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"Ο Νίκος είναι ένας προγραµµατιστής στον οποίο ανατέθηκε να αναπτύξει µια µικρή 
εφαρµογή στη γλώσσα JAVA που, ανάµεσα στα άλλα, περιλαµβάνει τη µετατροπή µιας 
λίστας αντικειµένων σε πίνακα. Μη γνωρίζοντας την ύπαρξη της αντίστοιχης µεθόδου 
της βιβλιοθήκης (java.util.List) είναι έτοιµος να γράψει κώδικα ο οποίος διαβάζει 
ένα προς ένα τα στοιχεία της λίστας και τα αποθηκεύει σε έναν πίνακα που θα δηµιουρ-
γήσει. Καθώς γράφει το αντίστοιχο σχόλιο στον κώδικα, ο ευφυής πράκτορας που πα-
ρακολουθεί την εργασία του διαβάζει το κείµενο του σχολίου, αναζητεί στις βιβλιοθή-
κες του σχετικές µεθόδους και κλάσεις και τις παρουσιάζει στον Νίκο. Έτσι ο τελευταί-
ος βλέποντας τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται εντοπίζει τη µέθοδο toArray() και 
την ενσωµατώνει στον κώδικα του χωρίς καθυστέρηση".  



586  Τεχνητή Νοηµοσύνη 

 Επιστηµονική φαντασία; Όχι εντελώς. Το λογισµικό που κάνει ακριβώς αυτό που 
περιγράφεται παραπάνω ονοµάζεται CODEBROKER και είναι ένα κλασικό παράδειγµα 
ευφυούς πράκτορα που βοηθά τον προγραµµατιστή να επιταχύνει και να βελτιώσει 
τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιεί τον υπολογιστή. Αν και το τελευταίο δεν απο-
τελεί σηµαντική καινοτοµία, καινοτόµος είναι ο τρόπος µε τον οποίο επιτυγχάνεται 
το επιθυµητό αποτέλεσµα, όπως θα φανεί στα επόµενα κεφάλαια. 
 Οι ευφυείς (ή νοήµονες) πράκτορες (intelligent agents) είναι ένας από τους πιο 
πρόσφατους και µε µεγαλύτερο ενδιαφέρον κλάδους της ΤΝ. Η ιδιαιτερότητα του 
κλάδου έγκειται στο ότι χρησιµοποιεί τεχνικές που αναπτύχθηκαν σε όλους τους 
επιµέρους κλάδους, όπως για παράδειγµα της αναπαράστασης γνώσης, σχεδιασµού 
ενεργειών, µηχανικής µάθησης, κτλ. Η τεχνολογία πρακτόρων χρησιµοποιείται σε 
πλήθος εφαρµογών, όπως η παροχή έξυπνων υπηρεσιών βοήθειας, η αναζήτηση 
πληροφοριών στο διαδίκτυο, η οργάνωση του καθηµερινού προγράµµατος, ο αυτο-
µατοποιηµένος έλεγχος µεγάλων εργοστασιακών µονάδων, κτλ.  
 Το ενδιαφέρον για την τεχνολογία των πρακτόρων είναι συνεχώς αυξανόµενο 
καθώς θα αλλάξει η µορφή της διασύνδεσης χρήστη-λογισµικού. Ο χρήστης δε θα 
επικοινωνεί απευθείας µε κάποια εφαρµογή αλλά θα χρησιµοποιεί έναν πράκτορα ο 
οποίος θα τον διευκολύνει σε χρονοβόρες διαδικασίες, διαδικασίες ρουτίνας ή διαδι-
κασίες που χρειάζονται κάποια ικανότητα που ο χρήστης δεν έχει αποκτήσει ακόµη, 
όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα. 
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∆ιασύνδεση χρήστη-προγράµµατος µέσω πρακτόρων. 

 Μερικές φορές ο όρος agent µεταφράζεται σαν αντιπρόσωπος, αλλά οι συγγρα-
φείς θεωρούν ότι δεν αποδίδει το ακριβές νόηµα, γιατί δε δίνεται η απαραίτητη έµ-
φαση στο ότι οι πράκτορες αναλαµβάνουν πλήρως την επίτευξη των στόχων του 
χρήστη µε την ελάχιστη δυνατή εµπλοκή του. Αντίθετα, οι αντιπρόσωποι απλά διεκ-
περαιώνουν λεπτοµερείς εντολές του χρήστη.  
 Το µέρος αυτό παρουσιάζει αρχικά τη δοµή και τις αρχιτεκτονικές των ευφυών 
πρακτόρων, για να προχωρήσει µετέπειτα στην παρουσίαση πολυπρακτορικών συ-
στηµάτων και τα ειδικότερα θέµατα επικοινωνίας και συνεργασίας πρακτόρων σε ένα 
τέτοιο σύστηµα. Παρουσιάζει επίσης βασικές έννοιες του σηµασιολογικού διαδικτύ-
ου, που αποτελεί µια από πιο σηµαντικές εφαρµογές της τεχνολογίας πρακτόρων 
σήµερα. Τέλος, το µέρος αυτό κλείνει µε την παρουσίαση εξελιγµένων τεχνικών 
διασύνδεσης πρακτόρων µε το περιβάλλον, όπως η επεξεργασία φυσικής γλώσσας 
και η µηχανική όραση, καθώς και µε στοιχεία ροµποτικής.  
 


