντρώνοντας όλα τα ανεξάρτητα «όλες οι είσοδοι-μία έξοδος» σύνολα ασαφών 

κανόνων, ώστε να δημιουργηθεί μία δομή ασαφών συνόλων «όλες οι είσοδοι-όλες οι έξοδοι». 

Η δομή αυτή παρέχει τη δυνατότητα να αλλάζουν τιμές των μεταβλητών απόδοσης που 

χρησιμοποιούνται ως είσοδοι και να εξετάζονται οι τιμές των μεταβλητών απόδοσης που 

χρησιμοποιούνται ως έξοδοι χρησιμοποιώντας μία απλοποιημένη δομή αναπαράστασης του 

σχεδιαστικού προβλήματος. Αφού εξαχθούν οι ασαφείς συσχετιστικές σχέσεις, είναι δυνατό 

να γίνουν επιπλέον ρυθμίσεις στα ασαφή σύνολα, ώστε να αυξηθεί η ακρίβεια της 

νευροσασαφούς προσέγγισης.  

Με στόχο την αξιολόγηση της απόδοσης και της ακρίβειας του απλοποιημένου 

προσεγγιστικού μοντέλου, λαμβάνονται στη συνέχεια υπόψη δύο παράγοντες. Ο πρώτος 

παράγοντας είναι η μείωση του χρόνου που απαιτείται για ένα υπολογιστικό κύκλο 
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(υπολογισμός όλων των σχεδιαστικών παραμέτρων) στο εκάστοτε σχεδιαστικό πρόβλημα. 

Στο τρέχον πρόβλημα των ταλαντωτικών μεταφορέων χρησιμοποιήθηκε το αρχείο των 

καλύτερων λύσεων για να συγκριθεί η ταχύτητα του αρχικού αναλυτικού και του 

απλοποιημένου προσεγγιστικού μοντέλου. Ο μέσος χρόνος για ένα υπολογιστικό κύκλο με 

ένα επεξεργαστή Pentium M 1.6 MHz χρησιμοποιώντας το αρχικό μοντέλο είναι 0.1603 

δευτερόλεπτα, ενώ το νευροασαφές μοντέλο εκτελεί τους υπολογισμούς σε 0.0160 

δευτερόλεπτα, πετυχαίνοντας μείωση στον απαιτούμενο χρόνο κατά 90.0217%. Ο συνολικός 

χρόνος για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης εξαρτάται από τις τιμές ορισμένων μεταβλητών 

ελέγχου του γενετικού αλγορίθμου σχετικά με τα κριτήρια ολοκλήρωσης. Στο συσκεκριμένο 

παράδειγμα, εξήχθη σχεδιαστική λύση χρησιμοποιώντας το αναλυτικό μοντέλο μετά από 

160.3 δευτερόλεπτα (1000 γενιές), και αντίστοιχα μετά από 16 δευτερόλεπτα 

χρησιμοποιώντας το απλοποιημένο προσεγγιστικό μοντέλο. 

 

Σχ. 7.24 Επιφάνειες που δείχνουν την έξοδο PV ‘convspeed’ μετά από ασαφή συνάθροιση των 
εισόδων PV. 

 

Ο δεύτερος παράγοντας που θεωρείται είναι η απόκλιση των εξαγόμενων τιμών και 

γενικότερα η ακρίβεια της προσέγγισης. Το Σχ. 7.25 απεικονίζει αυτή την απόκλιση για τις 

καλύτερες λύσεις που υπήρχαν στη βάση και για κάθε μεταβλητή απόδοσης που είναι έξοδος. 

Όπως φαίνεται από το σχήμα αυτό, για ορισμένες τιμές εισόδου οι τιμές μεταβλητών 

απόδοσης που χρησιμοποιούνται ως έξοδοι συναντούν μεγάλα ποσοστά απόκλισης, 

συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της προσεγγιστικής και της αναλυτικής μοντελοποίησης.  
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Σημαντική μείωση στην απόκλιση των δύο μοντέλων μπορεί να επιτευχθεί εάν 

χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερος πληθυσμός ασαφών συνόλων για την αναπαράσταση των 

μεταβλητών απόδοσης που χρησιμοποιούνται ως είσοδοι, αλλά κάτι τέτοιο ασφαλώς θα 

εισάγει σημαντικό υπολογιστικό κόστος (και συνεπώς μείωση ταχύτητας). Καλύτερα 

αποτελέσματα προσέγγισης μπορεί να επιτευχθούν εάν επιλεχθούν πιο κατάλληλα ασαφή 

σύνολα για την αναπαράσταση των μεταβλητών απόδοσης στη νευροασαφή προσαρμογή ή 

αν η εκπαίδευση των ασαφών συνόλων πραγματοποιηθεί σε περισσότερους κύκλους 

(εποχές). Στο παράδειγμα που εξετάστηκε, η εκπαίδευση βασίζεται σε πέντε κύκλους 

(εποχές) που μεταφράζονται σε ένα μέσο χρόνο 40 δευτερολέπτων για τον επεξεργαστή 

Pentium M 1.6 MHz για να προσεγγίσει κάθε έξοδο μεταβλητή απόδοσης με την υβριδική 

(ανάστροφη μετάδοση και ελάχιστα τετράγωνα) μέθοδο εκπαίδευσης.  

Η χρησιμοποίηση της νευρο-ασαφούς προσεγγιστικής μοντελοποίησης μπορεί να είναι 

πολύτιμη σε προβλήματα που εμπεριέχουν αναλυτικές σχέσεις ή διαδικασίες που εισάγουν 

σημαντικό υπολογιστικό κόστος (μέθοδοι πεπερασμένων στοιχείων FEM, συστήματα 

διαφορικών εξισώσεων κλπ.) και η απλοποίησή τους μπορεί να οδηγήσει σε βέλτιστες 

σχεδιαστικές λύσεις σε συντομότερο υπολογιστικό χρόνο. Για παράδειγμα, στην περίπτωση 

σχεδιασμού ενός εξαρτήματος αυτοκινήτου ο οποίος απαιτεί εκτεταμένο (χρονικά) 

υπολογισμό πεπερασμένων στοιχείων, το Case-DeSC μπορεί να χρησιμοποιήσει το γενετικό 

αλγόριθμο ή κάποια άλλη μέθοδο βελτιστοποίησης για να βρει τη βέλτιστη λύση, ενώ 

παράλληλα μπορεί να αποθηκεύσει τις καλύτερες λύσεις στη βάση λύσεων (αρχείο). Παρόλο 

που ο γενετικός αλγόριθμος μπορεί να εξάγει συντομότερα από άλλες τεχνικές 

βελτιστοποίησης τη βέλτιστη σχεδιαστική λύση, ο απαιτούμενος χρόνος για το πρόβλημα 

αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά μεγάλος. Εάν το ίδιο πρόβλημα μπορεί να λυθεί ξανά 

κατόπιν προσδιορισμού διαφορετικών ασαφών προτιμήσεων, οι αποθηκευμένες λύσεις (τιμές 

σχεδιαστικών παραμέτρων) μπορούν να ανακτηθούν και να χρησιμοποιηθούν ως 

παραδείγματα εκπαίδευσης για τη νευρο-ασαφή μοντελοποίηση. Στη συνέχεια, το πρόβλημα 

μπορεί να επιλυθεί σημαντικά γρηγορότερα χρησιμοποιώντας το προσεγγιστικό μοντέλο και 

η εξαγόμενη βέλτιστη λύση να επιβεβαιωθεί ως προς την ορθότητα με το αναλυτικό μοντέλο.  

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι όσο περισσότερες μεταβλητές απόδοσης χρησιμοποιηθούν 

στο προσεγγιστικό νευρο-ασαφές μοντέλο, τόσο περισσότερο επιβαρύνεται η ταχύτητα 

υπολογισμών. Με σκοπό να εκτιμηθεί ποσοτικά το πόσο επηρεάζει η αύξηση του αριθμού 

των μεταβλητών απόδοσης (και συνεπώς των ασαφών συνόλων στη νευρο-ασαφή 

προσέγγιση) τον απαιτούμενο υπολογιστικό χρόνο, έγιναν κάποιες δοκιμές για το τρέχον 

σχεδιαστικό πρόβλημα. Τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών έδειξαν ότι για το πρόβλημα 

των ταλαντωτικών μεταφορέων η αύξηση του μετρούμενου υπολογιστικού χρόνου είναι 
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γραμμικά ανάλογη με την αύξηση του αριθμού μεταβλητών απόδοσης με μία σχέση 

Δυπολογ.χρόνου = κ*Δαρ.παραμ., όπου κ είναι ένας συντελεστης που παίρνει τιμές στο διάστημα 

[0.01,0.2]. Το αποτέλεσμα αυτό συνηγορεί στο συμπέρασμα ότι η νευρο-ασαφής 

μοντελοποίηση μπορεί να είναι χρήσιμη και αποτελεσματική και ειδικότερα σε μεγάλα και 

πολύπλοκα σχεδιαστικά προβλήματα με περισσότερες σχεδιαστικές παραμέτρους.  

 
Σχ. 7.25 Απόκλιση προσεγγιστικής νευροασαφούς μοντελοποίησης από την αρχική αναλυτική 

μοντελοποίηση του σχεδιαστικού προβλήματος.  
 

7.2 Σχεδιασμός με χρήση προηγούμενων σχεδιαστικών 

περιπτώσεων: Σχεδιασμός καλουπιού ξυλότυπου για κατασκευή 

πλάκας κτιρίου 

Με στόχο την αξιολόγηση της απόδοσης του Case-DeSC, αναπτύχθηκε μία εφαρμογή για 

λογαριασμό της εταιρείας Peri Hellas [255] που αφορά στο σχεδιασμό καλουπιού από 

ξυλότυπο για πλάκες κτιρίων. Ο ξυλότυπος σχεδιάζεται και κατασκευάζεται πριν να εκχυθεί 

το σκυρόδεμα, το οποίο στη συνέχεια στερεοποιείται για να σχηματίσει μία πλάκα κτιρίου 

(Σχ. 7.26). Ειδικές πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το συγκεκριμένο 

πρόβλημα μπορούν να βρεθούν στα αντίστοιχα εγχειρίδια της Peri Hellas [211].  
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Στο πρόβλημα αυτό οι συσχετιστικές σχέσεις για τις σχεδιαστικές παραμέτρους είτε είναι 

διαθέσιμες είτε εξάγονται από διαθέσιμη σχεδιαστική γνώση (πίνακες επιλογής, εμπειρικοί 

κανόνες κλπ.) που παρέχονται από την Peri Hellas [211], όπως για παράδειγμα ο Πίνακ. 7.5.  

 

 
Σχ. 7.26 Ξυλότυπος για πλάκες Peri Multiflex: κύριες και δευτερεύουσες δοκοί και 

υποστηρικτικοί  στύλοι [211]. 
 

211].  Πίνακ. 7.5 Πίνακας σχεδιασμού Peri για ξυλότυπο πλακών κτιρίων [

 

Αρχικά δημιουργείται μία ιεραρχική δομή με τις σχεδιαστικές παραμέτρους του προβλήματος 

(Σχ. 7.27), που δεν είναι βεβαίως απαραίτητη για τη διαδικασία ανάκτησης περιπτώσεων που 
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ακολουθεί, αλλά βοηθάει στη διαδικασία προσαρμογής των ανακτημένων λύσεων που 

πραγματοποιείται χειροκίνητα από το σχεδιαστή. Επιπλέον, το δέντρο σχεδιαστικών 

παραμέτρων παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι συσχετιζόμενες σχεδιαστικές παράμετροι 

παίρνουν τιμές, βοηθώντας έτσι στη βαθύτερη κατανόηση του προβλήματος.  

 

Σχ. 7.27 Ιεραρχικό δέντρο σχεδιαστικών παραμέτρων για το σχεδιασμό ξυλότυπου πλακών. 

Παρόλο που ο σχεδιασμός ξυλότυπου για πλάκες κτιρίων είναι ένα καλώς-ορισμένο (well-

defined) σχεδιαστικό πρόβλημα, η τελική του λύση δεν μπορεί να παραχθεί μόνο με 

παραμετρικούς υπολογισμούς. Υπάρχουν θέματα στο σχεδιαστικό πρόβλημα, όπως χωρικοί 

περιορισμοί, διαθεσιμότητα υλικών, συνολικό κόστος κλπ, τα οποία πρέπει να ληφθούν 

υπόψη πριν εξαχθεί μία τελική λύση. Επιπλέον, μία λεπτομερής λύση για το σχεδιαστικό 

αυτό πρόβλημα απαιτεί την οπτικοποίηση της λύσης σε κατάλληλο CAD περιβάλλον (Σχ. 

7.28). Συνεπώς, γίνεται κατανοητό ότι η δημιουργία ενός εργαλείου ικανού να παράγει και να 

τροποποιεί τελικές λεπτομερείς λύσεις με αυτόματο ή ημιαυτόματο τρόπο για το 

συγκεκριμένο σχεδιαστικό πρόβλημα είναι εξαιρετικά δύσκολη. 

Η αναπαράσταση της σχεδιαστικής περίπτωσης στο τμήμα CBD πραγματοποιείται μέσω 

ζευγαριών που αποτελούνται από το όνομα κάθε σχεδιαστικής παραμέτρου και την τιμή της 

[171]. Μια καλή πρακτική είναι να χρησιμοποιούνται οι σχεδιαστικές παράμετροι που 

θεωρούνται ως μεταβλητές απόδοσης και για τη διαδικασία βελτιστοποίησης και για τη 

διαδικασία ανάκτησης της λύσης με βάση προηγούμενες σχεδιαστικές περιπτώσεις. Αυτές οι 

σχεδιαστικές παράμετροι μπορεί να είναι είτε ποσοτικές είτε ποιοτικές. Για τις ποιοτικές 

παραμέτρους, πραγματοποιείται αριθμητική αντιστοίχιση για να πραγματοποιηθεί η 

διαδικασία ανάκτησης (βλ. παράγραφο 5.2) και, μετά το πέρας της διαδικασίας ανάκτησης, οι 

ποιοτικές (λεκτικές) τιμές ανατίθενται ξανά. Γα παράδειγμα, εάν η σχεδιαστική παράμετρος 
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‘girder type’ θεωρείται ότι παίρνει τιμή από το σύνολο {‘GT 24’, ’VT 20’}, τότε αυτές οι 

τιμές αντιστοιχίζονται με τις αριθμητικές τιμές {1,2} αντίστοιχα, ώστε να πραγματοποιηθεί η 

διαδικασία ανάκτησης. 

 

Σχ. 7.28 Λεπτομερής χωρικός σχεδιασμός ξυλότυπου πλακών Peri [211]. 

Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία ανάκτησης, όλες οι αριθμητικές τιμές αντιστοιχίζονται με τις 

ποιοτικές τιμές, όπου αυτό απαιτείται. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 2, οι 

σχεδιαστικές παράμετροι ενός σχεδιαστικού προβλήματος μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 

διαφορετικές κατηγορίες (σταθερές, μεταβλητές, εξαρτημένες, μη-εξαρτημένες). Επιπλέον, 

ένα υποσύνολο αυτών των σχεδιαστικών παραμέτρων που θεωρούνται σημαντικές ή/και 

κρίσιμες για τη διαμόρφωση του τελικού σχεδιαστικού αποτελέσματος χαρακτηρίζονται ως 

μεταβλητές απόδοσης (PV). Ο σχεδιαστής καθορίζει ασαφείς προτιμήσεις και συντελεστές 

βαρύτητας για τις μεταβλητές απόδοσης, πριν ξεκινήσει η διαδικασία ανάκτησης. Κάποιες 

από αυτές τις μεταβλητές απόδοσης θεωρούνται εκ των προτέρων σταθερές και δεν αλλάζουν 

κατά τη διάρκεια της επίλυσης του επικείμενου προβλήματος (π.χ. το πάχος της πλάκας είναι 

απαίτηση που δίνεται στην αρχή και δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια των παραμετρικών 
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υπολογισμών). Για αυτές τις σταθερές μεταβλητές απόδοσης, επιτρέπεται η ανάθεση μίας 

μοναδικής τιμής (ποσοτικής ή ποιοτικής). Ένα άλλο υποσύνολο των μεταβλητών απόδοσης 

είναι μεταβλητό και ο σχεδιαστής πρέπει να προσδιορίσει ασαφείς προτιμήσεις για τιμές ή 

εύρη τιμών τους. Πλέον των ασαφών προτιμήσεων σε τιμές των μεταβλητών απόδοσης, ο 

σχεδιαστής πρέπει επίσης να προσδιορίσει τη σχετική τους σπουδαιότητα μέσω της 

μοντελοποίησης των συντελεστών βαρύτητας, οι οποίοι μπορούν να παίρνουν οποιαδήποτε 

τιμή, αλλά συνιστάται η χρησιμοποίηση κλίμακας [1-10] με την τιμή w=10 να συμβολίζει την 

εξαιρετικά μεγάλη σπουδαιότητα. Το Σχ. 7.29 απεικονίζει ένα στιγμιότυπο από το Case-

DeSC κατά τη φάση προσδιορισμού ασαφών προτιμήσεων, συντελεστών βαρύτητας και 

στρατηγικής συνάθροισης. 

 

Σχ. 7.29 Case-DeSC: Προσδιορισμός ασαφών προτιμήσεων, συντελεστών βαρύτητας και 
στρατηγικής συνάθροισης για τις μεταβλητές απόδοσης. 

