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Πρόλογος των Συγγραφέων 
Τεχνητή Νοηµοσύνη (ΤΝ) είναι ο τοµέας της επιστήµης των υπολογιστών, που ασχο-
λείται µε τη σχεδίαση ευφυών (νοηµόνων) υπολογιστικών συστηµάτων, δηλαδή 
συστηµάτων που επιδεικνύουν χαρακτηριστικά που σχετίζουµε µε τη νοηµοσύνη 
στην ανθρώπινη συµπεριφορά. Ο ορισµός αυτός, που διατυπώθηκε από τους Barr και 
Feigenbaum, είναι ένας από τους πολλούς που έχουν δοθεί για την ΤΝ και δείχνει τα 
ασαφή όρια της περιοχής αλλά και την έκτασή της, καθώς δεν είναι επακριβώς ορι-
σµένο τι εννοούµε µε τον όρο νοηµοσύνη.  
 Το βιβλίο αρχικά προσεγγίζει το θέµα της ΤΝ οριοθετώντας τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει, περιγράφοντας τρόπους αναπαράστασης της γνώσης για αυτά και 
παρουσιάζοντας αλγορίθµους αναζήτησης των λύσεων τους, δηλαδή οριοθετεί τους 
όρους της εξίσωσης που περιγράφει την ΤΝ: 

ΤΝ = Αναπαράσταση Γνώσης + Αναζήτηση. 
 Το βιβλίο συµπληρώνεται µε τη µελέτη κλασικών πεδίων έρευνας και εφαρµο-
γών, όπως ο σχεδιασµός ενεργειών, η µηχανική µάθηση και τα συστήµατα γνώσης, 
καθώς και µε πιο σύγχρονα θέµατα, όπως οι ευφυείς πράκτορες και το σηµασιολογι-
κό διαδίκτυο. Για λόγους πληρότητας γίνεται συνοπτική παρουσίαση και άλλων 
δηµοφιλών εφαρµογών, όπως για παράδειγµα η ροµποτική και η µηχανική όραση, 
για τις οποίες θεωρήσαµε ότι η ανάλυση σε βάθος ξέφευγε από τους σκοπούς του 
βιβλίου και το επιδιωκόµενο µέγεθος του. 
 Ο πρωταρχικός σκοπός του βιβλίου ήταν να αποτελέσει ένα εγχειρίδιο εισαγωγής 
στην ΤΝ καθώς και διδακτικό βοήθηµα για τη διδασκαλία σχετικού µαθήµατος. Η 
ευρεία αποδοχή της πρώτης έκδοσης από το σύνολο σχεδόν των Τµηµάτων Πληρο-
φορικής της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης µας έδωσε την ώθηση να προχωρήσουµε σε 
αναβάθµιση του βιβλίου µε σκοπό την ευρύτερη, συστηµατικότερη και πιο σύγχρονη 
παρουσίαση της ΤΝ. Η δεύτερη έκδοση αντιµετώπισε υπάρχοντα θέµατα υπό νέα 
οπτική γωνία και ταυτόχρονα εµπλουτίστηκε µε νέα θέµατα µεγάλου ερευνητικού 
και εµπορικού ενδιαφέροντος. Κάποια από αυτά αναπτύσσονται σε µεγαλύτερο βά-
θος, ξεφεύγοντας ίσως από τις απαιτήσεις ενός εισαγωγικού προπτυχιακού µαθήµα-
τος. Τα θέµατα αυτά απευθύνονται είτε σε µαθήµατα επιλογής κατευθύνσεων εξειδί-
κευσης είτε σε µεταπτυχιακούς φοιτητές ή ερευνητές και αποτυπώνουν την δεκαπε-
νταετή ερευνητική εµπειρία της συγγραφικής οµάδας σε αυτά. 
 Στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου η ύλη αναδιαρθρώθηκε µε µια πιο ευέλικτη 
σειρά παρουσίασης, για διευκόλυνση της διδασκαλίας, χωρίζοντας το βιβλίο σε λίγα 
µέρη και πολλά κεφάλαια. Σκοπός αυτής της αναδιάταξης της ύλης ήταν η αυτονό-
µηση κάποιων θεµάτων για τη διευκόλυνση της αυτοδύναµης διδασκαλίας τους. Η 
οµαδοποίηση των κεφαλαίων σε µέρη όµως, εξακολουθεί να τα εντάσσει σε ευρύτε-
ρες θεµατικές ενότητες ώστε η παρουσίασή τους να µπορεί να γίνει υπό την κοινή 
οπτική γωνία ενός ευρύτερου επιστηµονικού πεδίου. Το εγχείρηµα ήταν δύσκολο, 
κυρίως λόγω του µεγέθους του αντικειµένου αλλά και της αµοιβαίας εξάρτησης των 
διαφόρων θεµάτων, κάτι που µας προβληµάτισε για τη σειρά παρουσίασής τους. 
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 Η τρίτη έκδοση συνοδεύεται από CD µε διαφάνειες, προγράµµατα και υλοποιή-
σεις αλγορίθµων, πολυµεσικό εκπαιδευτικό υλικό, γλωσσάριο ορολογίας, κτλ. 
 Η συγγραφή αυτού του βιβλίου είναι προϊόν συλλογικής και επίπονης προσπά-
θειας που κράτησε περισσότερο από δύο χρόνια για την πρώτη έκδοση και τουλάχι-
στον ένα χρόνο για τη δεύτερη. Στο διάστηµα αυτό η συγγραφική οµάδα συναντήθη-
κε αναρίθµητες φορές πραγµατοποιώντας πολύωρες συζητήσεις στην προσπάθεια να 
συγκεραστούν οι διαφορετικές απόψεις για κάποιο θέµα του βιβλίου, τόσο µεταξύ 
των µελών της οµάδας όσο και µεταξύ διαφόρων συγγραφέων συναφούς βιβλιογρα-
φίας. Η προσπάθεια αυτή πιστεύουµε ότι καλύπτει ένα κενό της ελληνικής βιβλιο-
γραφίας για ένα τόσο σηµαντικό θέµα και συµβάλλει στη διάδοση και εφαρµογή της 
ΤΝ στον ελληνικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό χώρο.  

