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∆ιαµόρφωση 
 ∆ιαδικασία επιλογής και τακτοποίησης συνδυασµών εξαρτηµάτων ενός µηχανικού ή 
άλλου συστήµατος που ικανοποιούν συγκεκριµένες προδιαγραφές. 

 Π.χ. διαµόρφωση υπολογιστικών συστηµάτων µε διάφορους τύπους επεξεργαστών, 
µνηµών, µονάδων Ι/Ο, οθονών, λογισµικού από µηχανικούς υπολογιστών και πωλητές 

 Π.χ. διαµόρφωση θεραπείας ή δίαιτας µε διάφορους συνδυασµούς τροφών από 
διαιτολόγους 

 Είσοδος: Γενικές προδιαγραφές για το διαµορφούµενο σύστηµα  
 Έξοδος: Λεπτοµερείς προδιαγραφές των εξαρτηµάτων που απαιτούνται και τον 
τρόπο διάταξης 

 Η επιλογή εξαρτηµάτων γίνεται από ένα προκαθορισµένο πεπερασµένο σύνολο 
 Η διαµόρφωση είναι ειδική περίπτωση της σχεδίασης (design) 

 Σχεδίαση: τα εξαρτήµατα περιορίζονται µόνο από τις κατασκευαστικές µεθόδους και την 
ποιότητα (όχι πεπερασµένο σύνολο) 

 ∆ιαµόρφωση: προσδιορισµός συνόλου δυνατών ή προτιµητέων εξαρτηµάτων από ένα 
προκαθορισµένο σύνολο πιθανών εξαρτηµάτων 
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∆ιαδικασία της ∆ιαµόρφωσης 
1. Αρχικές προδιαγραφές 
2. Επέκταση Εξαρτηµάτων: 

 Συλλογή όλων των υποεξαρτήµατων που είναι απαραίτητα για την κατασκευή των 
αρχικών εξαρτηµάτων 

3. ∆ιευθέτηση Εξαρτηµάτων: 
 Σειριακή διαδικασία διάταξης 
 Τοποθετούνται τα απαιτούµενα εξαρτήµατα από αριστερά προς τα δεξιά 

4. Επιστροφή στο 2. 
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Παράδειγµα 
∆ιαµόρφωση Υπολογιστικού Συστήµατος 

 Οι απαιτήσεις προσδιορίζονται µε βάση 
τα κύρια εξαρτήµατα: A, B, C και D.  

 Το µοντέλο εξαρτηµάτων παρέχει δύο 
επιλογές για κάθε βασικό εξάρτηµα.  

 Α: µπορεί να υλοποιηθεί µε Α-1 ή Α-2 
 κ.ο.κ. 

 Κάθε εξάρτηµα καταλαµβάνει: 
 Μισή σχισµή 
 Πλήρη σχισµή 
 ∆ιπλή σχισµή 

 
 
Γλώσσα περιγραφής προδιαγραφών 

Α B C D 

Εξάρτηµα συστήµατος 

A-2A-1 B-2B-1 C-2 C-1 D-2 D-1 

Κ
ύρια εξαρτήµατα 

Τµήµα Απαιτούµενα εξαρτήµατα Μέγεθος 

Α-1 2 τύπου Β 1/2 σχισµή 
Α-2 3 τύπου Β 1 σχισµή 
B-1 2 τύπου C 1/2 σχισµή 
B-2 - 1 σχισµή 
C-1 - 1/2 σχισµή 
C-2 - 1/2 σχισµή 
D-1 1 τύπου Β, 2 τύπου C 1/2 σχισµή 
D-2 1 τύπου C1 1/2 σχισµή 

Μοντέλο Εξαρτηµάτων 

Κ
ατάλογος εξαρτηµάτω

ν 
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Κανόνες ∆ιαµόρφωσης Εξαρτηµάτων 
 Κάθε σύνθετο εξάρτηµα πρέπει να έχει όλα τα απαιτούµενα υπο-εξαρτήµατά του για 
να λειτουργήσει 