Το Σχ. 7.30 απεικονίζει την αξιολόγηση των σχεδιαστικών λύσεων για το σχεδιασμό 

ξυλότυπου πλακών κτιρίων, ο οποίες ανακτήθηκαν από το τμήμα CBD χρησιμοποιώντας τη 

διαδικασία που περιγράφηκε. Όπως φαίνεται στο σχήμα, η συναθροισμένη προτίμηση για 

κάθε λύση δίνεται στην πρώτη στήλη και παίρνει τιμές στο κλειστό διάστημα [0,1], με τις 

απολύτως βέλτιστες λύσεις να χαρακτηρίζονται από συνολική προτίμηση ίση με ένα. 

Στη συνέχεια, ο σχεδιαστής μπορεί να διαλέξει μία καλώς αξιολογημένη λύση και να την 

υποβάλλει σε διαδικασία προσαρμογής και λεπτομερούς επίλυσης. Πριν όμως προβεί σε 

αυτές τις ενέργειες, θα πρέπει να υπάρχει μία αρχική εκτίμηση της σχεδιαστικής λύσης σε 
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όρους τόσο τεχνικούς όσο και οικονομικούς. Η διαπίστωση αυτή είναι και ο λόγος για τον 

οποίο προσαρμόστηκε το Case-DeSC για να εφαρμοστεί στο συγκεκριμένο σχεδιαστικό 

πρόβλημα. Ενώ λοιπόν η πρώτη εκτίμηση μπορεί να δοθεί από το Case-DeSC μέσα σε 10-15 

λεπτά, η τελική λεπτομερής λύση από το σχεδιαστή μπορεί να απαιτήσει περισσότερο από 2 

ημέρες και καμιά φορά υπάρχει πιθανότητα επαναληπτικής  εκτέλεσης των διαδικασιών του 

λεπτομερούς σχεδιασμού. Η χρησιμοποίηση του Case-DeSC για ανάκτηση και αξιολόγηση 

προηγούμενων πετυχημένων σχεδιαστικών περιπτώσεων μειώνει την πιθανότητα αυτή, 

δίνοντας μία κατεύθυνση στο σχεδιαστή προς λύσεις που έχουν καταλήξει ως τελικές και 

εφαρμόσιμες. Επίσης, μπορεί να δοθεί άμεσα εκτίμηση κόστους σε πελάτη, για να 

αξιολογηθεί η σκοπιμότητα της λεπτομερούς μελέτης πριν αυτή αρχίσει και απαιτήσει την 

αφιέρωση σημαντικών ωρών εργασίας. Γίνεται λοιπόν ξεκάθαρο ότι στη συγκεκριμένη 

εφαρμογή το Case-DeSC λειτουργεί υποστηρικτικά στο σχεδιαστή σε φάση που προηγείται 

του λεπτομερούς σχεδιασμού. Το επόμενο βήμα είναι να χρησιμοποιηθούν οι τιμές των 

σχεδιαστικών παραμέτρων όπως αυτές εξήχθησαν από το σύστημα και να ξεκινήσει ο 

λεπτομερής σχεδιασμός. Ο λεπτομερής σχεδιασμός ξυλότυπου είναι μία διαδικασία που 

απαιτεί σχεδιασμό σε περιβάλλον CAD με βάση τη μορφοποίηση και το σχήμα του χώρου 

που πρέπει να καλυφθεί με πλάκα καθώς και υπολογισμό στατικών φορτιών που προκύπτει 

από το σκυρόδεμα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να απαιτήσει αρκετές επαναλήψεις που 

προκύπτουν από διορθώσεις που μεταφέρονται από τη στατική μελέτη στο σχεδιασμό CAD 

και ανάποδα. Η τελική σχεδιαστική λύση περιλαμβάνει ένα σχέδιο CAD με απεικόνιση των 

στοιχείων στήριξης και τις αποστάσεις μεταξύ τους. Επίσης περιλαμβάνει μία λίστα 

απαιτούμενων υλικών και ένα συνυφασμένο κόστος εγκατάστασης.  

 
 

Σχ. 7.30 Αξιολογημένες σχεδιαστικές λύσεις που ανακτήθηκαν από το module CBD. 
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7.3 Σχεδιαστική λύση με χρήση τεχνικής βελτιστοποίησης: 

Σχεδιασμός ηλεκτροστατικού ρομποτικού βραχίονα 

Στα πλαίσια του επιχορηγούμενου ερευνητικού προγράμματος Πυθαγόρα [343], 

δημιουργήθηκε μια εφαρμογή που αφορά στο σχεδιασμό ρομποτικής αρπάγης για εύκαμπτα 

υλικά [110,191]. Η συγκεκριμένη εφαρμογή αναπτύχθηκε για τις φάσεις θεμελιώδους 

σχεδιασμού (conceptual), παραμετρικού λεπτομερούς (detailed parametric) σχεδιασμού, 

καθώς και οπτικοποίησης της εξαχθείσας λύσης. Στην παρούσα διατριβή γίνεται συνοπτική 

αναφορά στα κομμάτια του θεμελιώδους σχεδιασμού και οπτικοποίησης λύσης και δίνεται 

βάρος στην περιγραφή της φάσης λεπτομερούς παραμετρικού σχεδιασμού που εκτελείται από 

το Case-DeSC. 

Στην αναπτυχθείσα εφαρμογή, της οποίας το Case-DeSC αποτελεί μέρος, o θεμελιώδης 

σχεδιασμός κινείται προς δύο κατευθύνσεις: α) τη δημιουργία ενός συνόλου εφικτών λύσεων 

(ιδεών) αρπάγων για ένα σύνολο προκαθορισμένων απαιτήσεων οι οποίες εκφράζουν τα 

καθήκοντα διαχείρισης που η αρπάγη πρέπει να εκπληρώσει και β) την αξιολόγηση των 

εφικτών λύσεων και την εξαγωγή της βέλτιστης, σύμφωνα με την εμπειρία του σχεδιαστή και 

με προκαθορισμένα κριτήρια λύσης. Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε ένα δείκτη 

σχεδιασμού που περιλαμβάνει διάφορα κριτήρια που αλληλεπιδρούν και αναπαριστώνται ως 

σχέσεις ανάμεσα σε ασαφείς ενότητες. Στο Σχ. 7.31 παρουσιάζεται ένα στιγμιότυπο από το 

παράθυρο εισαγωγής των στοιχείων για το θεμελιώδη σχεδιασμό. Το παράθυρο χωρίζεται σε 

τρεις περιοχές: 1) Το επάνω αριστερά τμήμα χρησιμοποιείται για την εισαγωγή των 

σχεδιαστικών προδιαγραφών, 2) Το κάτω αριστερά τμήμα χρησιμοποιείται για τη δημιουργία 

του μηχανισμού αξιολόγησης λύσεων (Σχ. 7.32) ο οποίος χρησιμοποιείται στο γενετικό 

αλγόριθμο και 3) Το επάνω δεξιά τμήμα του παραθύρου χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση των 

παραμέτρων του γενετικού αλγόριθμου. Τα καθήκοντα διαχείρισης που η ρομποτική αρπάγη 

πρέπει να εκπληρώσει μπορεί να είναι ένα ή συνδυασμός των παρακάτω: α) διαχωρισμός, β) 

άρπαγμα (επιλογή), γ) τοποθέτηση, δ) εφαρμογή τάνυσης, ε) συναρμολόγηση. Για 

παράδειγμα, μία διαδικασία ραψίματος περιλαμβάνει καθήκοντα συναρμολόγησης και 

εφαρμογής τάνυσης. Επίσης, τα χαρακτηριστικά του υφάσματος και ο χώρος που η αρπάγη 

λειτουργεί περιορίζουν τον εφικτό χώρο σχεδιασμού. Η γενικευμένη λύση (ιδέα) για τη 

ρομποτική αρπάγη, η οποία είναι ο στόχος της φάσης του θεμελιώδους σχεδιασμού, είναι ένα 

ή συνδυασμός περισσοτέρων από τα παρακάτω είδη αρπάγων [289]:  

 • Αρπάγες τσιμπίδας (Pinching)  

 • Αρπάγες σφιγκτήρα (Clamping) 

 • Αρπάγες αέρα (Air-Jets)  
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 • Αρπάγες ακίδας (Pin) 

 • Αρπάγες βούρτσας (Brush) 

 • Πνευματικές αρπάγες/Αρπάγες κενού (Vacuum/Pneumatic) 

 • Ηλεκτροστατικές/μαγνητικές αρπάγες (Electrostatic/Magnetic) 

 • Κολλητικές αρπάγες (Adhesive) 

 • Ψυκτικές αρπάγες (Freezing) 

 

Σχ. 7.31 Στιγμιότυπο από την εισαγωγή στοιχείων για το θεμελιώδη σχεδιασμό. 
 

 

Σχ. 7.32 Δημιουργία ειδικών αντικειμενικών συναρτήσεων. 
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Στο γενετικό αλγόριθμο, κάθε γονίδιο αντιπροσωπεύει μία λύση αρπάγης και υπάρχουν εννέα 

διαφορετικές λύσεις στο σύστημα. Το μήκος στοιχειοσειράς (string) εξαρτάται από τον 

αριθμό καθηκόντων που πρέπει να εκτελέσει η αρπάγη και στη χειρότερη περίπτωση το 

μέγιστο μήκος της στοιχειοσειράς είναι ίσο με τον αριθμό των καθηκόντων. Περισσότερες 

λεπτομέρειες για τη λειτουργία της εφαρμογής σε σχέση με το θεμελιώδη σχεδιασμό μπορούν 

να βρεθούν στη βιβλιογραφία [256]. 

Η προκύπτουσα ιδέα (γενικευμένη λύση) στη συνέχεια υποβάλλεται στο Case-DeSC για το 

λεπτομερή παραμετρικό σχεδιασμό. Στην παρούσα εφαρμογή, εξαγόμενη γενικευμένη λύση 

είναι η ηλεκτροστατική αρπάγη με δύο διαφορετικούς τύπους, κυλίνδρου και πλάκας 

(πιάτου), όπως φαίνεται στο Σχ. 7.33. 

Σχ. 7.33 Δύο τύποι ηλεκτροστατικής αρπάγης για υφάσματα: κυλίνδρου και 
πλάκας. 

Για κάθε μία από τις γενικευμένες λύσεις (concept) που εισέρχονται για λεπτομερή 

σχεδιασμό, η υπάρχουσα σχεδιαστική γνώση είναι οργανωμένη, όπως έχει περιγραφεί στα 

προηγούμενα κεφάλαια. Για παράδειγμα, για την ηλεκτροστατική αρπάγη, εφόσον 

χρησιμοποιηθούν οι σχεδιαστικές παράμετροι, οι συσχετιστικές τους σχέσεις και πίνακας 

δομής σχεδιασμού, προκύπτει το ιεραρχικό δέντρο σχεδιαστικών παραμέτρων που φαίνεται 

στο Σχ. 7.34, το οποίο περιλαμβάνει είκοσι-εννέα (29) σχεδιαστικές παραμέτρους. Στη 

συνέχεια για τις μεταβλητές απόδοσης του σχεδιαστικού προβλήματος προσδιορίζονται 

προτιμήσεις από το σχεδιαστή (ασαφείς και/ή διακριτές τιμές). Πιο συγκεκριμένα, 

προτιμήσεις διακριτών τιμών προσδιορίζονται για τις σχεδιαστικές παραμέτρους DP7, DP9, 

DP28 και DP29, ενώ ασαφείς προτιμήσεις ανατίθενται στις DP12, DP13, DP14, DP15, DP16, DP17, 

DP18, DP19, DP26, DP27 (Σχ. 7.34). Επίσης, μέσω του μενού του Case-DeSC προσδιορίζονται 

συντελεστές βαρύτητας και η στρατηγική συνάθροισης που θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια 

της αναζήτησης της βέλτιστης λύσης. Στο Σχ. 7.35 παρουσιάζεται ένα στιγμιότυπο από την 

ανάθεση ασαφούς προτίμησης για τη μεταβλητή απόδοσης ‘thicknessfabric’ που 

αντιπροσωπεύει το πάχος του υφάσματος. 
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Μετά την εισαγωγή στο σύστημα της απαραίτητης σχεδιαστικής γνώσης και των 

προτιμήσεων του σχεδιαστή και εφόσον πρόκειται για καλώς-ορισμένο σχεδιαστικό 

πρόβλημα, ακολουθεί η διαδικασία της αναζήτησης σχεδιαστικής λύσης μέσω μίας ή 

συνδυασμού περισσοτέρων τεχνικών βελτιστοποίησης. Για το τρέχον παράδειγμα, 

επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί μία υβριδική τεχνική βελτιστοποίησης η οποία χρησιμοποιεί 

ως βάση ένα μιμητικό αλγόριθμο, ενώ για τοπική βελτιστοποίηση χρησιμοποιούνται οκτώ (8) 

διαφορετικές τεχνικές βελτιστοποίησης (βλέπε παράγραφο 6.3.2). Ο πληθυσμός του 

μιμητικού αλγόριθμου αποτελείται από δεκαέξι (16) σχεδιαστικές λύσεις, οπότε κάθε μία από 

τις οκτώ διαφορετικές τεχνικές βελτιστοποίησης αναλαμβάνει την τοπική εξέλιξη δύο 

συγκεκριμένων λύσεων σε κάθε γενιά πριν πραγματοποιηθεί η επόμενη διασταύρωση. Με 

αυτόν τον τρόπο, συνδυάζονται τα δυναμικά χαρακτηριστικά των διάφορων τεχνικών 

βελτιστοποίησης και αυξάνεται η αποδοτικότητα του συστήματος αποδίδοντας καλύτερες 

λύσεις. Το Σχ. 7.36 παρουσιάζει στιγμιότυπο του Case-DeSC από την εξαγωγή βέλτιστης 

σχεδιαστικής λύσης χρησιμοποιώντας τον υβριδικό μιμητικό αλγόριθμο που περιγράφηκε. 

 

Σχ. 7.34 Ιεραρχικό δέντρο σχεδιαστικών παραμέτρων για το λεπτομερή 
παραμετρικό σχεδιασμό ηλεκτροστατικής ρομποτικής αρπάγης. 
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Στη συνέχεια, η λύση που εξάγεται από το Case-DeSC μεταφέρει όλα τα διαστασιολογικά και 

ειδικά χαρακτηριστικά της αρπάγης που χρειάζονται για την οπτικοποίηση σε ένα πρόγραμμα 

τρισδιάσταστης απεικόνισης. Η ανάπτυξη του προγράμματος αυτού βασίζεται σε γλώσσα 

VRML (Virtual Reality Modelling Language) και έχει γίνει χρησιμοποιώντας εργαλεία του 

Matlab [182].  

Τα 3-D μοντέλα μπορούν να απεικονιστούν είτε τοπικά (στην ίδια την εφαρμογή) είτε 

χρησιμοποιώντας κάποιον Internet browser με δυνατότητες VRML. Η δυνατότητα 

τρισδιάστατης απεικόνισης δίνει την ευκαιρία της παρουσίασης και ανταλλαγής 

τρισδιάστατων απεικονίσεων αρπάγων μέσω Internet μεταξύ πολλαπλών σχεδιαστών, 

επιτρέποντάς τους να εξετάζουν και να αξιολογούν τις παραγόμενες λύσεις.  

 

Σχ. 7.35 Στιγμιότυπο από ανάθεση ασαφούς προτίμησης στη μεταβλητή απόδοσης 
‘thicknessfabric’ στο Case-DeSC. 
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Σχ. 7.36 Στιγμιότυπο του Case-DeSC κατά την εξαγωγή βέλτιστης λύσης με χρήση 
συνδυασμού μιμητικού αλγόριθμου και οκτώ άλλων τεχνικών βελτιστοποίησης. 

 

Σχ. 7.37 Τρισδιάστατο VRML μοντέλο 3D  ρομπότ SCARA συνδεδεμένο με το 
παραγόμενο κυλινδρικό εργαλείο. 

7.4 Σύνοψη κεφαλαίου 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τρεις εφαρμογές παραμετρικού σχεδιασμού στις οποίες 

κλήθηκε το προτεινόμενο σύστημα Case-DeSC να εξάγει τη βέλτιστη σχεδιαστική λύση. Σε 
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κάθε μία από αυτές τις εφαρμογές επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν συγκεκριμένες 

δυνατότητες του συστήματος. 

Αρχικά παρουσιάστηκε το παράδειγμα του παραμετρικού σχεδιασμού ταλαντωτικού 

μεταφορέα. Σε αυτό το παράδειγμα περιελήφθησαν τα εξής: 

• Σχηματισμός του πίνακα δομής σχεδιασμού από πολλαπλούς σχεδιαστές και 

κατασκευή συνεργατικού ιεραρχικού δέντρου σχεδιαστικών παραμέτρων. 

• Ορισμός ασαφών προτιμήσεων από πολλαπλούς σχεδιαστές. 

• Αναζήτηση και εύρεση βέλτιστης σχεδιαστικής λύσης με γενετικό αλγόριθμο. 

• Προσεγγιστική νευρο-ασαφής μοντελοποίηση του προβλήματος με χρήση 

ανακτημένων σχεδιαστικών λύσεων. 

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το σχεδιαστικό πρόβλημα σχεδιασμού πλάκας κτιρίων. Το 

συγκεκριμένο πρόβλημα συχνά χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια σχεδιαστικής γνώσης και 

συνεπώς δεν είναι δυνατή η επίλυση με κάποια τεχνική βελτιστοποίησης. Τα στοιχεία του 

παραδείγματος αυτού είναι: 

• Ανάκτηση προηγούμενων σχεδιαστικών περιπτώσεων με χρήση ανταγωνιστικού 

νευρωνικού δικτύου και μετά από αποασαφοποίηση ασαφών προτιμήσεων. 