Οργάνωση του βιβλίου 
Το βιβλίο περιλαµβάνει τριάντα κεφάλαια τα οποία οργανώνονται σε επτά µέρη. Το 
πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την Εισαγωγή του βιβλίου στην οποία επιχειρείται να δοθεί 
ο ορισµός της ΤΝ, γίνεται ιστορική αναδροµή στην εξέλιξή της και παρουσιάζεται η 
σηµερινή κατάσταση. Στο ΜΕΡΟΣ Α, ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, παρουσιάζονται οι 
τρόποι περιγραφής ενός προβλήµατος καθώς και οι πιο σηµαντικοί αλγόριθµοι ανα-
ζήτησης λύσεων, όπως η τυφλή και η ευριστική αναζήτηση, τα παίγνια δύο αντιπά-
λων, η ικανοποίηση περιορισµών και οι γενετικοί αλγόριθµοι. 
 Στο ΜΕΡΟΣ Β, ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ, παρουσιάζονται οι 
κυριότεροι τρόποι αναπαράστασης γνώσης για την περιγραφή ενός προβλήµατος και 
την αυτοµατοποίηση της συλλογιστικής για την επίλυσή του, όπως είναι η λογική, οι 
δοµηµένες αναπαραστάσεις και τα συστήµατα κανόνων. Επίσης, δίνονται µέθοδοι 
αντιµετώπισης προβληµάτων που διακρίνονται από αβεβαιότητα ή ασάφεια στην 
περιγραφή τους ή στα οποία είναι απαραίτητη η χρήση του χρόνου.  
 Στο ΜΕΡΟΣ Γ, ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, περιγράφονται εξελιγµένες τεχνικές 
αναπαράστασης και επίλυσης σύνθετων προβληµάτων που ονοµάζονται προβλήµατα 
σχεδιασµού ενεργειών. Στο µέρος αυτό παρουσιάζονται βασικές και εξελιγµένες 
τεχνικές σχεδιασµού και µελετώνται διάφορες περιπτώσεις συστηµάτων σχεδιασµού. 
 Στο ΜΕΡΟΣ ∆, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΓΝΩΣΗΣ, παρουσιάζονται οι 
σηµαντικότερες µεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της µηχανικής 
µάθησης και χρησιµοποιούν οι ευφυείς υπολογιστικές οντότητες για την πρόσκτηση 
γνώσης από τα δεδοµένα δηµιουργώντας µοντέλα ή βρίσκοντας συσχετίσεις µεταξύ 
τους. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στα νευρωνικά δίκτυα τα οποία παρουσιάζουν µεγάλη 
πρακτική εφαρµογή ενώ γίνεται αναφορά και στην ανακάλυψη γνώσης σε βάσεις 
δεδοµένων που αποτελεί µια εφαρµογή της µηχανικής µάθησης. 
 Τα µέρη E και ΣΤ επικεντρώνονται στην πιο εφαρµοσµένη περιοχή της ΤΝ, τα 
συστήµατα που βασίζονται στη γνώση. Στο ΜΕΡΟΣ Ε, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΗΣ, παρου-
σιάζονται τα χαρακτηριστικά, η δοµή και η λειτουργία των συστηµάτων λογισµικού 
που επιδεικνύουν ανθρώπινη ή ευφυή συµπεριφορά σε µία συγκεκριµένη λειτουργία 
ή πρόβληµα, αναπαριστώντας και χρησιµοποιώντας µε τυπικό τρόπο γνώση. Επίσης 