 Τα εξαρτήµατα πρέπει να διευθετηθούν σε αλφαβητική σειρά, (A-B-C και 1-2-3) 
 Τα εξαρτήµατα του ίδιου γράµµατος µπορούν να αναµειχθούν µε οποιαδήποτε σειρά 
 Όλα τα εξαρτήµατα ίδιου τύπου (γράµµα, αριθµός) πρέπει να βρίσκονται στην ίδια 
θήκη συστήµατος 

 Κάθε εξάρτηµα χρησιµοποιείται αποκλειστικά σε ένα σηµείο του συστήµατος 
 



 

Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση  6 

Κανόνες ∆ιαµόρφωσης Εξαρτηµάτων 
 Εξάρτηµα πλήρους 
σχισµής 
καταλαµβάνει µία 
κάθετη σχισµή 

 Εξάρτηµα διπλής 
σχισµής καταλαµ-
βάνει 2 γειτονικές 
σχισµές στην ίδια 
θήκη 

 Για να συµπληρωθεί 
η κάτω µισή σχισµή πρέπει πρώτα να συµπληρωθεί η πάνω 

 Εάν µία θήκη γεµίσει, µπορεί να επεκταθεί µε µία θήκη επέκτασης 
 ∆εν µπορεί να τοποθετηθεί εξάρτηµα στην κάτω µισή σχισµή, όταν στην άνω µισή 
σχισµή έχει τοποθετηθεί θύρα επέκτασης 

Μοντέλο 
∆ιευθετήσεων 

Θήκη επεκτάσεων 

Θύρα επέκτασης 

Βασική θήκη 
συστήµατος 

Ολόκληρη 
σχισµή 

Άδειες 
σχισµές 

∆ιπλή 
σχισµή 

Μισή 
σχισµή 
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Στάδια της ∆ιαµόρφωσης 

Επιλογές Απαιτήσεις

Προδιαγραφές: {A, D} 

Επέκταση 
εξαρτηµάτων

A 

A-1 A-2 

2 B 3 B 

2 B-1 

4 C 

4 C-1 

. . .

. . .

3 B-2 

D 

D-1 D-2

C-1

B-1

2 C 

2 C-1

B 2 C 

B-2

2 C-2

2 C-1 2 C-2

1 

2 

               

 ∆ιευθέτηση εξαρτηµάτων 

Πιθανά εξαρτήµατα:  
{Α-1, 2 Β-1, 5 C-1, D-2} 

A-1 

B-1 

B-1 

C-1

C-1
D-2 

3 
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Κρίσιµα Ζητήµατα στη ∆ιαµόρφωση 
 Φαινόµενα κατωφλίου (threshold effect):  

 Μικρές αλλαγές σε προδιαγραφές προκαλούν αλλαγές µεγάλης κλίµακας 
 Π.χ., η πλήρωση του διαθέσιµου χώρου προκαλεί την απαίτηση όχι µόνο µιας θήκης 
επέκτασης αλλά και άλλων εξαρτηµάτων για επέκταση της λεωφόρου (bus) και επέκταση 
της τροφοδοσίας 

 Φαινόµενο του ορίζοντα (horizon effect):  
 Τα κριτήρια αξιολόγησης εφαρµόζονται τοπικά και προτείνουν λύση λαµβάνοντας υπόψη 
ένα µικρό µέρος των παραγόντων 

 Μπορεί να οδηγηθεί η διαµόρφωση σε αδιέξοδο ή "κακή" λύση 
 Όταν οι επί µέρους επιλογές είναι ανεξάρτητες, οι τοπικά βέλτιστες αποφάσεις οδηγούν σε 

µια καθολικά βέλτιστη λύση (αναρρίχησης λόφου).  
 Π.χ., εάν το συνολικό κόστος είναι άθροισµα κόστους των τµηµάτων, τότε η επιλογή του 
φθηνότερου εξαρτήµατος σε κάθε περίπτωση οδηγεί στη φθηνότερη συνολική λύση 

 Σε πολλές περιπτώσεις δεν ισχύουν αυτές οι συνθήκες  
 Επίλυση προβλήµατος: καθολικά (global) κριτήρια, προβλέψεις (look-ahead) 
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Μοντέλα ∆ιαµόρφωσης 
 Γλώσσα προδιαγραφών (specification language) 
 Μοντέλο επιλογής εξαρτηµάτων και προσδιορισµού αµοιβαίων απαιτήσεων  
 Μοντέλο χωρικής διευθέτησης εξαρτηµάτων 
 Μοντέλο διαµοιρασµού εξαρτηµάτων σε πολλές χρήσεις 
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Γλώσσα Προδιαγραφών (specification language) 
 Περιγραφή απαιτήσεων που πρέπει να ικανοποιεί η διαµόρφωση.  