• Αξιολόγηση ανακτηθεισών σχεδιαστικών λύσεων και κατάταξη αυτών με βάση το 

κριτήριο της μέγιστης συνολικής προτίμησης. 

Τέλος, παρουσιάστηκε το σχεδιαστικό πρόβλημα σχεδιασμού ρομποτικής αρπάγης για 

εύκαμπτα υλικά και πιο συγκεκριμένα για υφάσματα. Τα βασικά σημεία του παραδείγματος 

αυτού είναι τα εξής: 

• Συνεργασία Case-DeSC σε ευρύτερα συστήματα περιλαμβάνοντας θεμελιώδη 

σχεδιασμό, τρισδιάστατη απεικόνιση σχεδιαστικών λύσεων και επικοινωνίας μέσω 

Internet. 

• Επίλυση σχεδιαστικού προβλήματος χρησιμοποιώντας υβριδικό συνδυασμό 

μιμητικού αλγόριθμου και οκτώ (8) άλλων τεχνικών βελτιστοποίησης. 

 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  

Σύνοψη διατριβής 

Η τέχνη της έρευνας είναι η τέχνη της επίλυσης δύσκολων προβλημάτων με την 
επινόηση των κατάλληλων μέσων για την προσέγγισή τους (Sir Peter Medawar). 

 

8.1 Συμβολή 

Η παρούσα διατριβή συμβάλλει στην ανάπτυξη της θεωρίας και μεθοδολογίας του 

σχεδιασμού εκμεταλλευόμενη τις προόδους που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στο 

πεδίο της υπολογιστικής νοημοσύνης. Το πεδίο αναφοράς είναι ο μηχανολογικός σχεδιασμός 

για τον οποίο χρησιμοποιούνται ήδη γνωστές σχεδιαστικές τεχνικές και μεθοδολογίες που 

έχουν  τροποποιηθεί, έτσι ώστε οι βασικές σχεδιαστικές εργασίες να εκτελούνται από 

τεχνικές υπολογιστικής νοημοσύνης με παράλληλη ενσωμάτωση όλων των διαδικασιών σε 

ένα ευρύτερο ενιαίο σχεδιαστικό πλαίσιο υπό τη μορφή ενός συστήματος που αναπαριστά, 

αποτυπώνει, αποθηκεύει και αναπαράγει σχεδιαστική γνώση με συστηματικό τρόπο.  

Η συμβολή της παρούσας διατριβής συνοψίζεται στα παρακάτω σημεία: 

 

• Διεξαγωγή βιβλιογραφικής έρευνας για την αναγνώριση των σύγχρονων 

προβλημάτων όσον αφορά στο σχεδιασμό. 

Αναγνωρίζοντας αφενός μεν την ανάπτυξη ολοένα πιο αποτελεσματικών μεθόδων 

και τεχνικών στα πλαίσια της τεχνητής νοημοσύνης, αφετέρου δε τις ήδη γνωστές 

αυξημένες ανάγκες και εγγενείς δυσκολίες  που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία του 

σχεδιασμού, πραγματοποιήθηκε μία βιβλιογραφική έρευνα στην επιστημονική 

περιοχή που προκύπτει από την τομή της επιστήμης της τεχνητής νοημοσύνης και της 

θεωρίας σχεδιασμού. Μελετώντας προσεκτικά μεγάλο πλήθος σχετικών 

προσεγγίσεων, μεθοδολογιών και εφαρμογών, εντοπίστηκαν αδυναμίες καθώς και 

δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και έρευνας. Η ύπαρξη τόσο των αδυναμιών όσο 

και των δυνατοτήτων επιβεβαιώθηκε στην πράξη μέσω έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε σε πέντε (5) πολυεθνικές εταιρίες με έντονη σχεδιαστική 

δραστηριότητα. 
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•  Ανάπτυξη ενός μοντέλου για το συστηματικό παραμετρικό λεπτομερή 

σχεδιασμό και τη συνεργατική δόμηση και αναπαράσταση σχεδιαστικής γνώσης  

Στα πλαίσια της διατριβής τέθηκαν εξαρχής ορισμένοι στόχοι και κάποιες βασικές 

κατευθύνσεις για την ανάπτυξη οποιασδήποτε τεχνικής/μεθοδολογίας που θα 

προτεινόταν στη συνέχεια. Μία από τις κατευθύνσεις αυτές ήταν η διατήρηση της 

γενικότητας της προτεινόμενης σχεδιαστικής μεθοδολογίας και η μαθηματική 

θεμελίωση αυτής, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η συστηματική επίλυση μεγάλου 

εύρους παραμετρικών σχεδιαστικών προβλημάτων. Αφού μελετήθηκαν οι διάφορες 

προσεγγίσεις και μεθοδολογίες στη βιβλιογραφία, επισημάνθηκαν σχεδιαστικά 

θέματα που αφορούν διαφορετικά πεδία του μηχανολογικού σχεδιασμού και 

αναγνωρίστηκαν οι ανάγκες προσαρμογής της σχεδιαστικής διαδικασίας, έτσι ώστε 

αυτή να ανταποκρίνεται σε μία σύγχρονη σχεδιαστική προσέγγιση. Στα πλαίσια αυτά 

έγινε προσπάθεια ανάπτυξης μίας σχεδιαστικής μεθοδολογίας, η οποία να βασίζεται 

σε μία απλή αλλά συνάμα γενικευμένη αναπαράσταση και οργάνωση των 

παραμετρικών σχεδιαστικών προβλημάτων. Το προτεινόμενο πλαίσιο 

μοντελοποίησης του σχεδιαστικού προβλήματος περιλαμβάνει σαφείς ορισμούς για 

τις σχεδιαστικές έννοιες που χρησιμοποιούνται (σχεδιαστικές παράμετροι, 

μεταβλητές απόδοσης, συντελεστές βαρύτητας, ασαφής προτίμηση, στρατηγική 

συνάθροισης κλπ), καθώς και ορισμούς/επεξηγήσεις για τις μαθηματικές εκφράσεις 

που συνδέουν τις έννοιες αυτές. Η σχεδιαστική γνώση μπορεί να οργανωθεί 

αλγοριθμικά χρησιμοποιώντας πίνακες δομής σχεδιασμού και δημιουργώντας 

ιεραρχικά δέντρα σχεδιαστικών παραμέτρων. Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ασαφείς εκφράσεις και εκτιμήσεις ενός ή περισσοτέρων σχεδιαστών που αφορούν τις 

σχέσεις μεταξύ των σχεδιαστικών παραμέτρων. Η σχεδιαστική γνώση που 

οργανώνεται σύμφωνα με τον προτεινόμενο τρόπο προσφέρει βαθύτερη κατανόηση 

του σχεδιαστικού προβλήματος και ενίσχυση των δυνατοτήτων για τις φάσεις του 

σχεδιασμού που ακολουθούν (π.χ. αναζήτηση βέλτιστης σχεδιαστικής λύσης, 

αναζήτηση προηγούμενων σχεδιαστικών λύσεων κλπ). Η εμπειρία από τη 

χρησιμοποίηση της προτεινόμενης μοντελοποίησης σε διάφορα σχεδιαστικά 

προβλήματα έδειξε ότι είναι μία διαδικασία επίπονη, η οποία απαιτεί καλή γνώση του 

σχεδιαστικού προβλήματος και πολύ συχνά απαιτεί επιλογές που βασίζονται στην 

υποκειμενικότητα και εμπειρία του σχεδιαστή.  
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• Χρήση ασαφών προτιμήσεων για τη σύνταξη ενοποιημένου κριτηρίου 

βελτιστότητας σχεδιαστικών λύσεων. 

Μετά την οργάνωση της σχεδιαστικής γνώσης, ήταν απαραίτητο να μοντελοποιηθούν 

οι σχεδιαστικές απαιτήσεις, οι οποίες συνήθως αποτελούν και κριτήριο 

βελτιστότητας για τις εξαγόμενες λύσεις. Επιλέχθηκε μία μοντελοποίηση μέσω 

ασαφών προτιμήσεων προς τις τιμές ορισμένων σχεδιαστικών παραμέτρων 

(μεταβλητές απόδοσης) και δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο χειρισμού και συνάθροισης 

των ασαφών προτιμήσεων αυτών, ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση των 

σχεδιαστικών λύσεων χρησιμοποιώντας το κριτήριο της μέγιστης συνολικά 

προτίμησης. Η χρησιμοποίηση της ασαφούς προτίμησης δίνει τη δυνατότητα στο 

σχεδιαστή να εκφράσει περιορισμούς για τις τιμές των σχεδιαστικών παραμέτρων, 

ώστε να διαμορφώσει το χώρο εφικτών λύσεων, αλλά παράλληλα του δίνει και τη 

δυνατότητα να εκφράζει τη συγκριτική του προτίμηση για μία τιμή σχεδιαστικής 

παραμέτρου σε σχέση με μία άλλη. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η διαχείριση 

συνόλων τιμών αντί διακριτών τιμών και η χρήση των συνόλων αυτών μέχρι την 

εξαγωγή και αξιολόγηση της σχεδιαστικής λύσης. Η διαδικασία αυτή αναπτύχθηκε 

για να μπορεί να εφαρμοστεί και από πολλούς σχεδιαστές ταυτόχρονα (σχεδιαστική 

ομάδα), επιτρέποντας τη συνεργατική σύνταξη του κριτηρίου βελτιστότητας των 

σχεδιαστικών λύσεων. Το προτεινόμενο πλαίσιο ασαφών προτιμήσεων δοκιμάστηκε 

εκτενώς και αποδείχτηκε ιδιαίτερα αποτελεσματικό ως μέθοδος αξιολόγησης των 

σχεδιαστικών λύσεων. Εντούτοις, μία αδυναμία που εντοπίστηκε είναι ότι σε πολύ 

μεγάλα σχεδιαστικά προβλήματα με πολλές παραμέτρους απόδοσης, απαιτείται 

συνάθροιση πολλών ασαφών προτιμήσεων, γεγονός που ανεβάζει το υπολογιστικό 

κόστος και που απαιτεί σημαντική υπολογιστική ισχύ. Παρατηρώντας όμως την 

αλματώδη ενίσχυση υπολογιστικής επεξεργαστικής ισχύος, προκύπτει ότι το 

συγκεκριμένο θέμα δε θα αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την εφαρμογή της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας. 

 

• Δημιουργία ενός πλαισίου αναζήτησης βέλτιστης λύσης με χρησιμοποίηση 

διαφορετικών τεχνικών βελτιστοποίησης. 

Η εξαγωγή βέλτιστης σχεδιαστικής λύσης απαιτεί, πλεον του καθορισμού ενός 

κριτηρίου αξιολόγησης των σχεδιαστικών λύσεων, και μία τεχνική βελτιστοποίησης, 

μέσω της οποίας θα αναζητηθεί η βέλτιστη σχεδιαστική λύση μέσα στο χώρο 

εφικτών λύσεων χρησιμοποιώντας το κριτήριο ασαφών προτιμήσεων. Αφού 

διατυπώθηκε μαθηματικά το σχεδιαστικό πρόβλημα ως πολυκριτηριακό πρόβλημα 

βελτιστοποίησης, επιλέχθηκε ως βασική μέθοδος βελτιστοποίησης ο γενετικός 

αλγόριθμος για τους εξής λόγους: α) χειρίζεται ομάδες (πληθυσμούς) σχεδιαστικών 
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λύσεων αντί να βελτιώνει συνεχώς μία μοναδική λύση, β) αποδίδει ικανοποιητικά 

αποτελέσματα χωρίς να απαιτείται εξαντλητική αναζήτηση στο χώρο λύσεων, 

γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό εφόσον εκτελούνται συναθροίσεις ασαφών 

προτιμήσεων για κάθε σχεδιαστική λύση, γ) οι μη βέλτιστες σχεδιαστικές λύσεις που 

προκύπτουν στη διάρκεια της γενετικής βελτιστοποίησης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ποικιλοτρόπως μέσα στο πλαίσιο της προτεινόμενης σχεδιαστικής 

μεθοδολογίας και δ) μπορεί να συνδυαστεί υβριδικά με άλλες τεχνικές 

βελτιστοποίησης και να ξεπεράσει κάποιες εγγενείς αδυναμίες, όπως την ύπαρξη 

πιθανότητας παγίδευσης σε τοπικό και όχι καθολικό βέλτιστο του χώρου των λύσεων 

ή την εξαγωγή πολύ καλής αλλά όχι βέλτιστης σχεδιαστικής λύσης. Στην παρούσα 

προσέγγιση, προτείνονται και χρησιμοποιούνται πλέον του γενετικού αλγόριθμου οι 

εξής αλγόριθμοι: 1) Μιμητικός, 2) Αποικίας Μυρμηγκιών 3) Μελισσών, 4) Σμήνους 

Ατόμων, 5) Αναπήδησης Μετακινούμενου Βατράχου, 6) Εξομοιωμένης Ανόπτησης, 

7) Απαγορευμένης Αναζήτησης, 8) GRASP και 9) Αναζήτησης Προτύπου. Η επιλογή 

των ευρετικών αυτών τεχνικών βελτιστοποίησης βασίστηκε στο γεγονός ότι δεν 

απαιτούν «βαθιά» μαθηματική γνώση της συνάρτησης ικανοποίησης 

(βελτιστότητας), όπως για παράδειγμα τον υπολογισμό της παραγώγου της (κλίση). 

Αυτή είναι μία παραδοχή πολύ σημαντική για το πεδίο του μηχανολογικού 

παραμετρικού σχεδιασμού, που περιλαμβάνει συνήθως σχεδιαστικά προβλήματα με 

ανομοιογενείς και ασυνεχείς χώρους λύσεων οι οποίοι δεν επιτρέπουν τη 

χρησιμοποίηση γραμμικών συμβατικών μεθόδων βελτιστοποίησης. Οι δυνατότητες 

συνδυασμού του γενετικού αλγόριθμου με τις τεχνικές αυτές είναι απεριόριστες και 

δεν κρίνεται σκόπιμο να εξεταστούν και να παρουσιαστούν όλες. Επίσης δε κρίνεται 

σκόπιμο να γίνει σύγκριση τεχνικών ή συνδυασμών τεχνικών, αφού η υψηλή 

αποτελεσματικότητα ενός συνδυασμού/αρχικτεκτονικής τεχνικών σε ένα σχεδιαστικό 

πρόβλημα δεν συνεπάγεται την ίδια αποτελεσματικότητα σε ένα άλλο. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν βεβαίως οι αρχιτεκτονικές που συνδυάζουν γενετικούς αλγόριθμους με 

κάποιες άλλες τεχνικές βελτιστοποίησης καθώς και οι αρχιτεκτονικές που 

χρησιμοποιούν τις τεχνικές αυτές παράλληλα με τη γενετική βελτιστοποίηση. Στην 

πρώτη περίπτωση η ευρετική τεχνική βελτιστοποίησης παραλαμβάνει την τελική 

λύση που εξάγει ο γενετικός αλγόριθμος και επιχειρεί να βρει μια ακόμα καλύτερη, 

ενώ η διαδικασία αυτή μπορεί να συνεχιστεί παραδίδοντας ξανά την τελική λύση σε 

μία διαφορετική τεχνική βελτιστοποίησης, κοκ. Στη δεύτερη περίπτωση η 

οποιαδήποτε ευρετική τεχνική βελτιστοποίησης χρησιμοποιείται για να 

βελτιστοποιήσει τοπικά τις σχεδιαστικές λύσεις σε κάθε γενιά του γενετικού 

αλγόριθμου. Ένα γενετικός αλγόριθμος ο οποίος χρησιμοποιεί τοπική 

βελτιστοποίηση ονομάζεται μιμητικός αλγόριθμος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
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αρχιτεκτονική που χρησιμοποιείται στο παράδειγμα του σχεδιασμού ρομποτικών 

αρπάγων για υφάσματα στο κεφάλαιο 7. Στο παράδειγμα αυτό χρησιμοποιούνται 

οκτώ (8) διαφορετικές ευρετικές τεχνικές βελτιστοποίησης και κάθε μία από αυτές 

βελτιστοποιεί τοπικά σε κάθε γενιά μία από τις οκτώ (ή δύο από τις δεκαέξι) 

σχεδιαστικές λύσεις κάθε πληθυσμού. Από τις δοκιμές που έγιναν και από τις 

εφαρμογές στα τρία παραδείγματα σχεδιασμού που περιγράφηκαν στην παρούσα 

διατριβή, εξήχθη το γενικό συμπέρασμα ότι ο συνδυασμός τεχνικών βελτιστοποίησης 

ενισχύει την αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης σχεδιαστικής μεθοδολογίας. 

 

• Δημιουργία πλαισίου ανάκτησης προηγούμενων σχεδιαστικών λύσεων με χρήση 

ανταγωνιστικού νευρωνικού δικτύου και άμεση εφαρμογή σε μερικώς ορισμένα 

σχεδιαστικά προβλήματα. 