παρουσιάζονται διάφορες εξελιγµένες συλλογιστικές που χρησιµοποιούν τα συστή-
µατα γνώσης, καθώς και οι µεθοδολογίες και τα εργαλεία ανάπτυξής τους. 
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 Στο ΜΕΡΟΣ ΣΤ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΝΩΣΗΣ, παρουσιάζονται τρεις σηµα-
ντικές κατηγορίες εφαρµογών των συστηµάτων γνώσης, τα προβλήµατα της κατηγο-
ριοποίησης, της διαµόρφωσης, της διάγνωσης και επιδιόρθωσης βλαβών. Επίσης, 
µελετώνται περιπτώσεις συγκεκριµένων συστηµάτων της βιβλιογραφίας. 
 Τέλος, στο ΜΕΡΟΣ Ζ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ, περιγράφονται οι οµώνυµες αυ-
τόνοµες προγραµµατιστικές οντότητες, στις οποίες βρίσκουν εφαρµογή όλα όσα 
αναφέρθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια. Λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδι-
κτύου, οι πράκτορες αποτελούν ένα από τα κυριότερα πεδία ανάπτυξης εφαρµογών 
ΤΝ και ιδιαίτερα κατανεµηµένων. Το µέρος αυτό παρουσιάζει τη δοµή και τις αρχι-
τεκτονικές των ευφυών πρακτόρων και τα ειδικότερα θέµατα επικοινωνίας και συ-
νεργασίας τους. Επίσης, αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες και τεχνολογίες του ση-
µασιολογικού διαδικτύου, του πλέον σηµαντικού χώρου δράσης των πρακτόρων. 
Τέλος, παρουσιάζονται συνοπτικά διάφορες εξελιγµένες τεχνολογίες διασύνδεσης 
των πρακτόρων µε το περιβάλλον, όπως η επεξεργασία φυσικής γλώσσας και η µη-
χανική όραση, καθώς και στοιχεία ροµποτικής.  
 Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται δύο παραρτήµατα που έχουν ως σκοπό την 
υποστήριξη της θεωρίας µε παραδείγµατα σε γλώσσες προγραµµατισµού και εργα-
λεία ανάπτυξης εφαρµογών της ΤΝ. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 περιλαµβάνει µια συνοπτική 
περιγραφή της γλώσσας λογικού προγραµµατισµού PROLOG, η οποία αποτελεί ένα 
από τα κυριότερα προγραµµατιστικά εργαλεία της ΤΝ. Στο παράρτηµα αυτό παρου-
σιάζεται η υλοποίηση κάποιων αλγορίθµων αναζήτησης αλλά και άλλων παραδειγ-
µάτων του βιβλίου µε τη γλώσσα αυτή. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 περιγράφει τη γλώσσα 
κανόνων παραγωγής CLIPS, συµπεριλαµβανοµένης της αντικειµενοστραφούς γλώσ-
σας προγραµµατισµού COOL. Το σύστηµα CLIPS αποτελεί ένα από τα πλέον διαδεδο-
µένα εργαλεία ανάπτυξης συστηµάτων γνώσης. Στο παράρτηµα αυτό παρουσιάζονται 
επίσης παραδείγµατα υλοποίησης κάποιων συστηµάτων γνώσης µε τη γλώσσα CLIPS. 