 Περιβάλλον-χρήσεις προϊόντος  
 Κριτήρια αναζήτησης  
 π.χ. ελαχιστοποίηση κόστους ή χώρου, προτίµηση κάποιων δυνατοτήτων έναντι άλλων 

 Προδιαγραφές εξαρτηµάτων: Απαιτήσεις για συγκεκριµένα είδη εξαρτηµάτων 
 Π.χ. ένα υπολογιστικό σύστηµα χρειάζεται έναν εκτυπωτή 

 Λειτουργικές προδιαγραφές: Απαιτήσεις για συγκεκριµένες λειτουργίες που πρέπει να 
επιτελεί ένα εξάρτηµα 

 Π.χ. το σύστηµα πρέπει να είναι σε θέση να τυπώνει 
 Πλεονέκτηµα: Ευκολία προσθήκης νέων κατηγοριών συσκευών σε έναν κατάλογο 

 Ίδια γλώσσα για περιγραφή προδιαγραφών και διαµορφώσεων 
 Απευθείας απεικόνιση λειτουργικών προδιαγραφών σε εξαρτήµατα και διευθετήσεις  

 Μέθοδος κύριων εξαρτηµάτων:  
 Για κάθε κύρια λειτουργία του συστήµατος υπάρχει ένα κύριο εξάρτηµα 
 Ανήκει υποχρεωτικά στην αρχική λίστα προδιαγραφών 
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Μοντέλο Επιλογής Εξαρτηµάτων 
 Είδη των εξαρτηµάτων που µπορούν να επιλεγούν 
 Απαιτήσεις που έχει κάθε εξάρτηµα σε άλλαξαρτήµατα για να λειτουργήσει 

 Π.χ., µια µητρική πλακέτα υπολογιστή απαιτεί τροφοδοτικό, καλώδια, ελεγκτές, κλπ.  
 Μπορούν να ονοµαστούν ρητά ή να περιγραφούν µε τη γλώσσα προδιαγραφών 

 Οι προδιαγραφές δηλώνουν: 
 ποια εξαρτήµατα είναι συµβατά µεταξύ τους  
 ποια µπορούν να αντικαταστήσουν το ένα το άλλο 

Μοντέλο Χωρικής ∆ιευθέτησης των Εξαρτηµάτων 
 Θέσεις των εξαρτηµάτων 
 Ποιες τοποθετήσεις είναι δυνατές 
 Τα µοντέλα διευθέτησης περιορίζουν το σύνολο των δυνατών διαµορφώσεων 
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Μοντέλο ∆ιαµοιρασµού των Εξαρτηµάτων 
 Πότε εξαρτήµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε περισσότερα από ένα σύνολα 
απαιτήσεων 

 Κατηγορίες Χρήσης 
 Αποκλειστική χρήση (π.χ. καλώδιο εκτυπωτή) 
 Περιορισµένος διαµοιρασµός: Τα εξαρτήµατα µπορούν να διαµοιραστούν µεταξύ 
συγκεκριµένων λειτουργιών αλλά όχι µεταξύ κάποιων άλλων. 

 Απεριόριστος διαµοιρασµός. 
 Ελεγχόµενη επαναχρησιµοποίηση: Ένα εξάρτηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
διάφορους σκοπούς αλλά µόνο µια φορά.  

 Περιορισµένη δυνατότητα: Ένα εξάρτηµα έχει ένα άνω όριο δυνατότητας (π.χ. 
τροφοδοτικό). 