Ένα ανοικτό σχεδιαστικό πρόβλημα που εντοπίστηκε μέσα από τη βιβλιογραφική 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε ήταν η δυνατότητα μάθησης προηγούμενης 

σχεδιαστικής γνώσης και η επίλυση σχεδιαστικών προβλημάτων με χρησιμοποίηση 

αυτής της γνώσης. Αναπτύχθηκε λοιπόν μία μεθοδολογία αναλογικής συλλογιστικής 

CBD (Case-based design), με σκοπό να καταστεί δυνατή η επίλυση σχεδιαστικών 

προβλημάτων χρησιμοποιώντας σχεδιαστικές λύσεις που έχουν εξαχθεί 

προηγουμένως είτε χειροκίνητα είτε κατά τη διάρκεια των διαφόρων δραστηριοτήτων 

βελτιστοποίησης. Η εξαγωγή σχεδιαστικής λύσης χρησιμοποιώντας το module CBD 

είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ακόμα και στην περίπτωση που η υπάρχουσα 

σχεδιαστική γνώση δεν είναι επαρκής. Στην παρούσα προσέγγιση, αναπτύχθηκε ένα 

module CBD που βασίζεται σε ένα ανταγωνιστικό τεχνητό νευρωνικό δίκτυο, το 

οποίο μέσω αποασαφοποιημένων προτιμήσεων του σχεδιαστή και διαδικασιών 

εκπαίδευσης με αρχεία προηγουμένων σχεδιαστικών λύσεων, εξάγει σχεδιαστικές 

λύσεις. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στο σχεδιαστή να ανακτά 

σχεδιαστικές λύσεις από τη βάση σχεδιαστικών περιπτώσεων, οι οποίες συμπίπτουν 

με τις προτιμήσεις που ο ίδιος έχει εισάγει σαν κριτήρια σχεδιασμού (σχεδιαστικές 

απαιτήσεις) υπό τη μορφή ασαφών προτιμήσεων. Οι εξαγόμενες σχεδιαστικές λύσεις 

μπορεί να γίνουν απλώς αποδεκτές από το σχεδιαστή, μπορεί να τροποποιηθούν 

χειροκίνητα από αυτόν ή μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε πιο σύνθετες αρχιτεκτονικές 

επίλυσης σχεδιαστικού προβλήματος που περιλαμβάνουν και χρησιμοποίηση 

τεχνικών βελτιστοποίησης. Το προτεινόμενο πλαίσιο ανάκτησης σχεδιαστικών 

περιπτώσεων απέδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι η 

αποτελεσματικότητά του εξαρτάται άμεσα από τη ρύθμιση και την επιλογή κάποιων 

σημαντικών παραμέτρων που σχετίζονται με την όλη διαδικασία, όπως για 

παράδειγμα η αποασαφοποίηση των ασαφών προτιμήσεων, η εκπαίδευση του 
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ανταγωνιστικού νευρωνικού δικτύου, ο καθορισμός της συνάρτησης αποστάσεων 

εισόδων-εξόδων του νευρωνικού δικτύου κλπ. Επίσης, είναι σαφές ότι, όταν 

προστίθενται νέες σχεδιαστικές λύσεις στη βάση λύσεων, δεν αρκεί η χρησιμοποίηση 

ενός ήδη εκπαιδευμένου νευρωνικού δικτύου για την ανάκτηση σχεδιαστικών 

λύσεων. Αντιθέτως, το ανταγωνιστικό νευρωνικό δίκτυο θα πρέπει να εκπαιδευτεί 

ξανά χρησιμοποιώντας όλες τις σχεδιαστικές λύσεις της βάσης, γεγονός το οποίο 

απαιτεί χρόνο κατά τη σχεδιαστική διαδικασία. Εντούτοις, είναι ιδιαίτερα σημαντική 

η δυνατότητα που προσφέρεται για την επίλυση σχεδιαστικών προβλημάτων με 

ανεπαρκή σχεδιαστική γνώση, για τα οποία όμως υπάρχουν διαθέσιμες προηγούμενες 

σχεδιαστικές λύσεις. Τέλος, όπου χρησιμοποιήθηκε επικουρικά το πλαίσιο 

ανάκτησης σχεδιαστικών λύσεων (π.χ. πριν ή/και στη διάρκεια γενετικής 

βελτιστοποίησης) σε καλώς ορισμένα σχεδιαστικά προβλήματα, παρατηρήθηκε 

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης μεθοδολογίας. 

 

• Ανάπτυξη του συστήματος Case-DeSC που υποστηρίζει και εκτελεί τις 

προτεινόμενες προσεγγίσεις. 

Η θεμελίωση μίας γενικευμένης συστηματικής μεθοδολογίας παραμετρικού 

σχεδιασμού με τη χρήση τεχνικών υπολογιστικής νοημοσύνης, απαιτούσε εκτός από 

τη θεωρητική της διατύπωση και μία συστημική υλοποίηση, η οποία θα επέτρεπε την 

εξέταση της αποτελεσματικότητας και τον εντοπισμό αδυναμιών. Για το λόγο αυτόν, 

δημιουργήθηκε ένα σύστημα λεπτομερούς παραμετρικού σχεδιασμού με το όνομα 

Case-DeSC (Case-based Design with Soft Computing), το οποίο εφαρμόζει όλα τα 

βήματα και τις επιμέρους προσεγγίσεις της προτεινόμενης σχεδιαστικής 

μεθοδολογίας, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί στην παρούσα διατριβή.  Το Case-DeSC 

αναπτύχθηκε σε περιβάλλον Matlab, στο οποίο δημιουργήθηκαν όλες οι υποδομές 

και το κατάλληλο περιβάλλον για τη διαχείριση και την επίλυση του σχεδιαστικού 

προβλήματος από το χρήστη. Η επιλογή του Matlab ως πλατφόρμας ανάπτυξης, 

δημιουργεί κάποιους περιορισμούς σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη και την πιο 

φιλική προς το σχεδιαστή διαμόρφωση του συστήματος. Εντούτοις, η διαθεσιμότητα 

έτοιμων εργαλείων των οποίων η ακρίβεια και σωστή λειτουργία έχει ελεγχθεί (π.χ. 

εργαλείο ανάπτυξης ασαφών συνόλων, εργαλείο γενετικών αλγόριθμων, εργαλείο 

δημιουργίας και εκπαίδευσης ανταγωνιστικών νευρωνικών δικτύων κλπ.) και τα 

οποία μπορούν να τροποποιηθούν και να προσαρμοστούν κατάλληλα για να 

εφαρμόσουν τις προτεινόμενες τεχνικές κάνει τελικά την επιλογή ιδιαίτερα 

ελκυστική.  
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Το Case-DeSC διαθέτει κεντρικό μενού από το οποίο επιλέγονται οι επιμέρους 

λειτουργίες, όπως ο καθορισμός των ασαφών προτιμήσεων, η επιλογή της τεχνικής 

βελτιστοποίησης, η βελτιστοποίηση με χρήση προηγούμενων σχεδιαστικών λύσεων, 

η χειροκίνητη επίλυση του προβλήματος, η επισκόπηση των διαθέσιμων λύσεων στη 

βάση λύσεων κλπ. Όλες οι λειτουργίες υποστηρίζονται από διαδραστικά παράθυρα 

απεικόνισης τα οποία επιτρέπουν στο σχεδιαστή να εισάγει τις επιλογές και να 

ελέγχει τις τρέχουσες σχεδιαστικές δραστηριότητες. Επίσης, υπάρχει μία βάση που 

αποθηκεύει όλη τη διαθέσιμη σχεδιαστική γνώση, καθώς και τη νέα γνώση που 

δημιουργείται μέσω της εξαγωγής νέων σχεδιαστικών λύσεων. Στη βάση αυτή 

αποθηκεύονται στοιχεία διαφορετικής μορφής (σχεδιαστικές λύσεις, ασαφείς 

προτιμήσεις, εκπαιδευμένα νευρωνικά δίκτυα κλπ), που μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθούν, αν αυτό απαιτηθεί σε μεταγενέστερη σχεδιαστική 

προσπάθεια. Δεδομένων των περιορισμών ανάπτυξης εφαρμογών στο Matlab, το 

Case-DeSC μπορεί να θεωρηθεί φιλικό στη χρήση του για το σχεδιαστή, αλλά φέρει 

δυσκολίες και απαιτεί χρόνο για τη μοντελοποίηση του σχεδιαστικού προβλήματος 

(προσδιορισμός σχεδιαστικών παραμέτρων, των σχέσεων μεταξύ των σχεδιαστικών 

παραμέτρων κλπ.). Τελικώς, έχοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους 

δημιουργήθηκε το Case-DeSC, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι πετυχημένη η ανάπτυξή 

του και ότι μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο επίλυσης προβλημάτων 

λεπτομερούς παραμετρικού σχεδιασμού. Σε αυτή τη θεώρηση συντελεί και το 

γεγονός ότι έχει δομηθεί ως σύστημα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να δεχτεί και 

πρόσθετες λειτουργίες ή/και άλλες υβριδικές αρχιτεκτονικές. 

 

• Ανάπτυξη τριών εφαρμογών παραμετρικού σχεδιασμού ως παραδειγμάτων για 

την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προτεινόμενου συστήματος. 

Μετά την ανάπτυξη του συστήματος Case-DeSC, το οποίο υλοποιεί τις τεχνικές και 

τις μεθόδους που προτείνονται στην παρούσα διατριβή, έγινε επιλογή τριών 

εφαρμογών σχεδιαστικών προβλημάτων που απαιτούν λεπτομερή παραμετρικό 

σχεδιασμό από τρία αντίστοιχα σχεδιαστικά πεδία. Ο σκοπός χρησιμοποίησης της 

προτεινόμενης σχεδιαστικής μεθοδολογίας καθώς και του αναπτυχθέντος 

συστήματος στα επιλεχθέντα σχεδιαστικά προβλήματα ήταν να διερευνηθεί η 

αποτελεσματικότητα και να εντοπιστούν αδυναμίες. Τα προβλήματα που 

επιλέχθηκαν είναι ο σχεδιασμός μιας ταλαντωτικής μεταφορικής διάταξης, ο 

σχεδιασμός των στοιχείων στήριξης σκυροδέματος για την κατασκευή πλακών 

κτιρίων και ο σχεδιασμός ρομποτικών αρπάγων για τη διαχείριση εύκαμπτων υλικών 

(υφασμάτων). Κριτήριο για την επιλογή των συγκεκριμένων προβλημάτων 

αποτέλεσε αφενός το γεγονός ότι υπήρχε διαθεσιμότητα της σχεδιαστικής γνώσης 
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που απαιτείται για τη μοντελοποίηση και την επίλυση του προβλήματος, και 

αφετέρου η πληρότητά τους σχετικά με ειδικά χαρακτηριστικά των οποίων η ύπαρξη 

ήταν αναγκαία για την επίδειξη των δυνατοτήτων της προτεινόμενης μεθοδολογίας 

(π.χ. ύπαρξη ποιοτικών και ποσοτικών σχεδιαστικών παραμέτρων). 

 

Η πρώτη εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας έγινε στο σχεδιαστικό 

πρόβλημα του παραμετρικού σχεδιασμού ταλαντωτικών μεταφορέων. Ο σχεδιασμός 

ταλαντωτικών μεταφορέων αποτελεί σχεδιαστικό παραμετρικό πρόβλημα το οποίο 

είναι καλώς ορισμένο και το οποίο διέπεται από πλήθος ποιοτικών και ποσοτικών 

παραμέτρων, που συνδέονται μεταξύ τους με διαφορετικές μορφές σχέσεων 

(υπολογιστικές, κανόνες, πίνακες επιλογής). Αρχικά προσαρμόστηκε και οργανώθηκε 

η σχεδιαστική γνώση με τη χρήση των ασαφών πινάκων δομής σχεδιασμού. Μέσω 

της διαδικασίας του σχηματισμού των πινάκων αυτών και της κατασκευής εν 

συνεχεία του ιεραρχικού δέντρου σχεδιαστικών παραμέτρων, η σχεδιαστική 

διαδικασία φαίνεται να ενισχύεται προς δύο κατευθύνσεις: α) ο σχεδιαστής αποκτά 

βαθύτερη γνώση του σχεδιαστικού προβλήματος και των παραμέτρων που το διέπουν 

και β) σε προβλήματα στα οποία υπάρχει πολλαπλότητα σχετικά με τον τρόπο 

επίλυσης, αναγνωρίζονται τοπικοί βρόγχοι ανάμεσα στις σχεδιαστικές παραμέτρους, 

τους οποίους απαιτείται να απαλείψει ο σχεδιαστής ώστε το σχεδιαστικό πρόβλημα 

να αποκτήσει κατευθυντικότητα. Μετά τη δημιουργία του ιεραρχικού σχεδιαστικού 

δέντρου ορίστηκαν οι σχεδιαστικές παράμετροι οι οποίες θεωρούνται μεταβλητές 

απόδοσης. Η επιλογή αυτή των μεταβλητών απόδοσης είναι υποκειμενική και 

καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί στη συνέχεια το Case-DeSC. Αν για 

παράδειγμα οριστούν από το σχεδιαστή κάποιες συγκεκριμένες μεταβλητές 

απόδοσης, τότε όλες οι ακόλουθες προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος θα 

χρησιμοποιούν αυτές τις μεταβλητές απόδοσης χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 

ορισμού άλλων μεταβλητών απόδοσης, μιας και κάτι τέτοιο θα συνιστούσε κατ’ 

ουσία επίλυση ενός εντελώς διαφορετικού σχεδιαστικού προβλήματος. Για τις 

καθορισμένες λοιπόν μεταβλητές απόδοσης, προσδιορίζονται ασαφείς προτιμήσεις 

μέσω των οποίων μοντελοποιούνται οι σχεδιαστικές απαιτήσεις από το σχεδιαστή. 

Επίσης προσδιορίζονται μια σειρά άλλων στοιχείων (συντελεστές βαρύτητας, 

στρατηγική ασαφούς συνάθροισης κλπ.) τα οποία απαιτούνται ώστε να 

μοντελοποιηθεί το σχεδιαστικό πρόβλημα και να καταστεί δυνατή η επίλυσή του 

μέσω της προτεινόμενης μεθοδολογίας και του Case-DeSC. Το συγκεκριμένο 

σχεδιαστικό πρόβλημα χρησιμοποιείται επίσης ως παράδειγμα μοντελοποίησης της 

σχεδιαστικής γνώσης με τη συνεργασία πολλαπλών σχεδιαστών. Συνεπώς, όλη η 

διαδικασία σχηματισμού του πίνακα δομής σχεδιασμού, της κατασκευής ιεραρχικού 
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δέντρου σχεδιαστικών παραμέτρων, του ορισμού διαφορετικών ασαφών 

προτιμήσεων από πολλαπλούς σχεδιαστές κλπ. περιγράφεται και πραγματοποιείται 

εμπλέκοντας πολλαπλούς σχεδιαστές. Στη συνέχεια, η σχεδιαστική λύση εξάγεται 

χρησιμοποιώντας μία τεχνική ή συνδυασμό τεχνικών βελτιστοποίησης με βάση ένα 

γενετικό αλγόριθμο.  

 

Το δεύτερο σχεδιαστικό πρόβλημα που χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα ήταν ο 

σχεδιασμός ξυλότυπου και στηριγμάτων για τη δημιουργία καλουπιών κατάλληλων 

για την κατασκευή κτιριακών πλακών. Το συγκεκριμένο σχεδιαστικό πρόβλημα έχει 

επαρκή διαθέσιμη σχεδιαστική γνώση αλλά η τελική λεπτομερής λύση δεν μπορεί να 

αποδοθεί μέσω κάποιου αυτοματοποιημένου συστήματος, αφού απαιτεί γραφική 

απεικόνιση και επέμβαση από το σχεδιαστή σε γεωμετρίες που δεν είναι 

τυποποιημένες. Εντούτοις, είναι θεμιτό για το συγκεκριμένο σχεδιαστικό πρόβλημα 

να μπορεί να εξαχθεί μία λύση που δεν είναι η τελική, ώστε να μπορεί να γίνει μία 

αρχική εκτίμηση των απαιτούμενων υλικών και του κόστους κατασκευής 

χρησιμοποιώντας δεδομένα από μία βάση προηγούμενων σχεδιαστικών λύσεων. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, εισήχθη το συγκεκριμένο σχεδιαστικό πρόβλημα στο 

Case-DeSC και επιλύθηκε χρησιμοποιώντας το module ανάκτησης προηγούμενων 

σχεδιαστικών περιπτώσεων CBD. Αφού ακολουθήθηκε η διαδικασία οργάνωσης της 

σχεδιαστικής γνώσης μέσω πινάκων δομής σχεδίασης, ορίστηκαν ασαφείς 

προτιμήσεις στις διάφορες μεταβλητές απόδοσης, βάσει των οποίων μπορούσε να 

εκτελεστεί στη συνέχεια αναζήτηση στη βάση σχεδιαστικών λύσεων των πιο 

κοντινών λύσεων στις αποασαφοποιημένες τιμές των ασαφών προτιμήσεων. Η 

μέθοδος αυτή δοκιμάστηκε χρησιμοποιώντας πολλές διαφορετικές ασαφείς 

προτιμήσεις και τα αποτελέσματα κρίθηκαν ικανοποιητικά. Οι σχεδιαστικές λύσεις 

που ανακτώνται από τη βάση λύσεων αξιολογούνται με βάση τις ασαφείς 

προτιμήσεις που έχουν ήδη τεθεί και μπορούν να υποβληθούν σε περαιτέρω 

προσαρμογή από το σχεδιαστή. Βεβαίως, όπως και σε κάθε άλλη μέθοδο εξαγωγής 

σχεδιαστικής λύσης που βασίζεται σε προηγούμενες σχεδιαστικές περιπτώσεις, στη 

συγκεκριμένη εφαρμογή η ποιότητα των τελικών λύσεων εξαρτάται από την 

πληρότητα της βάσης λύσεων και συνεπώς ένα θέμα που δημιουργείται είναι ο 

τρόπος με τον οποίον η βάση σχεδιαστικών λύσεων αρχικοποιείται και ενσωματώνει 

νέες σχεδιαστικές λύσεις. Στην παρούσα προσέγγιση, ο τρόπος που επιλέχθηκε να 

γίνει η δημιουργία αρχικού πληθυσμού σχεδιαστικών λύσεων στη βάση, ήταν μέσω 

γενετικού αλγόριθμου του οποίου οι σχεδιαστικές λύσεις κάθε γενιάς 

ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων. Σε προβλήματα όμως τα οποία δεν επιτρέπουν 
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τη χρησιμοποίηση γενετικού αλγόριθμου, οι σχεδιαστικές λύσεις στη βάση λύσεων 

θα πρέπει να δημιουργηθούν χειροκίνητα από το σχεδιαστή.  