Αλλαγές από την πρώτη έκδοση 
Στη Β' (και Γ') έκδοση υπάρχουν αλλαγές, τόσο σε επίπεδο δοµής και οργάνωσης του 
βιβλίου όσο και σε επίπεδο ανανέωσης της ύλης, που προήλθαν κυρίως από την ανά-
δειξη κάποιων ενοτήτων σε κεφάλαια για λόγους διευκόλυνσης της διδασκαλίας. 
 Κάποια από τα κεφάλαια άλλαξαν ριζικά είτε µε αναδιάρθρωση είτε µε σηµαντι-
κό εµπλουτισµό της ύλης τους. Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα κεφάλαια της Λογι-
κής, των ∆οµηµένων Αναπαραστάσεων Γνώσης, της Αναπαράστασης του Χρόνου, της 
Μηχανικής Μάθησης, των Νευρωνικών ∆ικτύων, της Τεχνολογίας Γνώσης και των 
Πολυπρακτορικών Συστηµάτων. 
 Σε κάποια άλλα κεφάλαια έχουν γίνει µικρότερες αλλαγές, όπως στην Ικανοποίη-
ση Περιορισµών, στους Γενετικούς Αλγορίθµους, στα Συστήµατα Κανόνων, στο Σχε-
διασµό Ενεργειών, στην Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις ∆εδοµένων, και στην Προηγ-
µένη ∆ιασύνδεση µε το Περιβάλλον. Τέλος, έχει προστεθεί ένα νέο κεφάλαιο για το 
Σηµασιολογικό ∆ιαδίκτυο, ένα θέµα που απασχολεί έντονα αρκετούς ερευνητές της 
ΤΝ τα τελευταία χρόνια. 
 Αλλαγές έχουν γίνει και στα Παραρτήµατα µε σκοπό την πιο λειτουργική χρήση 
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριµένα, το παράρτηµα για τη γλώσσα 
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PROLOG έχει επεκταθεί µε ένα συνοπτικό εγχειρίδιο εκµάθησης, ενώ έχει αναδιοργα-
νωθεί η παρουσίαση του κώδικα υλοποίησης των αντίστοιχων θεµάτων της θεωρίας. 
Επίσης, το παράρτηµα για το σύστηµα CLIPS έχει επεκταθεί µε τη γλώσσα αντικειµε-
νοστραφούς προγραµµατισµού COOL, καθώς και µε νέα παραδείγµατα υλοποίησης 
συστηµάτων γνώσης. Τέλος, το παράρτηµα για το σύστηµα FLEX είναι πλέον διαθέ-
σιµο στο συνοδευτικό CD και στην ιστοσελίδα του βιβλίου. 