Μέθοδοι ∆ιαµόρφωσης 
 Πολυπλοκότητα που οφείλεται στον όγκο γνώσης γύρω από το πεδίο εφαρµογής 
 Για να µειωθεί ο χώρος αναζήτησης: 

 ιεραρχική αναζήτηση  
 κλάδεµα καταστάσεων λόγω αλληλεπιδράσεων εξαρτηµάτων ή άλλων περιορισµών 
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∆1: Επέκταση και ∆ιευθέτηση 
1. Απόκτηση προδιαγραφών των κύριων εξαρτηµάτων 
2. Επέκταση της διαµόρφωσης για να συµπεριλάβει όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα  
3. ∆ιευθέτηση 
 

 Κατάλληλη όταν οι αποφάσεις επιλογής δεν εξαρτώνται από τις αποφάσεις 
διευθέτησης (τοποθέτησης) 

 
1.  Θέσε την κενή λίστα ως λίστα των εξαρτηµάτων. 
2.  Πάρε τις απαιτήσεις εξαρτηµάτων που αντιστοιχούν στις αρχικές προδιαγραφές µε τη διαδικασία 
  get_requirements. 
3.  Πάρε τα κύρια εξαρτήµατα που αντιστοιχούν στις απαιτήσεις εξαρτηµάτων (get_best_parts) 
4.  Για κάθε κύριο εξάρτηµα, επανέλαβε τα ακόλουθα: 
  i.  Εισήγαγε το κύριο εξάρτηµα στη λίστα των εξαρτηµάτων.  
  ii. Πρόσθεσε τα απαιτούµενα εξαρτήµατα που αντιστοιχούν στο παραπάνω κύριο εξάρτηµα 
    µε τη διαδικασία add_required_parts. 
5.  ∆ιευθέτησε τα εξαρτήµατα που βρίσκονται στη λίστα των εξαρτηµάτων µε την arrange_parts 
6.  Επέστρεψε τη λύση. 
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∆1: Επέκταση και ∆ιευθέτηση 
Βοηθητικές ∆ιαδικασίες 

 get-requirements: Υπολογισµός συνόλου απαιτήσεων για ένα εξάρτηµα από τις 
προδιαγραφές 

 get-best-parts: Αξιολόγηση και επιλογή των καλύτερων εξαρτηµάτων από το σύνολο 
των υποψηφίων  

 arrange-parts: Προσδιορισµός της καλύτερης διευθέτησης των εξαρτηµάτων 
 add_required_parts: Αναδροµική πρόσθεση απαιτούµενων εξαρτηµάτων για κάποιο 
εξάρτηµα  

 ∆ιατρέχει την ιεραρχία του µοντέλου των εξαρτηµάτων 
 

1.  Πάρε τις άµεσες απαιτήσεις εξαρτηµάτων για το συγκεκριµένο εξάρτηµα µε τη διαδικασία 
get_requirements 
2.  Εάν υπάρχει έστω και µία απαίτηση εξαρτήµατος, τότε κάνε τα ακόλουθα: 
  i.  Πάρε τα νέα εξαρτήµατα που αντιστοιχούν στις παραπάνω απαιτήσεις εξαρτηµάτων µε τη  
    διαδικασία get_best_parts. 
  ii. Για κάθε νέο εξάρτηµα, επανέλαβε τα ακόλουθα: 
    a.  Εισήγαγε το νέο εξάρτηµα στη λίστα των εξαρτηµάτων. 
    b.  Πρόσθεσε τα απαιτούµενα εξαρτήµατα που αντιστοιχούν στο παραπάνω νέο εξάρτηµα µε τη 
      διαδικασία add_required_parts (αναδροµική κλήση). 
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∆1: Επέκταση και ∆ιευθέτηση 
Προϋποθέσεις Εφαρµογής 

 Υπάρχει συνάρτηση αξιολόγησης 
 Επιλέγει τα καλύτερα εξαρτήµατα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
 Μπορούν να επιλεγούν χωρίς αναθεώρηση της λύσης 

 Είναι πάντα δυνατή η διευθέτηση των εξαρτηµάτων 
 Όλοι οι περιορισµοί ικανοποιούνται 
 Πρώτα επιλέγει όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα και µετά τα τοποθετεί  
 Η διευθέτηση δεν απαιτεί προσθήκη νέων εξαρτηµάτων 