 

Μία άλλη κατεύθυνση της παρούσας διατριβής ήταν η διερεύνηση και ανάπτυξη μιας 

εφαρμογής σχετικά με τη συνδεσιμότητα συστήματος παραμετρικού σχεδιασμού με 

προηγούμενες και ακόλουθες φάσεις σχεδιασμού (θεμελιώδης σχεδιασμός, 

λεπτομερής οπτική αναπαράσταση). Προς αυτή την κατεύθυνση, χρησιμοποιήθηκε το 

σχεδιαστικό πρόβλημα του σχεδιασμού ρομποτικών αρπάγων εύκαμπτων υλικών και 

συγκεκριμένα υφασμάτων, για το οποίο υπήρχε ήδη αναπτυγμένη μεθοδολογία 

θεμελιώδους σχεδιασμού. Ήταν θεμιτό το υπάρχον σύστημα θεμελιώδους 

σχεδιασμού να μπορέσει να εξάγει αποτελέσματα σε τέτοια μορφή, ώστε να μπορούν 

να εισαχθούν στο Case-DeSC για λεπτομερή επίλυση. Για το λόγο αυτό, 

παραμετροποιήθηκαν οι θεμελιώδεις σχεδιαστικές περιπτώσεις και οργανώθηκε το 

σχεδιαστικό πρόβλημα ακολουθώντας τη γνωστή διαδικασία σχηματισμού πινάκων 

δομής σχεδίασης. Για κάθε θεμελιώδη λύση δημιουργήθηκε διαφορετική 

μοντελοποίηση στο Case-DeSC, πράγμα που σημαίνει ότι δημιουργήθηκαν πολλαπλά 

παραμετρικά προβλήματα λεπτομερούς σχεδιασμού.  

Ανάλογα με τη θεμελιώδη λύση που εξάγεται κατά το θεμελιώδη σχεδιασμό, 

επιλέγεται ένα σχεδιαστικό πρόβλημα λεπτομερούς σχεδιασμού το οποίο επιλύεται 

από το Case-DeSC. Το Case-DeSC αναλαμβάνει να βρει τη βέλτιστη σχεδιαστική 

λύση, αφού οριστούν οι ασαφείς προτιμήσεις στις παραμέτρους απόδοσης και αφού 

επιλεχτεί μία τεχνική βελτιστοποίησης. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα 

χρησιμοποιείται ένα υβριδικός μιμητικός αλγόριθμος που ενσωματώνει σε κάθε γενιά 

τοπική βελτιστοποίηση χρησιμοποιώντας κάποια εξελικτική τεχνική βελτιστοποίησης 

(αλγόριθμος αποικίας μυρμηγκιών, σμήνους ατόμων κλπ.). Μέσω του υβριδισμού 

αυτού, αυξάνεται η πιθανότητα εξαγωγής καλύτερων λύσεων, ενώ ταυτόχρονα 

μειώνεται η πιθανότητα εμπλοκής της διαδικασίας βελτιστοποίησης σε τοπικά 

βέλτιστα του χώρου σχεδιαστικών λύσεων. Τέλος, για την εξαχθείσα λεπτομερή 

σχεδιαστική λύση έχει δημιουργηθεί μοντέλο τρισδιάστατης οπτικής αναπαράστασης 

VRML, ώστε να αποδοθεί οπτικά το αποτέλεσμα σχεδιασμού της ρομποτικής 

αρπάγης. Συμπερασματικά, δημιουργήθηκε ένα ενιαίο εργαλείο σχεδιασμού σε 

περιβάλλον Matlab, το οποίο ξεκινάει από το θεμελιώδη σχεδιασμό, συνεχίζει με το 

λεπτομερή παραμετρικό σχεδιασμό και καταλήγει σε τρισδιάστατη οπτικοποίηση της 

λύσης. Παρά τις αδυναμίες που μπορεί να υπάρχουν όσον αφορά τα στοιχεία εισόδου 

και εξόδου πληροφοριών (interface), η ενοποίηση αυτής είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη 

κρίνοντας από τις σχεδιαστικές λύσεις που εξάγονται τελικώς. Πρέπει βεβαίως να 
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σημειωθεί ότι κάθε τέτοιου είδους εφαρμογή που αφορά θεμελιώδη και λεπτομερή 

σχεδιασμό, απαιτεί τη διαθεσιμότητα της σχετικής σχεδιαστικής γνώσης και πολύ 

καλή γνώση του σχεδιαστικού προβλήματος, ώστε να είναι επιτυχημένη η 

παραμετρική μοντελοποίηση.  

Λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα των εξαγόμενων σχεδιαστικών λύσεων, την 

ταχύτητα με την οποία προκύπτουν τα αποτελέσματα και τις πολλαπλές επιλογές 

σχετικά με τον τρόπο επίλυσης του σχεδιαστικού προβλήματος, τα αποτελέσματα 

που εξήχθησαν από το Case-DeSC για τις τρεις εφαρμογές κρίνονται απολύτως 

ικανοποιητικά. Κάποιες δυσκολίες σχετικά με το χειρισμό του συστήματος και την 

εισαγωγή της σχεδιαστικής γνώσης στο σύστημα οφείλονται κυρίως στην επιλογή 

του Matlab ως πλατφόρμας ανάπτυξης καθώς και στη γενική κατεύθυνση ανάπτυξης 

ενός συστήματος, το οποίο δεν έχει εμπορικούς προσανατολισμούς αλλά απλά 

υλοποιεί και ελέγχει την προτεινόμενη θεωρητική σχεδιαστική μεθοδολογία. 

8.2 Μελλοντική εξέλιξη του προτεινόμενου συστήματος 

Με βάση τους αρχικούς στόχους που τέθηκαν για το εύρος της παρούσας ερευνητικής 

προσπάθειας, τα αποτελέσματα μπορεί να θεωρηθούν ικανοποιητικά. Εισήχθησαν 

καινοτομικά στοιχεία σε όλους τους τομείς που ήδη αναφέρθηκαν (Παρ. 8.1), ενώ 

δημοσιεύτηκαν ή υποβλήθηκαν προς δημοσίευση σε διεθνή συνέδρια και σε επιστημονικά 

περιοδικά συνολικά δεκαέξι (16) εργασίες. Βεβαίως, το προτεινόμενο σύστημα έχει πολλά 

περιθώρια εξέλιξης και ανάπτυξης, έτσι ώστε να βελτιωθεί η απόδοσή του και να διευρυνθεί 

το φάσμα των δυνατών εφαρμογών. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το Case-DeSC αναπτύχθηκε σε περιβάλλον Matlab το οποίο 

διαθέτει πολλά έτοιμα εργαλεία στον τομέα υπολογιστικής νοημοσύνης με δυνατότητα να 

τροποποιηθούν και να προσαρμοστούν στις ανάγκες της σχεδιαστικής διαδικασίας. Παρόλο 

που το Case-DeSC έδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και παρόλο που δημιουργήθηκαν 

φόρμες, μενού διαδραστικών επιλογών, γραφικές απεικονίσεις κλπ., οι δυνατότητες 

παραμένουν περιορισμένες όσον αφορά στη δυνατότητα της ολοκληρωμένης λειτουργίας του 

ως αυτόνομης (stand-alone) ή κατανεμημένης (distributed) εφαρμογής. Κάτι τέτοιο απαιτεί 

τον επαναπρογραμματισμό του Case-DeSC σε κάποιο περιβάλλον ανάπτυξης (π.χ. 

Visual.NET [185]), προσδίδοντας με αυτόν τον τρόπο απεριόριστες δυνατότητες εξέλιξης. Η 

ανάπτυξη του Case-DeSC σε άλλο περιβάλλον ανάπτυξης θα μπορούσε να ενσωματώσει και 

άλλες πολύ σημαντικές δυνατότητες, όπως την ενσωμάτωση της βάσης περιπτώσεων σε μία 

μοιραζόμενη (shared) βάση δεδομένων και μία κατανεμημένη δικτυακή πλατφόρμα από την 



230                                                                                                                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

οποία θα μπορούν οι σχεδιαστές να εκτελούν συνεργατικά σχεδιασμό. Επίσης, θα μπορούσε 

να ενεργοποιηθεί κάποιος πράκτορας (agent) ή συντονιστής (facilitator), ο οποίος θα 

καθόριζε το συντονισμό των σχεδιαστικών καθηκόντων καθώς και κάποιες από τις 

παραμέτρους που απαιτούνται στην προτεινόμενη μεθοδολογία, όπως π.χ. οι συντελεστές 

βαρύτητας άποψης, πεδίο ή φάση στο οποίο θα δραστηριοποιούνται οι σχεδιαστές, επιλογή 

στρατηγικών συνάθροισης και τρόπου επίλυσης κλπ.  

Παρόλο που το προτεινόμενο σύστημα εστιάζει στο λεπτομερή παραμετρικό σχεδιασμό, είναι 

θεμιτό η φάση παραμετρικού σχεδιασμού να μπορεί να συνδέεται με κάποιο τρόπο με 

προγενέστερες (θεμελιώδης σχεδιασμός) και μεταγενέστερες φάσεις (οπτική αναπαράσταση/ 

δημιουργία πρωτοτύπου) της συνολικής σχεδιαστικής διαδικασίας. Επίσης, θα ήταν ιδιαίτερα 

χρήσιμη η δυνατότητα χρησιμοποίησης ενός παράλληλου πλαισίου το οποίο θα μπορεί να 

φιλοξενεί, να αναπαριστά και να αποθηκεύει σχεδιαστική γνώση σε διάφορες μορφές 

(εικόνες, σχέδια, σκίτσα, σημειώσεις) και να επιτρέπει την απευθείας διεπαφή και 

επικοινωνία μεταξύ των σχεδιαστών [254]. 

Εστιάζοντας στον πυρήνα της προτεινόμενης σχεδιαστικής μεθοδολογίας, θα πρέπει να 

επισημανθούν κάποια θέματα που χρίζουν έρευνας και μελλοντικής εξέλιξης. Πρώτο σημείο 

αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο οι ασαφείς προτιμήσεις ανατίθενται στις μεταβλητές 

απόδοσης. Στο Case-DeSC για κάθε νέο σχεδιασμό ο σχεδιαστής είναι υποχρεωμένος να 

προσδιορίζει τις ασαφείς προτιμήσεις εκ νέου. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτή η χρησιμότητα 

ύπαρξης μίας βιβλιοθήκης ασαφών προτιμήσεων ανά μεταβλητή απόδοσης, την οποία θα 

μπορούσε να καλεί και να χρησιμοποιεί ο σχεδιαστής.  

Επίσης, στην περίπτωση που θα επιλεχθεί επίλυση του σχεδιαστικού προβλήματος με χρήση 

τεχνικών βελτιστοποίησης, είναι άγνωστο αφενός ποια από τις τεχνικές είναι η πλέον 

κατάλληλη για το τρέχον σχεδιαστικό πρόβλημα (και συνεπώς θα εξάγει καλύτερη λύση), και 

αφετέρου ποιος είναι ο καλύτερος συνδυασμός/προσδιορισμός των παραμέτρων που αφορούν 

την ίδια τη βελτιστοποίηση για την τεχνική αυτή. Προς την κατεύθυνση αυτή υπάρχει η ιδέα 

να αναγνωριστούν κάποια βασικά χαρακτηριστικά των σχεδιαστικών προβλημάτων (αριθμός 

παραμέτρων, αριθμός ποιοτικών παραμέτρων, αριθμός εξαρτημένων παραμέτρων κλπ.) και 

μέσα από πολλές διαδοχικές προσπάθειες επίλυσης σε διαφορετικά προβλήματα και με 

διαφορετικούς τρόπους, να προσδιοριστούν κάποιες κατευθύνσεις.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η βελτίωση και ενίσχυση της διαδικασίας ανάκτησης σχεδιαστικών 

περιπτώσεων με τη χρήση ανταγωνιστικού νευρωνικού δικτύου. Θα πρέπει να μελετηθεί ο 

τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνεται η αναζήτηση χρησιμοποιώντας τις ασαφείς 

προτιμήσεις και όχι τις αποασαφοποιημένες τιμές τους. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται χρήση 
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συντελεστών βαρύτητας οι οποίοι θα συνδέονται με τις μεταβλητές απόδοσης και θα 

αφορούν ειδικά στη διαδικασία ανάκτησης. Για παράδειγμα, μπορεί ο σχεδιαστής να 

αναζητεί μία προηγούμενη σχεδιαστική περίπτωση όπου η μεταβλητή απόδοσης PVx να έχει 

οπωσδήποτε την τιμή δέκα (10), ενώ για τις άλλες μεταβλητές απόδοσης να μην τον 

απασχολεί ιδιαίτερα. Αυτή η ειδική προτίμηση θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ενσωματωθεί 

στη διαδικασία ανάκτησης.  

Τέλος, ερευνητικές προσπάθειες θα πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση ανάπτυξης 

πρόσθετων υβριδικών αρχιτεκτονικών που θα εμπλέκουν τις διάφορες προτεινόμενες τεχνικές 

και μεθοδολογίες για να εξάγουν καλύτερες λύσεις με πιο γρήγορο, απλό και προσιτό στο 

σχεδιαστή τρόπο. 

8.3 Έρευνα και γενικός σχολιασμός για το σχεδιασμό 

Ο σχεδιασμός είναι μία διαδικασία η οποία μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικές 

δραστηριότητες (π.χ. διερευνητικές, δημιουργικές, λογικές, λήψης αποφάσεων, 

επαναληπτικές κλπ.) κατά τη διάρκεια των τριών βασικών σχεδιαστικών καθηκόντων, όπως 

αυτά αναγνωρίστηκαν στην παρούσα εργασία: της αναπαράστασης της σχεδιαστικής γνώσης, 

της αναζήτησης της βέλτιστης λύσης και της μάθησης και επαναχρησιμοποίησης της γνώσης. 

Τόσο από τις προσεγγίσεις στις οποίες έγιναν αναφορές όσο και από την προτεινόμενη 

σχεδιαστική μεθοδολογία, φαίνεται ότι κάθε ένα από τα σχεδιαστικά αυτά καθήκοντα μπορεί 

να υποστηριχτεί από τεχνικές υπολογιστικής νοημοσύνης, παρέχοντας αποτελέσματα 

καλύτερα από αντίστοιχα αποτελέσματα συμβατικών μεθοδολογιών. Η παρούσα διατριβή 

πραγματεύτηκε αρκετά από τα σχεδιαστικά ζητήματα, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 

αντιμετωπίστηκαν πλήρως και επομένως χρίζουν περαιτέρω έρευνας.  

Ένας τομέας μελλοντικής έρευνας θα μπορούσε να είναι η χρησιμοποίηση τεχνικών 

υπολογιστικής νοημοσύνης με την ίδια επιτυχία για τη μάθηση και την ανάπτυξη 

περιγραφικών μοντέλων που σχετίζονται με τις καλύτερες πρακτικές και στρατηγικές 

σχεδιαστών. Επίσης, θα ήταν πιθανή η χρησιμοποίηση τεχνικών υπολογιστικής νοημοσύνης 

για την εξομοίωση/προσομοίωση διαδικασιών και συστημάτων από άλλα επιστημονικά ή 

κοινωνικά πεδία, που μπορούν να εφαρμοστούν στο μηχανολογικό σχεδιασμό υπό 

διαφορετικές συνθήκες. 

Σχετικά με την ταξινόμηση των σχεδιαστικών προβλημάτων στους τρεις τύπους 

σχεδιαστικών μοντέλων (συνταγογραφικά, περιγραφικά και υπολογιστικά), πρέπει να 

παρατηρηθεί ότι, όπως προκύπτει από πολλές από τις αναφερόμενες εργασίες, ένα 

σχεδιαστικό πρόβλημα μπορεί να ταξινομηθεί ταυτόχρονα σε δύο ή και στους τρεις τύπους 
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σχεδιαστικών μοντέλων. Αυτό το γεγονός θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη για τη 

δημιουργία συστηματικών σχεδιαστικών μεθοδολογιών που ενσωματώνουν διαφορετικές 

αρχές στο σχεδιασμό. Συμπερασματικά, η ταξινόμηση των σχεδιαστικών προσεγγίσεων 

στους διαφορετικούς τύπους σχεδιαστικών μοντέλων θα αφορά μεμονωμένα modules που θα 

περιλαμβάνονται στις προσεγγίσεις αυτές κάτω από σύνθετες αρχιτεκτονικές. Η ιδέα 

συνδυασμού σχεδιαστικών μοντέλων σε μία ενιαία σχεδιαστική προσέγγιση θα πρέπει να 

συμβαδίζει με την θεώρηση ότι αυτά τα modules πρέπει να είναι συνεργατικά και παράλληλα, 

εκμεταλλευόμενα τα δυναμικά χαρακτηριστικά κάθε τύπου μοντέλου χωρίς να γίνονται 

συμβιβασμοί ανάμεσα στις διαφορετικές αρχές. 