Χρησιµοποιώντας το βιβλίο ως διδακτικό εγχειρίδιο 
Η ύλη του βιβλίου είναι αρκετά εκτενής και η διδασκαλία του θα απαιτούσε τουλάχι-
στον δύο διδακτικά εξάµηνα. Με την κατάλληλη επιλογή των κεφαλαίων και µε τη 
χρήση, σε ορισµένες περιπτώσεις, συµπληρωµατικής βιβλιογραφίας, θα µπορούσε να 
αποτελέσει το υλικό για τα εξής µαθήµατα:  
• Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοηµοσύνη: Κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 19, 

21, 27, 30, καθώς και το κεφάλαιο 9 και το Παράρτηµα 1, αν δεν υπάρχει στο 
πρόγραµµα σπουδών ξεχωριστό µάθηµα Λογικού Προγραµµατισµού.  

• Συστήµατα Γνώσης ή Συστήµατα Βασισµένα στη Γνώση: Κεφάλαια 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Παράρτηµα 1, Παράρτηµα 2. 

• Ευφυή Συστήµατα Λήψης Απόφασης: Κεφάλαια 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 
22 µε την προσθήκη συµπληρωµατικής βιβλιογραφίας σε ειδικά θέµατα των συ-
στηµάτων λήψης απόφασης, όπως: θεωρία αποφάσεων, θεωρία παιγνίων, πολυ-
κριτηριακή µεθοδολογία και επιχειρησιακή έρευνα. 

 Επιπλέον, πολλά από τα κεφάλαια του βιβλίου µπορεί να χρησιµοποιηθούν, µε τη 
χρήση συµπληρωµατικής βιβλιογραφίας, για τη διδασκαλία διαφόρων εξειδικευµέ-
νων µαθηµάτων σχετικών µε την ΤΝ, όπως για παράδειγµα: Ευφυείς Πράκτορες, 
Σηµασιολογικό ∆ιαδίκτυο, Μηχανική Μάθηση, Σχεδιασµός και Χρονοπρογραµµατι-
σµός Ενεργειών, Ευφυή Αυτόνοµα Συστήµατα, ∆ιαχείριση Γνώσης, Λογικός Προγραµ-
µατισµός, Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, κτλ. 

Ηλεκτρονική υποστήριξη του βιβλίου 
Το βιβλίο συνοδεύεται από CD στο οποίο υπάρχουν: 
• ∆ιαφάνειες για τη διδασκαλία του βιβλίου. 
• Υλοποιήσεις αλγορίθµων και προγραµµάτων του βιβλίου κυρίως στις γλώσσες 

προγραµµατισµού PROLOG και CLIPS. 
• Πολυµεσικός οδηγός εκµάθησης της γλώσσας PROLOG. 
• Σύνδεσµοι σε ιστοσελίδες µε περιεχόµενο για την ΤΝ. 
• Εγχειρίδιο για το εργαλείο τεχνολογίας γνώσης FLEX. 
• Γλωσσάριο αντιστοίχισης αγγλικών-ελληνικών όρων της ΤΝ που περιλαµβάνο-

νται στο βιβλίο. 
 Το βιβλίο υποστηρίζεται διαδικτυακά στην ιστοσελίδα aibook.csd.auth.gr µε 
νέο υλικό και παροράµατα. Τέλος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση AIbook@csd.auth.gr 
µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τους συγγραφείς για ερωτήσεις ή σχόλια πάνω στο 
βιβλίο, καθώς και για αναφορά λαθών. 
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ρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, για τη συµβολή του στο 
µέρος του ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, τους Χ. Μπερµπερίδη και Γ. Τσουµάκα, υποψή-
φιους διδάκτορες του ιδίου Τµήµατος, για τη συµβολή τους στα κεφάλαια της Μηχα-
νικής Μάθησης και της Ανακάλυψης Γνώσης σε Βάσεις ∆εδοµένων, και την Α. Πουρ-
νάρα για τη συµβολή της στο κεφάλαιο του Σηµασιολογικού ∆ιαδικτύου. Επίσης, 
ευχαριστίες αξίζουν σε όλα τα µέλη των ερευνητικών οµάδων των Ευφυών Συστηµά-
των και Επεξεργασίας Γνώσης και Μηχανικής Μάθησης και Ανακάλυψης Γνώσης του 
Τµήµατος Πληροφορικής, για την αδιάκοπη, και δηµιουργική ανταλλαγή επιστηµο-
νικών απόψεων πάνω στην ΤΝ.  
 Τέλος, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε θερµά τους αναγνώστες της πρώτης έκδο-
σης, είτε πρόκειται για διδάσκοντες είτε για φοιτητές, οι οποίοι µας υπέδειξαν διάφο-
ρες ελλείψεις, ασάφειες ή και λάθη, τα οποία και λάβαµε υπόψη µας. 
 

Η Συγγραφική Οµάδα 
Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2006 
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