 Τα εξαρτήµατα δε διαµοιράζονται 
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∆2: Σταδιακή Εργασία µε Πρόβλεψη 
 Η ∆1 ακολουθεί αυστηρή σειρά 

 Προσδιορίζει τα εξαρτήµατα που θα χρησιµοποιηθούν 
 Επιλέγει τα καλύτερα από αυτά 
 ∆ιευθετεί τα επιλεγµένα εξαρτήµατα 

 Πολλές φορές οι διαδικασίες είναι διαφορετικές 
 ∆ιαχωρισµός της διαδικασίας σε µικρότερα τµήµατα  
 Κάθε τµήµα υλοποιείται ανεξάρτητα  
 Κάποια τµήµατα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν αρχίσουν άλλα 

 Η µέθοδος ∆2: 
 Χωρίζει τη διαµόρφωση σε µικρότερα τµήµατα εργασιών (subtasks) 
 Κάθε subtask περιλαµβάνει σχετικές µεταξύ τους διαδικασίες διαµόρφωσης 
 Π.χ. επέκταση και διευθέτηση εξαρτηµάτων σε κάποιο µικρότερο τµήµα του συστήµατος 

 Οι αλληλεπιδράσεις των διαδικασιών µέσα στην ίδια εργασία είναι πολύ πιο ισχυρές 
από τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ δύο διαφορετικών εργασιών 
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∆2: Σταδιακή Εργασία µε Πρόβλεψη 
Αλγόριθµος 

 
1.  Θέσε την κενή λίστα ως λίστα των εξαρτηµάτων. 
2.  Πάρε τις απαιτήσεις εξαρτηµάτων που αντιστοιχούν στις αρχικές προδιαγραφές 
  µε τη διαδικασία get_requirements. 
3.  Πάρε τα κύρια εξαρτήµατα που αντιστοιχούν στις απαιτήσεις εξαρτηµάτων  
  µε τη διαδικασία get_best_parts. 
4.  Εφόσον υπάρχουν εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, επανέλαβε τα ακόλουθα: 
  i.  Έλεγξε τις συνθήκες που πρέπει να πληρούνται ώστε να ξεκινήσει η εκτέλεση 
    κάποιας εργασίας και επέλεξε την καλύτερη από τις εργασίες. 
  ii. Εκτέλεσε την παραπάνω εργασία καλώντας την αντίστοιχη διαδικασία. 
5.  Επέστρεψε τη λύση. 
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∆2: Σταδιακή Εργασία µε Πρόβλεψη 
Προβλήµατα 

 Αλληλοαναιρούµενες αποφάσεις µεταξύ δύο subtask για την επέκταση και 
διευθέτηση των ίδιων εξαρτηµάτων 

 Λύση: Απόλυτη διάταξη στη σειρά εκτέλεσης των διαφόρων subtask 
 ∆εν είναι πάντα εφικτή 

 Συντηρητική επιλογή και διευθέτηση εξαρτηµάτων  
 Πρόβλεψη (look-ahead) για πιθανές αλληλεπιδράσεις µε άλλα subtask 

 Ο διαχωρισµός των subtask και η πρόβλεψη των αλληλεπιδράσεων απαιτεί 
εκτεταµένη ανάλυση  

 Η εφαρµογή της µεθόδου εξαρτάται ισχυρά από την εκάστοτε εφαρµογή (domain-
dependent) 
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∆3: Πρόταση και Αναθεώρηση 
 Η ∆2 βασίζεται στην ευριστική πρόβλεψη 
 Η ∆2 δεν έχει µηχανισµούς για: 

 Παραγωγή εναλλακτικών λύσεων 
 Οπισθοδρόµηση, όταν προκύψουν ασυµβατότητες 

 Η ∆3: 
 Εντοπίζει τις ασυµβατότητες στις υποψήφιες λύσεις 
 Οπισθοδροµεί σε προηγούµενο σηµείο επιλογής λύσης 
 Αναθεωρεί την αρχική επιλογή 