Παρόλο που συνεργατικά περιβάλλοντα μπορεί να ενισχύσουν τις σχεδιαστικές προσεγγίσεις 

στο λεπτομερή παραμετρικό σχεδιασμό επικοινωνώντας τη γνώση και αιτιολογώντας 

μεμονωμένα αντικειμενικά κριτήρια, τα προβλήματα δημιουργικού και θεμελιώδους 

σχεδιασμού απαιτούν μία διαφορετική οπτική. Αυτή η κατηγορία προβλημάτων απαιτεί τη 

λογικότητα και τη συνέπεια της αναπαράστασης σχεδιαστικής γνώσης, ενώ παράλληλα η 

εφευρετικότητα, δημιουργικότητα και εμπειρία των σχεδιαστών θα πρέπει να εκδηλώνεται 

και να χρησιμοποιείται με συστηματικό τρόπο. Αναγνωρίζοντας αυτή τη διαφορά των 

προοπτικών ανάπτυξης προσεγγίσεων για την επίλυση σχεδιαστικών προβλημάτων, πρέπει να 

ακολουθηθούν διαφορετικοί τρόποι ανάπτυξης ανάλογα με το βαθμό της ενσωματωμένης 

σχεδιαστικής γνώσης. Παρόλο που οι τεχνικές υπολογιστικής νοημοσύνης μπορούν να 

εφαρμοστούν σε όλους τους τύπους σχεδιαστικών προβλημάτων, δεν υπάρχει μία 

ενοποιημένη προσέγγιση υπολογιστικής νοημοσύνης που να μπορεί να επιλύσει και 

θεμελιώδη και λεπτομερή σχεδιαστικά προβλήματα. Αυτή η παρατήρηση ενισχύεται επίσης 

από το γεγονός ότι, ακόμα και στην παρούσα φάση, συναντώνται δυσκολίες στη 

μοντελοποίηση και επίλυση σχεδιαστικών προβλημάτων που βασίζονται στη γεωμετρία και 

την οπτικοποίηση. 

Σημαντική είναι η ερευνητική προσπάθεια που έχει παρατηρηθεί στο πεδίο της συνεργασίας, 

επικοινωνίας και συντονισμού στο σχεδιασμό. Παρόλα αυτά, ο συγκεκριμένος χώρος έρευνας 

είναι ακόμα σε πρώιμη ανάπτυξη και εμπεριέχει μεγάλο περιθώριο για ενίσχυση από τεχνικές 

υπολογιστικής νοημοσύνης. Επίσης, καθώς το επιστημονικό πεδίο της υπολογιστικής 

νοημοσύνης τυγχάνει όλο και μεγαλύτερου ενδιαφέροντος και οι αναπυχθείσες σχεδιαστικές 

προσεγγίσεις που βασίζονται σε υπολογιστική νοημοσύνη φαίνεται να υποσκελίζουν τις 

υπάρχουσες συμβατικές μεθόδους σχεδιασμού, κάθε σχεδιαστικό πλαίσιο που χρησιμοποιεί 

τεχνικές υπολογιστικής νοημοσύνης πρέπει να διαθέτει επεκτάσιμη αρχιτεκτονική. Συνεπώς, 

μία μεθοδολογία σχεδιασμού (είτε με υπολογιστική νοημοσύνη, είτε συμβατική) θα πρέπει 

αξιωματικά να χαρακτηρίζεται από την αρχή της συνεχούς βελτίωσης σχεδιασμού 
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(Continuous Improvement of Design - CID), η οποία μπορεί να διασφαλιστεί κάτω προς 

διαφορετικές κατευθύνσεις (βελτιωμένες στρατηγικές, αυξημένη ποσότητα και ποιότητα της 

υπάρχουσας σχεδιαστικής γνώσης κλπ.). Δεδομένου ότι η σχεδιαστική μεθοδολογία 

χαρακτηρίζεται από προσαρμοστικότητα και επεκτασιμότητα, είναι δυνατή η προσαρμογή 

του σχεδιαστικού αντικειμένου σε συγκεκριμένες απαιτήσεις καταναλωτών, παρέχοντας μία 

σχεδιαστική διαδικασία προσανατολισμένη στην κατά περίπτωση προσαρμογή (tailor-

oriented design process), κάτι που φαίνεται να είναι η νέα τάση στην πραγματικότητα της 

παγκόσμιας αγοράς. 

Είναι εμφανές ότι μέχρι τώρα οι τεχνικές υπολογιστικής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται 

κυρίως για να εκτελέσουν συγκεκριμένα καθήκοντα (π.χ. αναπαράσταση, βελτιστοποίηση 

κλπ.) και οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν τεχνικές υπολογιστικής νοημοσύνης σε 

ενοποιημένες αρχιτεκτονικές είναι σπάνιες. Επιπλέον, παρόλο που πολλές από τις 

υπάρχουσες SCAD (Soft-Computing-Aided Design) προσεγγίσεις λειτουργούν 

αποτελεσματικά σε συγκεκριμένους τομείς προβλημάτων και επιστημονικών πεδίων, η 

εφαρμοσιμότητα και η ευρωστία αυτών είναι χαμηλή σε προβλήματα με πολλά 

αντισταθμίσιμα χαρακτηριστικά (π.χ. συνύπαρξη ποιοτικών και ποσοτικών σχεδιαστικών 

παραμέτρων, κοινών μοντέλων για θεμελιώδη και λεπτομερή σχεδιασμό κλπ.). Οι παραπάνω 

παρατηρήσεις μπορούν να θεωρηθούν ως μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης για την SCAD 

ερευνητική δραστηριότητα, με την προοπτική ανάπτυξης ενοποιημένων 

μεθοδολογιών/συστημάτων πολλαπλών καθηκόντων και σκοπών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Ορισμοί και διατυπώσεις σχετικά με το 

σχεδιασμό. 

Από Webster's New World College Dictionary 3η Έκδοση 

de-sign (di zin') vt. [[ME designen < designare (dez' ig na re), to mark out, define <de-, out, 

from + signare, to mark <signum, a mark, SIGN]]  

1 να κάνεις προκαταρτικά σκίτσα; να κάνεις σκίτσα προτύπων ή περίγραμμα; σχέδιο  
2 να σχεδιάζεις και να πραγματοποιείς, ειδικά. Με καλλιτεχνικό ή με δεξιοτεχνικό 
τρόπο 
3 να σχηματίζεις (σχέδια κλπ.) στο μυαλό; επινόηση  
4 να σχεδιάζεις να κάνεις; σκοπός; πρόθεση 
5 να σκοπεύεις να κάνεις κάτι ανώτερο για κάποιο σκοπό.  

1 να κάνεις σχέδια  
2 να κάνεις πρωτότυπα σχέδια, σκίτσα, πρότυπα κλπ; να εργάζεσαι ως σχεδιαστής _n. 
[[Fr dessein , It desegno < disignare < designare]] 1 πλάνο; σχήμα; έργο 2 σκοπός; 
πρόθεση; στόχος  
3 κάτι προγραμματισμένο για ένα στοχευμένο αποτέλεσμα  
4 ανάπτυξη βασισμένη σε ένα πλάνο 
5 ένα σχέδιο ή σκίτσο για να ξεκινήσεις εργασία; σκαρίφημα  
6 η τέχνη δημιουργίας σχεδίων ή προτύπων   
7 η διευθέτηση μερών, λεπτομερειών, σχημάτων, χρωμάτων κλπ., με σκοπό τη 
δημιουργία μίας καλλιτεχνικής μονάδας; καλλιτεχνική ανακάλυψη   
8 μία ολοκληρωμένη καλλιτεχνική εργασία ή διακόσμηση 

Ο όρος σχεδιασμός προέρχεται από τη λατινική λέξη «Dezignaré» η οποία 
προφέρεται (Dee-Zig-Na-Ray). Καθώς η λέξη «design» πέρασε μέσα από τη Γαλλική 
γλώσσα, άλλαξε ο τρόπος προφοράς με αποτέλεσμα τη σημερινή της χρήση (Di 
Zine).  

  
 «Ο σχεδιασμός είναι η μέθοδος του να συνδυάζεις μορφή και περιεχόμενο. Ο σχεδιασμός, 

ακριβώς όπως η τέχνη, έχει πολλαπλούς ορισμούς. Ο σχεδιασμός μπορεί να είναι τέχνη. Ο 

σχεδιασμός μπορεί να είναι αισθητική. Ο σχεδιασμός είναι τόσο απλός, γι΄ αυτό και είναι τόσο 

περίπλοκος». 

Paul Rand 
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 «Σχεδιασμός είναι μια καλή ιδέα». 

James Spahr 

 

 «Σχεδιασμός είναι η δύναμη του ανθρώπου να συλλαμβάνει, να σχεδιάζει και να υλοποιεί 

προϊόντα που χρησιμεύουν στο ανθρώπινο είδος για την επίτευξη κάθε ατομικού ή συλλογικού 

στόχου». 

Dick Buchanan 

 

 «Σχεδιασμός είναι το διανοητικό σχέδιο, το σχέδιο επίθεσης, ο υπό θεώρηση στόχος, η 

υιοθέτηση ενός μέσου για ένα σκοπό, ........., το αρχικό σκίτσο μιας εικόνας, ................, η 

εφεύρεση». 

Λεξικό «The Concise Oxford Dictionary»  

 

 «Σχεδιασμός είναι μια επίδειξη της ικανότητας του ανθρώπινου πνεύματος να ξεπερνά τα όριά 

του». 

 George Nelson 

 

 «Οι σχεδιαστές που σχεδιάζουν σαν μηχανές θα αντικατασταθούν από αυτές. Δεν είναι το 

ψηφιακό αλλά το διανοητικό, δεν είναι το μετρήσιμο αλλά το ποιητικό, δεν είναι το μηχανικό 

αλλά το πνευματικό αυτό που κάνει το σχεδιασμό ανθρώπινο». 

Katherine McCoy 

 

 «Το να γνωρίζεις τον κόσμο είναι επιστήμη. Το να τον αλλάζεις είναι σχεδιασμός». 

Ανώνυμος 

 

 «O σχεδιασμός παίζει κεντρικό, όχι απλά διακοσμητικό ρόλο στη δημιουργία ενός νοήματος». 

Derick de Kerchhore 

 

 «Ο σχεδιασμός περιγράφει τις διαδικασίες συλλογής σχημάτων, μεγεθών, υλικών και 

χρωμάτων για τη δημιουργία μιας μορφής που πρόκειται να σχηματιστεί. Το αντικείμενο μπορεί 

να είναι μια πόλη ή κωμόπολη, ένα κτίριο, ένα όχημα, ένα εργαλείο ή κάθε άλλο πράγμα, ένα 

βιβλίο, μια διαφήμιση ή ένα σχέδιο επιφάνειας. Σχεδιασμός είναι η δραστηριότητα που 

σχηματίζει ένα μεγάλο μέρος της πραγματικότητας όπως την βιώνουμε». 

Johnatan Pile 
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«Σχεδιασμός είναι η επιτυχία της ανθρώπινης λογικής να προσαρμόζει τις δημιουργίες του στο 

φυσικό του περιβάλλον και στον τρόπο ζωής του». 

P.J.Grillo 

   

«Ο σχεδιασμός δεν είναι τέχνη ούτε επιστήμη, δεν είναι κοινωνικο-πολιτιστικό φαινόμενο ούτε 

εργαλείο δουλειάς. Είναι μια καινοτόμος διαδικασία που χρησιμοποιεί πληροφορίες και 

εμπειρίες από όλους αυτούς τους τομείς. Χρησιμοποιεί τη δημιουργικότητα πρώτα για να 

αναλύσει και να συνθέσει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους και ύστερα για να προσφέρει 

κατάλληλες και καινοτόμες απαντήσεις (μορφές) που, όταν εφαρμόζονται, πρέπει να φτάνουν 

πέρα από το άθροισμα της ενόρασης και ικανότητας του κάθε τομέα χωριστά και παρόλα αυτά 

να παραμένουν αναγνωρίσιμα και κατάλληλα σε όλους τους». 

A.M. Boutin - Liz Davis 

    

 «Σχεδιασμός είναι το πρωταρχικό μέσο το οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν επί μακρόν 

προσπαθώντας να τροποποιήσουν το φυσικό τους περιβάλλον. Ο σχεδιασμός, δηλ. το να βάζεις 

κατασκευές σε μία σειρά, φαίνεται πως είναι η ανθρώπινη μοίρα». 

Richard Neutra 

 

 «Κάθε αληθινό έργο σχεδιασμού πρέπει να είναι ένα πλήρες επίτευγμα από μόνο του. Πρέπει 

να είναι μια μόνιμη λύση που δεν μπορεί να αντιγραφεί ούτε χρονικά ούτε χωρικά. Κάθε σχέδιο 

είναι μοναδικό και αξίζει την ίδια θέση». 

P.J.Grillo  

 

 «Σε κάθε τι, η τελειότητα επιτυγχάνεται όχι όταν δεν υπάρχει τίποτε για να προστεθεί, αλλά 

όταν δεν υπάρχει τίποτε για να αφαιρεθεί, όταν ένα σώμα έχει αφεθεί μόνο με τη γύμνια του». 

Antoine De Saint Exupery  

 

«Σχεδιασμός είναι η διαδικασία του να μεταμορφώνεις τις ανθρώπινες ιδέες σε μορφές. Να 

μεταμορφώνεις το αόρατο σε ορατό· σχεδιασμός είναι ακόμα η λειτουργία του να μετατρέπεις 

ηθικές, κοινωνικές και πνευματικές ενότητες σε φυσικές. Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την 

οποία ο άνθρωπος δημιουργεί νέες πραγματικότητες. Τούτο ωστόσο προϋποθέτει εμβριθή 

γνώση της ποιότητας και των επιπτώσεων του υλικού κόσμου. Καλός σχεδιασμός είναι το 

αποτέλεσμα του να ενσαρκώνεις μια εξαιρετική ιδέα σε μια καλή μορφή, μια εξαιρετική άυλη 

ενότητα σε μια καλή υλική ενότητα. Το να δημιουργείς πραγματικότητες είναι πάντοτε μια 

τεχνητή δραστηριότητα, και το αποτέλεσμα πρέπει να είναι όμορφο».  

Kenji Ekuan 
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«Ο σχεδιασμός είναι υπόθεση όλων μας: ζούμε μέσα σε αυτόν, τρώμε μέσα σε αυτόν, 

προσευχόμαστε και παίζουμε μέσα σε αυτόν. Όταν λέω ότι ο σχεδιασμός είναι υπόθεση όλων 

μας, δεν εννοώ ότι ο σχεδιασμός είναι μια δουλειά που την κάνεις μόνος σου. Εννοώ ότι 

επηρεάζει τον καθένα πάντοτε στη ζωή του. Αν δεν κατανοήσουμε καλύτερα το σχεδιασμό, θα 

δούμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε σταδιακά να χειροτερεύει, παρά το γεγονός ότι οι 

μηχανές και τα εργαλεία μας θα βελτιώνονται συνεχώς». 

P.J.Grillo  

  

 «Οι ιδέες δίνουν στο σχεδιασμό το ειδικό βάρος του, την ικανότητα να επηρεάζει το κοινό 

θετικά, αρνητικά ή καθόλου». 

Ίδρυμα Σχεδιασμού (Corporate Design Foundation) 

 

 

 «Η τέχνη του σχεδιασμού, που επιλέγει ότι τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε θα έχουν τη 

μορφή που έχουν, έχει πολύ ευρύτερη και πολύ πιο διαρκή επίδραση από οποιαδήποτε άλλη 

τέχνη. Ο καθένας εκτίθεται σε αυτήν όλη τη διάρκεια της μέρας. Στις πόλεις όπου ζούμε δεν 

μπορείς να δεις σχεδόν τίποτε άλλο εκτός από ό,τι έχει σχεδιαστεί». 

David Pye 

 

 «Ο καλός σχεδιασμός κρατά το χρήστη χαρούμενο, τον κατασκευαστή κερδισμένο και τον 

λάτρη του ωραίου απαρεξήγητο».    

Raymond Loewy 

 

«Το να φτιάχνεις, να δημιουργείς πράγματα είναι μία (σχεδόν) μοναδικά ανθρώπινη 

δραστηριότητα. Στη δημιουργία, το να δίνεις σχήμα ενσωματώνεται κανονικά στη σκόπιμη 

επιδίωξη του να επιτυγχάνεις στόχους και δεν είναι μια χωριστή δραστηριότητα. Ο σχεδιασμός 

είναι μια χωριστή δραστηριότητα από τη δημιουργία, εφόσον η διαδικασία επιδιώκεται από 

έναν αριθμό μερών- με το αποτέλεσμα να προορίζεται για άλλους- εκτός του δημιουργού. Είναι 

μια διαδικασία ενσωμάτωσης που αναγνωρίζει τις προτεραιότητες όλων των μερών, 

συνθέτοντάς τις σε μία λύση, είτε αυτή είναι ένα αντικείμενο, είτε μία εμπειρία/ κατάσταση είτε 

ένα περιβάλλον. Ο σχεδιασμός δεν είναι μία ξεχωριστή είσοδος δεδομένων στις δραστηριότητες 

αυτών των μερών. Είναι πάντοτε εκεί, είτε πραγματοποιείται από έναν επαγγελματία είτε από 

ένα χαρισματικό άτομο». 

Jan Kuypers 
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«Ο σχεδιασμός δεν βρίσκεται σε τελειωμένα προϊόντα, αλλά στη διαδικασία της παραγωγής 

τους. Όχι στο αποτέλεσμα, αλλά στη διαδικασία». 

Andrea Branzi 

 

Η λέξη «σχεδιασμός» μπορεί να σημαίνει είτε μία χωρίς βάρος, μεταφυσική σύλληψη είτε ένα 

υλικό μοτίβο. Το αντίθετο του σχεδιασμού είναι το χάος. 

Buckminster Fuller 

   

«Η λέξη «σχεδιασμός» σηματοδοτεί τόσα διαφορετικά πράγματα: μία διαδικασία, ένα μέσο 

προώθησης πωλήσεων και ένα στάδιο στο δρόμο για την παραγωγή. Διευρύνει τα προϊόντα και 

τα πουλάει. Λύνει προβλήματα και μεταφέρει ιδέες. Είναι καλλιτεχνικό και εμπορικό, 

πνευματικό και υλικό. Αυτή η πολυπλευρότητα και/ ή αοριστία είναι κάτι που πρέπει να 

μάθουμε να ζούμε με αυτό, ως ένα ιστορικά μη αναστρέψιμο γεγονός». 

Frederique Huygen  

 

 «Ο σκοπός του σχεδιασμού είναι να διευρύνει την επικοινωνία». 

 Lynda Weinman 

 

 «Ο σχεδιασμός προϋποθέτει μία διαρκή αναμόρφωση των ιδεών μας, καθώς πρέπει να 

προσαρμόζει τη γλώσσα του στις νέες δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα δομικά υλικά». 

P.J.Grillo  

 

«Ο βιομηχανικός σχεδιασμός είναι μια δημιουργική δραστηριότητα που σκοπό έχει να 

προσδιορίσει τις επίσημες ιδιότητες των προϊόντων που παράγει η βιομηχανία. Αυτές οι 

επίσημες ιδιότητες περιλαμβάνουν και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, αλλά είναι κατά κύριο 

λόγο εκείνες οι δομικές και λειτουργικές σχέσεις που μετατρέπουν ένα σύστημα σε μια ενότητα 

με συνοχή, τόσο από την πλευρά του παραγωγού όσο και από την πλευρά του χρήστη. Ο 

βιομηχανικός σχεδιασμός εκτείνεται σε όλες τις πτυχές του ανθρώπινου περιβάλλοντος που 

ελέγχονται από τη βιομηχανική παραγωγή». 

Thomas Maldonado  

 

«Ο σχεδιασμός, στην ευρύτερή του έννοια, αποτελεί δημιουργία συστημάτων για τη ζωή».  

Yoshida Mitsukuni  
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«Απλότητα. Μια αρετή τόσο σπάνια και σημαντική στο σχεδιασμό, δεν σημαίνει ένδεια ή 

φτώχεια. Δεν σημαίνει απουσία οποιασδήποτε διακόσμησης ή απόλυτη γύμνια. Σημαίνει απλώς 

ότι η διακόσμηση πρέπει να ανήκει στενά στη σχεδιαστική ακολουθία, και ότι οτιδήποτε ξένο 

προς αυτήν πρέπει να απομακρύνεται. Η διακόσμηση πρέπει να έχει συνοχή και να είναι 

απόλυτα ενσωματωμένη στο όλο σκεπτικό του σχεδιασμού». 

P.J.Grillo 

 

«Σχεδιασμός είναι το να εφαρμόζεις τη δημιουργικότητα στην κατάρτιση της βέλτιστης λύσης 

ενός δεδομένου προβλήματος και το να επικοινωνείς αυτήν τη λύση στους άλλους». 

Ανώνυμος 

 

«Ο σχεδιασμός πρέπει να έχει νόημα. Και το «να έχει νόημα» αντικαθιστά το σημασιολογικά 

φορτισμένο ήχο λέξεων όπως «όμορφος, άσχημος, καλός, συμπαθητικός, αποκρουστικός, 

ρεαλιστικός, σκοτεινός, αφηρημένος και ωραίος», ετικέτες που προσιδιάζουν σε ένα 

χρεωκοπημένο μυαλό όταν έρχονται αντιμέτωπες με την «Guernica» του Πικάσσο, το 

«Fallingwater» του Frank Lloyd Wright, την «Εroica» του Μπετόβεν, το «Le Sacred au 

Printemps» του Στραβίνσκυ και το «Finegans Wake» του Joyce. Σε όλα αυτά απαντάμε σε αυτό 

που έχει νόημα». 

Victor Papanek 

 

«Η φιλοσοφία του σχεδιασμού που διαμορφώνει το σκεπτικό του «Φιλάνθρωπου Χωριού» 

αναγνωρίζει τι είναι αυτό που θέλουν τα άτομα στην καθημερινή τους ζωή. Τι θέλουν να δουν 

και να νιώσουν στις γειτονιές τους, στα σπίτια τους και στο χώρο εργασίας τους: μια αίσθηση 

ήρεμης, μόνιμης και χωρίς χρονικά όρια ομορφιάς, που υπηρετείται αλλά δεν κυριαρχείται από 

τα θαύματα της τεχνολογίας. Το να επιστρέφουν τη ζωή τους στις χαρές της ιδιωτικότητας και 

της φιλίας σε περιβάλλον με ανθρώπινα δεδομένα. Το να χτίζουν με προνοητικότητα και να 

αποκαθιστούν με φροντίδα. Το να κοιτούν πρώτα τις ανάγκες και επιθυμίες των ανθρώπων». 

Ben Park 

 

«Ο σχεδιασμός είναι η διαδικασία που μετατρέπει τις ιδέες σε προϊόντα που ευχαριστούν τους 

χρήστες τους». 

Andrew Summers 

  

 «Ένα σχέδιο για να τακτοποιείς συστατικά με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεις ένα 

συγκεκριμένο στόχο με τον καλύτερο τρόπο. Ο σχεδιασμός είναι μία έκφραση του στόχου. 

Αργότερα μπορεί (εάν είναι αρκετά καλός) να κριθεί ως τέχνη». 

Charles Eames 
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 «Ο σχεδιασμός είναι αυτό που κάνεις, όχι αυτό που έχεις κάνει». 

Alan Fletcher 

 

 «Ο σχεδιασμός είναι η ζωντανή αρχή κάθε δημιουργικής διαδικασίας». 

Vasari 

 

 «Σχεδιασμός είναι να δίνεις σχήμα στα ανθρώπινα όνειρα». 

Kenji Ekvan 

 

 «Ο καλός σχεδιασμός είναι η λύση που προσαρμόζεται καλύτερα στην αναγκαιότητα, αλλά 

πολύ ανώτερος από αυτήν». 

André Breton 

 

«Οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο σχεδιασμός είναι σαν να βάζεις κραγιόν σε γορίλα». 

Dieter Rams 

   

 «Ο σχεδιαστής είναι η σύνθεση που προκύπτει από έναν καλλιτέχνη, έναν εφευρέτη, ένα 

μηχανικό, έναν αμερόληπτο οικονομολόγο και ένα επαναστατικού γνώστη στρατηγικής». 

Buckminster Fuller 

 

«Σχεδιασμός είναι το να μεταφράζεις ένα στόχο σε μία υλική μορφή ή εργαλείο». 

Jens Bernsen 

 

 «Ο σχεδιασμός είναι το αντώνυμο του ατυχήματος». 

 Vernon Barber 

 

 «Σχεδιαστής είναι ένας μελετητής με αισθητική». 

Bruno Munari 

    

«Καλός σχεδιασμός είναι η ευφυία που γίνεται ορατή». 

Le Corbusier 

   

 «Σχεδιασμός είναι να έρχεσαι σε αντιπαράθεση με τη ζωή». 

Ettore Sottsass  
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 «Ο σχεδιασμός είναι μια δημιουργική δραστηριότητα που σκοπό έχει να εγκαθιδρύσει τις 

πολυσχιδείς ιδιότητες των αντικειμένων, διαδικασιών, υπηρεσιών και των συστημάτων τους σε 

ολόκληρους κύκλους ζωής. Επομένως, ο σχεδιασμός είναι ο κεντρικός παράγοντας καινοτόμου 

ανθρωπισμού των τεχνολογιών και ο κρίσιμος παράγοντας της πολιτιστικής και οικονομικής 

συναλλαγής». 

ICSID 

 

 «Σχεδιασμός είναι η συνειδητή και διαισθητική προσπάθεια να επιβάλεις σημαντική τάξη». 

Victor Papanek 

  

 

 





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Οικογένειες τελεστών T-norm. 

Σ’ αυτό το παράρτημα θα παρουσιαστούν οκτώ πολύ γνωστές οικογένειες T-norms 

[138,188]: 

1. Aczél-Alsina T-norms ( )AATλ . 

( )DTλ2. Dombi T-norms . 

( )FTλ3. Frank T-norms . 

4. Hamacher T-norms ( )HTλ . 

5. Mayor-Torrens T-norms ( )MTTλ . 

( )SSTλ6. Schweizer-Sklar T-norms . 

7. Sugeno-Weber T-norms ( )SWTλ . 

( )YTλ8. Yager T-norms . 

( )AATλΟικογένεια Aczél-Alsina T-norms . 

Η οικογένεια των τελεστών Aczél-Alsina ορίζεται ως εξής: 

( )
( )
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yxT
Οικογένεια τελεστών 

Aczél-Alsina. (Ι. 1) 

[ )∞,0 0=λλΗ παράμετρος  παίρνει τιμές στο . Για  η οικογένεια συγκλίνει στον τελεστή 

Drastic product ενώ για 1=λ∞→λ  στο τελεστή MIN. Για  η οικογένεια ταυτίζεται με το 

algebraic product. 

 

[ 30,0= ]λΣτο Σχ. Ι 1 φαίνεται η γραφική παράσταση της παραπάνω οικογένειας για . Ο 

τελεστής εφαρμόζεται στις τιμές 7.0=y4.0=x  και . Στο Σχ. Ι 1 γίνεται φανερό ότι για 

1=λ  η οικογένεια ταυτίζεται με το algebraic product που απεικονίζεται με το σύμβολο ►. 
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( )AATλΣχ. Ι 1 Γραφική παράσταση της οικογένειας Aczél-Alsina T-norms   

( )DTλΟικογένεια Dombi T-norms . 

Η οικογένεια των τελεστών Dombi ορίζεται ως εξής: 

( )
( )
( )

( )

⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

∞=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+

∞=
=

=

,0,
111

1
,,

0,,
,

λ

λ
λ

λ

λλ

λ

y
y

x
x

yxT
yxT

yxT M

D
D Οικογένεια 

τελεστών Dombi. (Ι. 2) 

[ )∞,0 0=λλΗ παράμετρος  παίρνει τιμές στο . Για  η οικογένεια συγκλίνει στον τελεστή 

Drastic product ενώ για ∞→λ  στο τελεστή MIN.  

 

Στο Σχ. Ι 2 φαίνεται η γραφική παράσταση, με τις μεταβλητές και τα εύρη που αναφέρθηκαν 

στo κεφάλαιο 3. 
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( )DTλΣχ. Ι 2 Γραφική παράσταση της οικογένειας Dombi T-norms . 

( )FTλΟικογένεια Frank T-norms . 

Η οικογένεια των τελεστών Frank ορίζεται ως εξής: 
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τελεστών Frank. (Ι. 3) 

)

[ )∞,0 0=λλΗ παράμετρος  παίρνει τιμές στο . Για  η οικογένεια συγκλίνει στον τελεστή 

MIN, για 1=λ ∞→λ στον τελεστή Algebraic Product ενώ για  στο τελεστή bounded 

difference. 

 

Στο Σχ. Ι 3 φαίνεται η γραφική παράσταση, με τις μεταβλητές και τα εύρη που περιγράφηκαν 

στην παράγραφο 0. Επίσης γίνεται φανερό ότι για 1=λ  η οικογένεια ταυτίζεται με το 

algebraic product που απεικονίζεται με το σύμβολο ►, και όταν ∞→λ  στον τελεστή 

bounded difference που απεικονίζεται με το σύμβολο +. 
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( )FTλΣχ. Ι 3 Γραφική παράσταση της οικογένειας Frank T-norms . 

( )HTλΟικογένεια Hamacher T-norms . 

Η οικογένεια των τελεστών Hamacher ορίζεται ως εξής: 

( )
( )

( )( ) [ ) ( ) (⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

≠∞=
−+−+

===
∞=

=

0,0,0,, & ,0,
1

0,0
,,

,

yx
xyyx

xy
yx

yxT
yxT

D
H

λλ
λλ

λ
λ

λ

Οικογένεια 

τελεστών 

Hamacher 
(Ι. 4) 

)

Η παράμετρος λ  παίρνει τιμές στο [ )∞,0 ∞→λ. Για  η οικογένεια συγκλίνει στον τελεστή 

Drastic Product, ενώ για 1=λ  στον τελεστή Algebraic Product. 

 

Στο Σχ. Ι 4 φαίνεται η γραφική παράσταση, με τις μεταβλητές και τα εύρη που περιγράφηκαν 

στο κεφάλαιο 3. Επίσης γίνεται φανερό ότι για 1=λ  η οικογένεια ταυτίζεται με το algebraic 

product που απεικονίζεται με το σύμβολο ►. 
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Σχ. Ι 4 Γραφική παράσταση της οικογένειας Hamacher T-norms ( )HTλ . 

( )MTTλΟικογένεια Mayor-Torrens T-norms . 

Η οικογένεια των τελεστών Mayor-Torrens ορίζεται ως εξής: 

( ) ( ) ( ] ( ) [ ]
( )

2,0 , 0,1  & , 0,,
, , 0 |  | 

MT MAX x y x yT x y
MIN x y x yλ

λ λ λ
λ λ λ

⎧ + − ∈ ∈⎪= ⎨
= > >⎪⎩

Οικογένεια 

τελεστών Mayor-

Torrens 
(Ι. 5) 

[ ]1,0 1=λλΗ παράμετρος  παίρνει τιμές στο . Για  η οικογένεια συγκλίνει στον τελεστή 

bounded difference, ενώ για 0=λ  στον τελεστή MIN. 

 

[ 1,0= ]λΣτο Σχ. Ι 5 φαίνεται η γραφική παράσταση της παραπάνω οικογένειας για . Ο 

τελεστής εφαρμόζεται στις τιμές 7.0=y4.0=x  και . Στο Σχ. Ι 5 γίνεται φανερό ότι για 

1=λ  η οικογένεια ταυτίζεται με τον τελεστή bounded difference που απεικονίζεται με το 

σύμβολο + ενώ για 0=λ  ταυτίζεται με το MIN που απεικονίζεται με το σύμβολο ☼. 
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( )MTTλΣχ. Ι 5 Γραφική παράσταση της οικογένειας Mayor-Torrens T-norms . 

( )SSTλΟικογένεια Schweizer-Sklar T-norms . 

Η οικογένεια των τελεστών Schweizer-Sklar ορίζεται ως εξής: 

( )

( )
( )
( )

( ) ( ) (

, ,
, , 0

, , ,

1,0 , ,0 0,

M

PSS

D

T x y
T x y

T x y T x y

MAX x y

λ

λ λλ

λ
λ
λ

λ

= −∞⎧
⎪ =⎪

= ⎨ = ∞
⎪
⎪ + − ∈ −∞ ∪ ∞⎩ )

Οικογένεια 

τελεστών 

Schweizer-Sklar. 
(Ι. 6) 

( )∞∞− ,λ −∞→λΗ παράμετρος  παίρνει τιμές στο . Για  η οικογένεια συγκλίνει στον 

τελεστή MIN, για 0=λ 1=λ στον τελεστή Algebraic Product, για  στο τελεστή bounded 

difference, ενώ για ∞→λ  στον τελεστή Drastic product. 

 

[ ]10,10−=λΣτο Σχ. Ι 6 φαίνεται η γραφική παράσταση της παραπάνω οικογένειας για . Ο 

τελεστής εφαρμόζεται στις τιμές  και 7.0=y4.0=x . Στο Σχ. Ι 6 γίνεται φανερό ότι για 

1=λ  η οικογένεια ταυτίζεται με τον τελεστή bounded difference που απεικονίζεται με το 

σύμβολο + ενώ για 0=λ  ταυτίζεται με το algebraic product που απεικονίζεται με το 

σύμβολο ►. Για πολύ μικρό λ  ταυτίζεται με τον τελεστή MIN που απεικονίζεται με το 
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λσύμβολο ☼, ενώ για πολύ μεγάλο  με το Drastic product που απεικονίζεται με το σύμβολο 

○. 
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( )SSTλΣχ. Ι 6 Γραφική παράσταση της οικογένειας Schweizer-Sklar T-norms . 

( )SWTλΟικογένεια Sugeno-Weber T-norms . 

Η οικογένεια των τελεστών Sugeno-Weber ορίζεται ως εξής: 

( )
( )
( )

( )

, , 1
, , ,

1 , , 1,
1

D
SW

P

T x y
T x y T x y

x y xyMAX o

λ

λ
λ

λ λ
λ

⎧
⎪ = −⎪⎪= = ∞⎨
⎪ + − +⎛ ⎞⎪ = − ∞⎜ ⎟+⎪ ⎝ ⎠⎩

Οικογένεια τελεστών 

Sugeno-Weber. (Ι. 7) 

[ )∞− ,1 1−=λλΗ παράμετρος  παίρνει τιμές στο . Για  η οικογένεια συγκλίνει στον 

τελεστή Drastic product, για 0=λ ∞→λ στον τελεστή bounded difference ενώ για  στο 

τελεστή algebraic product. 