 Το διαµορφούµενο σύστηµα περιγράφεται από ένα δίκτυο κόµβων  
 Κάθε κόµβος αναπαριστά εξάρτηµα µε παραµέτρους λειτουργίας 
 Οι παράµετροι εξαρτώνται από περιορισµούς µεταξύ γειτονικών εξαρτηµάτων 
 Όταν παραβιάζονται περιορισµοί, υπάρχει γνώση για το πώς θα ξεπεραστεί η 
ασυµβατότητα 
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∆3: Πρόταση και Αναθεώρηση 
Αλγόριθµος 

 
1.  Θέσε την κενή λίστα ως λίστα των εξαρτηµάτων. 
2.  Πάρε τις απαιτήσεις εξαρτηµάτων που αντιστοιχούν στις αρχικές προδιαγραφές (get_requirements) 
3.  Πάρε τα κύρια εξαρτήµατα που αντιστοιχούν στις απαιτήσεις εξαρτηµάτων (get_best_parts) 
4.  Εφόσον υπάρχουν αναπάντητα σηµεία επιλογών και δεν έχει διαπιστωθεί αποτυχία, επανέλαβε: 
  i.  Επέλεξε τον επόµενο κόµβο-εξάρτηµα στην έως-τώρα µερική διαµόρφωση 
    για τον οποίο υπάρχει αναπάντητο σηµείο επιλογής. 
  ii. Εάν επιλεγεί η επέκταση του εξαρτήµατος, τότε πραγµατοποίησε επέκταση του εξαρτήµατος. 
  iii. Εάν επιλεγεί η διατύπωση κάποιου περιορισµού σε σχέση µε τους γειτονικούς κόµβους, 
    τότε ενεργοποίησε τον περιορισµό. 
  iv. Εάν υπάρχουν περιορισµοί που παραβιάζονται, τότε πρέπει να πραγµατοποιηθεί 
    επαναδιευθέτηση των εξαρτηµάτων. 
5.  Επέστρεψε τη λύση ή την αποτυχία εύρεσης λύσης. 
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Μελέτη Περίπτωσης - Το Σύστηµα XCON/R1 
 Ελέγχει την ορθότητα της διαµόρφωσης υπολογιστών DEC  

 Συµπληρώνει παραγγελίες  
 XSEL: ζητάει τις αρχικές προδιαγραφές από το χρήστη 

 Ελέγχει την πληρότητα της παραγγελίας 
 Προσθέτει εξαρτήµατα 
 Ελέγχει τις απαιτήσεις και τη συµβατότητα του λογισµικού 
 Η έξοδος του XSEL είναι είσοδος για το XCON 

 XCON: ελέγχει τις παραγγελίες µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια 
 Προσθέτει εξαρτήµατα για να συµπληρώσει τις παραγγελίες  
 Προσδιορίζει χωρική διευθέτηση, απαιτήσεις σε ρεύµα, καλώδια, κλπ.  
 Προσδιορίζει κεντρικούς επεξεργαστές, µνήµη, δίσκους, θήκες, εκτυπωτές, διευθύνσεις 

µνηµών για τις συσκευές εισόδου-εξόδου 
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Αρχιτεκτονική του Συστήµατος XCON 
 Χώρος ∆ιαµόρφωσης 

Εξαρτήµατα

Γενικές 
Εργασίες 

Σταδιακή 
συµπλήρωση 
εργασιών 

Κύρια 
εξαρτήµατα

Επέκταση 
παραγγελίας 

Ιεραρχία 
Εργασιών

Σταδιακή αναδιάρθρωση 
προδιαγραφών 

Βάση γνώσης εξαρτηµάτων

Μοντέλο 
διευθέτησης 

Προδιαγραφές 
(από XSEL) 

 

√ 31,000 εξαρτήµατα 
√ 40 τύποι εξαρτηµάτων 
√ 40 χαρακτηριστικά για κάθε 
εξάρτηµα 
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Βάση ∆εδοµένων του XCON 
 Περιγραφή εξαρτήµατος: 
Χαρακτηριστικά Τιµές 

Κωδικός εξαρτήµατος RK11-EA 
CLASS BUNDLE 
TYPE DISK DRIVE 
SUPPORTED YES 

1 070-12292-25 
1 RΚ07-ΕΑ* 

COMPONENT LIST 

1 RK611 

 Περιγραφή θήκης τοποθέτησης (case) εξαρτηµάτων: 
Χαρακτηριστικά Τιµές 

CLASS CABINET 
DIMENSIONS (HxWxD) 60x52x30 INCHES 

CPU NEXUS-2 (3 5 23 30) SBI MODULE SPACE 
... 
FPA NEXUS-1 (2 32 10 40) POWER SUPPLY SPACE 
... 