 

[ ]20,1−=λΣτο Σχ. Ι 7 φαίνεται η γραφική παράσταση της παραπάνω οικογένειας για . Ο 

τελεστής εφαρμόζεται στις τιμές 7.0=y4.0=x  και . Στο Σχ. Ι 7 γίνεται φανερό ότι για 

1−=λ  η οικογένεια ταυτίζεται με τον τελεστή Drastic product που απεικονίζεται με το 
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0=λσύμβολο ○, ενώ για  ταυτίζεται με το bounded difference που απεικονίζεται με το 

σύμβολο +. Για πολύ μεγάλο λ  με το algebraic product που απεικονίζεται με το σύμβολο ►. 
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( )SWTλΣχ. Ι 7 Γραφική παράσταση της οικογένειας Sugeno-Weber T-norms . 

Οικογένεια Yager T-norms ( )YTλ . 

Η οικογένεια των τελεστών Yager ορίζεται ως εξής [319]: 

( )
( )
( )

( ) ( )( ) ( )

, , 0
, , ,

1 1 1 ,0 , 0,

D
Y

M

T x y
T x y T x y

MAX x y

λ

λ λλ

λ
λ

λ

⎧
⎪ =
⎪= = ∞⎨
⎪

− − + − = ∞⎪
⎩

Οικογένεια τελεστών 

Yager. (Ι. 8) 

[ )∞,0 0=λλΗ παράμετρος  παίρνει τιμές στο . Για  η οικογένεια συγκλίνει στον τελεστή 

Drastic product ενώ για 1=λ∞→λ  στο τελεστή MIN. Για  η οικογένεια ταυτίζεται με τον 

τελεστή bounded difference. 

 

Στο Σχ. Ι 8 φαίνεται η γραφική παράσταση, με τις μεταβλητές και τα εύρη που περιγράφηκαν 

στο κεφάλαιο 3. Για 1=λ  ταυτίζεται με το bounded difference που απεικονίζεται με το 

σύμβολο +. 
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Σχ. Ι 8 Γραφική παράσταση της οικογένειας Yager T-norms 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Αλγόριθμοι εξελικτικών τεχνικών 

βελτιστοποίησης. 

III.1 Μιμητικός Αλγόριθμος (Memetic Algorithm) 
 

1.Κωδικοποίησε το χώρο λύσεων 
2.(α) Καθόρισε μέγεθος πληθυσμού (pop_size), μέγιστο αριθμό γενεών (max_gen), 

τρέχων πληθυσμός=0 (gen=0) 
2.(β) Καθόρισε ρυθμό διασταύρωσης (cross_rate), ρυθμό μετάλλαξης (mutate_rate)  
3.Αρχικοποίηση Πληθυσμού 
4.Εφόσον max_gen≥gen 
 Εφάρμοσε Γενετικό Αλγόριθμο 
  Εφάρμοσε Τεχνική Τοπικής Αναζήτησης 
 Πρόσθεσε απογόνους στη νέα γενιά 
 gen=gen+1 
4.Τέλος Εφόσον (Τέλος ενός τρεξίματος) 
5.Εφάρμοσε τελική τοπική αναζήτηση στο καλύτερο χρωμόσωμα 

 

III.2  Αλγόριθμος αποικίας μυρμηγκιών 
 

1.Αρχικοποίησε 
 Όρισε t:=0  {t είναι ο μετρητής χρόνου} 
 Όρισε NC:=0  {NC είναι ο μετρητής κύκλων} 
 Όρισε για κάθε άκρη (i,j) μία αρχική τιμή τij(t)=c για το σθένος του ίχνους και Δτij=0 
 Τοποθέτησε τα m μυρμήγκια στους n κόμβους 
2.Όρισε s:=1   {s είναι ο δείκτης απαγορευμένης λίστας (tabu list)} 
 Για k:=1 έως m κάνε  
   Τοποθέτησε την αρχική αποικία του kου μυρμηγκιού στη tabuk(s) 
3.Επανέλαβε μέχρι ότου η απαγορευμένη λίστα είναι γεμάτη     {αυτό το βήμα θα γίνει (n-1) φορές} 
 Όρισε s:=s+1 
 Για k:=1 έως m κάνε 

k
ijp (t)  Διάλεξε την αποικία j για να κινηθείς, με πιθανότητα  

   {στο χρονικό σημείο t το kο μυρμήγκι είναι στην αποικία i = tabuk(s-1)} 
  Μετακίνησε το kο μυρμήγκι στην αποικία j 
  Τοποθέτησε αποικία j στη tabuk(s) 
4.Για k:=1 έως m κάνε 
 Μετακίνησε το kο μυρμήγκι από τη tabuk(n) στη tabuk(1) 
 Υπολόγισε το μήκος Lk της διαδρομής που περιγράφεται από το kο μυρμήγκι 
 Ανανέωσε τη μικρότερη ευρεθείσα διαδρομή 
4.Για κάθε άκρη (i,j) κάνε 
 Για k:=1 έως m κάνε 

kk
ki,j

Q ,  εαν (i,j)  διαδρομης tabu
LΔτ
0,  σε διαφορετικη περιπτωση   

⎧ ∈⎪= ⎨
⎪⎩

 

k
ij ij ijΔτ :=Δτ +Δτ  

5.Για κάθε άκρη (i,j) υπολόγισε τij(t+n) σύμφωνα με εξίσωση τij(t+n)=ρ·τij(t)+Δτij 
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 Όρισε t:=t+n 
 Όρισε NC:=NC+1 
 Για κάθε άκρη (i,j) όρισε Δτij:=0 
6.Εάν (NC < NCΜΑΧ) και (συμπεριφορά μη-στασιμότητας ) 
 Τότε 
  Άδειασε όλες τις απαγορευμένες λίστες 
  Πήγαινε στο βήμα 2 
 Αλλιώς 
  Εμφάνισε τη συντομότερη διαδρομή 
  Σταμάτησε 

III.3 Αλγόριθμος μελισσών 
1.Αρχικοποίησε πληθυσμό με τυχαίες λύσεις 
2.Αξιολόγησε την ικανότητα του πληθυσμού 
3. Εφόσον (κριτήριο παύσης δεν ικανοποιείται) 

Δημιουργία νέου πληθυσμού 
4.Επέλεξε περιοχές για γειτονική αναζήτηση 
5.Ανάθεση μελισσών για επιλεγμένες περιοχές και αξιολόγηση ικανότητας 
  {περισσότερες μέλισσες για τις καλύτερες e περιοχές} 
6.Επιλογή της καλύτερης μέλισσας από κάθε συστοιχία λουλουδιών 
7.Ανάθεση στις υπόλοιπες μέλισσες τυχαίας αναζήτησης και αξιολόγηση ικανότητάς τους 

8.Τέλος Εφόσον 
 

III.4  Αλγόριθμος σμήνους ατόμων 
Ξεκίνησε; 
 Δημιούργησε τυχαίο πλυθυσμό από Ν λύσεις (άτομα); 
 Για κάθε άτομο i∈ N: υπολόγισε Ικανότητα (i);  
 Αρχικοποίησε την τιμή του συντελεστή βαρύτητας ω; 
 Για κάθε άτομο 
  Θέσε pBest ως την καλύτερη θέση του ατόμου i; 
  Εάν η Ικανότητα (i) είναι καλύτερη από το pBest Τότε pBest(i) = Ικανότητα(i) 
 Τέλος 
 Θέσε το gBest ως την καλύτερη Ικανότητα όλων των ατόμων; 
 Για κάθε άτομο 
  Υπολόγισε την ταχύτητα ατόμου με τη σχετική σχέση  
  Ανανέωσε τη θέση ατόμου σύμφωνα με τη σχετική σχέση 
 Τέλος 

Ανανέωσε την τιμή του συντελεστή βαρύτητας ω 
Έλεγξε αν τερματισμός=αληθής 

Τέλος; 
 

 

III.5 Αλγόριθμος αναπήδησης μετακινούμενου βατράχου 
Ξεκίνησε; 
 Δημιούργησε τυχαίο πλυθυσμό από P λύσεις (βάτραχοι); 
 Για κάθε άτομο i∈ Ρ: υπολόγισε Ικανότητα (i);  
 Ταξινόμησε το πληθυσμό Ρ σε φθίνουσα σειρά βάσει της Ικανότητας; 
 Διαίρεσε το πληθυσμό Ρ σε m memeplexes 
 Για κάθε memeplex 
  Καθόρισε τους καλύτερους και χειρότερους βάτραχους 
  Βελτίωσε τη θέση χειρότερου βατράχου χρησιμοποιώντας τις σχετικές σχέσεις 
  Επανέλαβε για ένα καθορισμένο αριθμό επαναλήψεων 
 Τέλος 
 Συνδύασε τα εξελιγμένα memeplexes 
 Ταξινόμησε το πληθυσμό Ρ σε φθίνουσα σειρά βάσει της Ικανότητας; 

Έλεγξε αν τερματισμός=αληθής 
Τέλος; 
 



256                                                                                                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

III.6 Αλγόριθμος εξομοιωμένης ανόπτησης 

 
Sο: αρχική λύση 
BestS: βέλτιστη λύση 
Το:αρχική θερμοκρασία 
α: ρυθμός ψύξης 
β:σταθερά, maxtime: συνολικός επιτρεπόμενος χρόνος για διαδικασία ανόπτησης 
M: αναπαριστά το χρόνο μέχρι την επόμενη ανανέωση παραμέτρων 
 

Αρχή Εξομοιωμένης Ανόπτησης; 
 Τ=Το; 
 CurS=So; 
 BestS=CurSi  {H BestS είναι η καλύτερη διαθέσιμη λύση μέχρι στιγμής} 

CurFitness=Fitness(CurS); 
BestFitness=Fitness(BestS); 
Χρόνος=0; 
Επανέλαβε 
 Κάλεσε τον αλγόριθμο Metropolis (CurS,CurFitness, BestS, BestFitness, T, M) 
 Χρόνος=Χρόνος+Μ; 
 Τ=α x T; 
 M = β x M 
Μέχρι Χρόνος ≥ MaxTime 
Επέστρεψε το BestS; 

Τέλος Εξομοιωμένης Ανόπτησης 
 

 
 
 
 
Αλγόριθμος Metropolis (CurS,CurFitness, BestS, BestFitness, T, M) 
Ξεκίνησε; 

Επανέλαβε μέχρι Μ=0; 
 NewS=Neighbor(CurS); 
 NewFitness=Fitness(NewS); 
 ΔFitness=(NewFitness-CurFitness); 
 Εάν ΔFitness>0 Τότε 
   CurS=NewS; 
   Εάν NewFitness>BestFitness Τότε 
    BestS=NewS 
   Τέλος Εάν 
 Αλλιώς 
   Εάν RANDOM < eΔFitness/T Τότε 
    CurS=NewS 
   Τέλος Εάν 
 Τέλος Εάν 
 M=M-1 
Τέλος επανάληψης; 

Τέλος; 
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III.7 Αλγόριθμος απαγορευμένης αναζήτησης 
 
 

 

III.8 Αλγόριθμος GRASP 
(Α) ΒΑΣΙΚΟΣ GRASP 
 1.Διάβασε_Κύκλωμα_ΛίσταΔικτύου(); 
 2.Κάνε 
  3.Φάση_Κατασκευής(Λαίμαργη, Τυχαία, Προσαρμοστική) 
  4.Φάση_Τοπικής_Βελτίωσης(Αρχική Λύση) 
  5.Αποθήκευσε_Βέλτιστη_Λύση(Προηγούμενες Λύσεις) 
  6. Εφόσον όχι Τέλος 
 7. Αναφορά_Βέλτιστης_Λύσης() 
(Β) Φάση_Κατασκευής() 
 1. Εφόσον (κατασκευή όχι τέλος) 
  2.Λαίμαργη: Δημιούργησε Λίστα Υποψηφίων (RCL) 
  3.Τυχαία: Module = Επέλεξε από RCL 
  4.Προσαρμοστική: Πρόσθεσε νέο στοιχείο στη λύση 
  5.Εφαρμοσιμότητα: Έλεγξε εφαρμοσιμότητα λύσης 
 6. ΤέλοςΕφόσον 
(C) Φάση_Τοπικής_Βελτίωσης() 
 1.Διάβασε Αρχική Λύση 
 2.Εφόσον (τοπική λύση όχι βρεθεί) 
  3.ΝέαΛύση=Τοπικές_Αλλαγές(Λύση) 
 4.ΤέλοςΕφόσον 
 5.Επέστρεψε_Βέλτιστη_Λύση 

 

 

 

Καλύτερη λύση 

Τρέχουσα λύση 
Κίνηση 1

Κίνηση n

Καλύτερη 

Απαγορευμένη? OXI Τρέχουσα λύση 

Πέρασε κριτήριο 

φιλοδοξίας?

NAI

Νέα λύση 

Νέα λύση 

Ξαναδημιούργησε 

κινήσεις 

OXI Τρέχουσα λύση 

NAI
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Ορολογία 

 

αναδιάρθρωση partitioning
ανάκτηση σχεδιαστικής περίπτωσης case retrieval
αναλογική συλλογιστική analogical reasoning
ανάστροφη μετάδοση back-propagation
ανταγωνιστικό νευρωνικό δίκτυο competitive neural network
αντικειμενική συνάρτηση objective function
απαγορευμένη έρευνα tabu search
απαλοιφή tearing
αποσυζευγμένος decoupled
αριθμητική παράμετρος numerical parameter
ασαφής λογική ΑΛ fuzzy logic FL
ασαφής προτίμηση ΑΠ fuzzy preference FP
άτομο individual
βάρος γνώμης ΒΓ opinion weight ow
βελτιστοποίηση βασιζόμενη σε σύνολα set-based optimization
βελτιστότητα Pareto Pareto optimality
βρόγχοι loops
γενετικός αλγόριθμος ΓΑ genetic algorithm GA
δημιουργικός σχεδιασμός creative design
διασταύρωση crossover
διεπαφή interaction
επαγωγή implication
επικλινής κάθοδος gradient descent
εποπτευόμενη μάθηση supervised learning
ζευγάρωμα mating
θεμελιώδης σχεδιασμός conceptual design
κριτήριο βελτιστοποίησης optimization criterion
k-γειτνίαση k-neighbouring
λεκτική παράμετρος linguistic parameter
λήψη αποφάσεων decision-making
λογική επιχειρηματολογία rationality
μεθοδολογία σχεδιασμού design methodology
μέθοδος αποασαφοποίησης defuzzification method
μεταβλητή απόδοσης ΜΑ performance variable PV
μεταβλητή απόδοσης performance variable
μεταβλητή εξαρτημένη σχεδιαστική παράμετρος variable dependent DP
μετάλλαξη mutation
μη-εποπτευόμενη μάθηση unsupervised learning
μη-κυριαρχίσιμες non-dominated
μηχανική μάθηση machine learning

Ορολογία στα ΑγγλικάΟρολογία στα Ελληνικά

 

 

 

 



 

μοναδιάστατη τιμή scalar value
νευρο-ασαφής προσέγγιση neuro-fuzzy approximation
ομαδοποίηση clustering
ομαδοποίηση clustering
πειραματικός σχεδιασμός design of experiments
περιγραφικά descriptive
πίνακας δομής σχεδιασμού ΠΔΣ design structure matrix DSM
πίνακας προσιτότητας reachability matrix
πλαίσιο framework
ποιοτική παράμετρος qualitative parameter
πολλαπλών αρχών (επιστημονικών τομέων) multi-disciplinary
πολυκριτηριακό multiobjective
πολυτροπικό multi-modal
ποσοτική παράμετρος quantitative parameter
προσαρμογή σχεδιαστικής περίπτωσης case adaptation
προσεγγιστικά σύνολα rough sets
προσομοιωμένη ανόπτηση simulated annealing
σταθερή σχεδιαστική παράμετρος fixed design parameter
στοιχειοσειρά string
στρατηγική συμβιβασμού/ανταλλαγής trade-off strategy
σύγχρονος σχεδιασμός concurrent design
συλλογιστική reasoning
συλλογιστική βάσει περιπτώσεων case-based reasoning CBR
συνάθροιση aggregation
συνθετότητα modularity
συνταγογραφικά prescriptive
συντελεστής βαρύτητας ΣΒ weighting factor w
σύστημα επαγωγής inference system
σχεδιασμός βάσει περιπτώσεων case-based design CBD
σχεδιασμός διαμόρφωσης configuration design
σχεδιασμός καινοτομίας innovative design
σχεδιασμός ρουτίνας routine design
σχεδιαστική γενικότητα design generality
σχεδιαστική οντότητα design entity
σχεδιαστική παράμετρος ΣΠ design parameter DP
σχεδιαστική περίπτωση design case
σχεδιαστικό καθήκον design task
σχεδιαστικοί στόχοι design objectives
τεχνητά νευρωνικά δίκτυα ΤΝΔ artificial neural networks ΑΝΝ
τεχνική technique
τιμή ικανότητας fitness value
τιμή μονοσυνόλου singleton value
υπολογιστικά computer-based (computational)
φυσική επιλογή natural selection

Ορολογία στα ΑγγλικάΟρολογία στα Ελληνικά
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