SBI DEVICE SPACE IO (2 52 50 56) 

Καλώδιο 

DISK DRIVE

Άλλα εξαρτήµατα

Θήκη τοποθέτησης της CPU 
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Βάση Γνώσης του XCON 
Επέκταση εξαρτηµάτων 

 Τα σύνθετα εξαρτήµατα απαιτούν άλλα εξαρτήµατα για τη λειτουργία τους 
 Οι αρχικές προδιαγραφές αναφέρουν µόνο τα κύρια εξαρτήµατα 

 Παράδειγµα: 
 Νέο εξάρτηµα: ρυθµιστής τάσης Η7101 
 Πότε: Όταν έχουν ήδη τοποθετηθεί όλα τα υπόλοιπα (προσαρµογέας unibus, τροφοδοσία), 
και δεν υπάρχει διαθέσιµος στην παραγγελία ο ρυθµιστής τάσης 

 

IF   The most current active context is assigning a power supply AND 
   a unibus adapter has been put in a cabinet AND 
   the position it occupies in the cabinet (its nexus) is known AND 
   there is space available in the cabinet for a power supply for that nexus AND 
   there is an available power supply AND 
   there is no Η7101 regulator available 
THEN  Add an Η7101 regulator to the order. 
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Βάση Γνώσης του XCON 
Παράδειγµα ∆ιευθέτησης Εξαρτηµάτων 

 Οι υποµονάδες που υποστηρίζουν η µία την άλλη (τροφοδοσία και ρυθµιστής τάσης 
Η7101), πρέπει να τοποθετηθούν στην ίδια θήκη 

 
IF   The most current active context is assigning a power supply AND 
   a unibus adapter has been put in a cabinet AND 
   the position it occupies in the cabinet (its nexus) is known AND 
   there is space available in the cabinet for a power supply for that nexus AND 
   there is an available power supply AND 
   there is an Η7101 regulator available 
THEN  Put the power supply and the regulator in the cabinet in the available space. 
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Βάση Γνώσης του XCON 
Παράδειγµα Προσθήκης Προδιαγραφών 

 Επέκταση του συστήµατος προσθέτοντας θήκες εξαρτηµάτων µε τη χρήση του 
καλωδίου BC11A-10. 

 

IF  The most current active context is checking for unibus jumper cable changes in some box AND 
  the box is the second box in some cabinet on some unibus AND 
  there is an unconfigured box in some cabinet to that unibus AND 
  the jumper cable that has been assigned to the last backplane in the box is not a BC11A-10  
  AND there is a BC11A-10 available and the current length of the unibus is known 
THEN Mark the jumper cable assigned to the backplane as not assigned AND 
  Assign the BC11A-10 to the backplane AND 
  Increment the current length of the unibus by ten feet. 
 

Αλλαγή προδιαγραφών 
 Αν υπάρχουν εξαρτήµατα που έχουν ασύµβατες τάσεις ή συχνότητες 
 Αναζήτηση του ελάχιστου συνόλου εξαρτηµάτων που έχουν τις "λάθος" τιµές 
 Αντικατάσταση µε εξαρτήµατα που έχουν τις σωστές παραµέτρους λειτουργίας 
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Λειτουργία του XCON 
 Ιεραρχία 6 κύριων σταδίων και εκατοντάδων υπο-σταδίων ή εργασιών 

 

1. Προσθέτει απαραίτητα εξαρτήµατα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 
2. Τοποθετεί υπο-µονάδες στη θήκη της CPU  

 Ελέγχει αν χρειάζεται θήκη επέκτασης 
3. Προσδιορίζει χωρική τοποθέτηση: 

 Των εξαρτηµάτων µέσα στις θήκες 
 Των θηκών µέσα στη θήκη όλου του συστήµατος 

4. Τοποθετεί τα όργανα ελέγχου 
5. Παράγει σχεδιάγραµµα του συστήµατος 
6. Παράγει τις καλωδιώσεις υπολογίζοντας τις αποστάσεις µεταξύ των συσκευών 
 

 Μέθοδος ∆2 
 Κάθε κύριο βήµα αναλύεται σε πολλές µικρότερες εργασίες 
 Κάθε εργασία προβλέπει αλληλεπιδράσεις µεταξύ εξαρτηµάτων σε κατοπινό στάδιο 
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Έλεγχος Εκτέλεσης στο XCON 
 Τρέχουσα εργασία (context) 

 Καθορίζεται από συγκεκριµένα δεδοµένα της µνήµης εργασίας 
 Πρώτη συνθήκη κάθε κανόνα 

 Έλεγχος ροής της διαδικασίας λήψης απόφασης  
 Κάποιοι κανόνες αλλάζουν το τρέχον περιβάλλον εργασίας 
 Εξετάζουν: Ποια εργασία εκτελείται; Ποιες συνθήκες της διαµόρφωσης έχουν ήδη 
ικανοποιηθεί;  

 

IF  The most current active context is putting unibus modules in backplanes in some modules AND 
  it has been determined which module to try to put in a backplane AND 
  that module is a multiplexer terminal interface AND 
  it has not been associated with any panel space AND 
  the type and number of backplane slots it requires is known AND 
  ... 
THEN Enter the context of verifying panel space for a multiplexer 
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Μελέτη Περίπτωσης - Το Σύστηµα MYCIN 
 Μετά τη διάγνωση, ακολουθεί διαµόρφωση θεραπείας 
 Υπάρχουν κανόνες που προτείνουν φάρµακα για θεραπεία  

 Περιέχουν πιθανότητες για την ευαισθησία κάθε µικροοργανισµού στα φάρµακα 
IF   The identity of the organism is Pseudomonas 
THEN  I recommend therapy from among the following drugs: 
   1 – COLISTIN (0.98)     2 – POLYMYXIN (0.96)    3 – GENTAMICIN (0.96) 
   4 – CARBENICILLIN (0.65)   5 – SULFISOXAZOLE (0.64) 

 Κριτήρια επιλογής προτιµητέων φαρµάκων: 
 Τήρηση αντενδείξεων φαρµάκων 
 Μείωση αριθµού παρεχοµένων φαρµάκων 
 Αύξηση ευαισθησίας µικροοργανισµού στα παρεχόµενα φάρµακα 

 Πρόταση θεραπείας: Προτείνονται συνδυασµοί προτιµητέων φαρµάκων µε βαθµό 
βεβαιότητας για την επιτυχία της θεραπείας. 

 Μέθοδος διαµόρφωσης: Μοιάζει (ελάχιστα) µε τη ∆3 
 ∆ηµιουργία (πρόταση) υποψήφιων φαρµάκων 
 Απουσιάζει η διευθέτηση 
 Σταδιακή βελτίωση (αναθεώρηση) της πρότασης (Μεταβολή συντελεστών βεβαιότητας) 
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MYCIN 
Πρόταση Θεραπείας 

 Υπάρχουν πολλές ταυτόχρονες µολύνσεις  
 Εναλλακτικές διαγνώσεις 

 Η ιατρική πρακτική προτείνει συνήθως ως θεραπεία ένα συνδυασµό φαρµακευτικών 
ουσιών οι οποίες καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις µόλυνσης που διαγνώστηκαν. 

 
Αποτελέσµατα  
διάγνωσης 

Therapy recommendations are based on the following possible identities of the organisms: 
<item 1> The identity of ORGANISM-1 may be STREPTOCOCCUS-GROUP-D. 
<item 2> The identity of ORGANISM-1 may be STREPTOCOCCUS-ALPHA. 
<item 3> The identity of ORGANISM-2 is PSEUDOMONAS. 

Πρόταση 
θεραπείας 

The preferred therapy recommendation is as follows: 
In order to cover for items <1><2><3> 
Give the following in combination 
  1. PENICILLIN   Dose: 285,000 UNITS/KG/DAY - IV 
  2. GENTAMICIN  Dose: 1.7 MG/KG Q8H - IV or IM 
          Comments: Modify dose in renal failure. 

 


