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Ευφυείς  Τεχνολογίες ----Πράκτορες

Δημοσθένης Σταμάτης
demos@it.teithe.gr

www.it.teithe.gr/~demos

Ενότητα 2:

Εισαγωγή στους

Ευφυείς Πράκτορες

ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ                     ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

H κατανόηση της φύσης των πρακτόρων και των ευφυών 
πρακτόρων ως συστηµάτων λογισµικού

Η κατανόηση των χαρακτηριστικών των ευφυών  
πρακτόρων και οι διαφορές τους από τα γενικότερα 
συστήµατα και τις τεχνολογίες λογισµικού.

Η επικοινωνία των ευφυών πρακτόρων µε το περιβάλλον 
στο οποίο λειτουργούν και µε άλλους πράκτορες

Οι βασικοί τύποι ευφυών πρακτόρων και τρόποι που αυτοί 
µπορούν να ταξινοµηθούν

Η συζήτηση για τα πλεονεκτήµατα και τα προβλήµατα που 
παρουσιάζουν οι ευφυείς πράκτορες

Μαθησιακοί Στόχοι της ενότητας 2
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� Περιγραφή Προβληµάτων για τα οποία «ταιριάζει» η 
χρήση πρακτόρων 

� Ορισµός της έννοιας ευφυής πράκτορας και των 
συστηµάτων πολλαπλών πρακτόρων 

� Χαρακτηριστικά των ευφυών πρακτόρων

� Περιβάλλοντα πρακτόρων

� Γενικές αρχιτεκτονικές πρακτόρων

� ∆ιαφορές και οµοιότητες των πρακτόρων µε σχετικές 
τεχνολογίες λογισµικού

� Ζητήµατα προς συζήτηση

Η ύλη της ενότητας 2
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� Επιθυµώ να κλείσω αεροπορικό εισιτήριο (οικονοµική θέση) µε 
όσο το δυνατόν µικρότερη συνολική χρονική διάρκεια  πτήσης. 

� Επιθυµώ να κλείσω ξενοδοχείο Β’ κατηγορίας στο κέντρο της πόλης 

� Θα χρειαστώ ΤΑΧΙ από και προς το αεροδρόµιο

� Τη 2η µέρα επιθυµώ να παρακολουθήσω θεατρική παράσταση στο 
Εθνικό Θέατρο D. Maria II

� Την 4η µέρα επιθυµώ να νοικιάσω αυτοκίνητο και να επισκεφτώ το 
Μουσείο της γειτονικής κωµόπολης  Sintra

� Προτάσεις για καλά εστιατόρια µε αυθεντική µουσική fados
ευπρόσδεκτες

Επιθυµώ να κάνω ένα µικρό ταξίδι 5 ηµερών στη Λισαβόνα
την 1η εβδοµάδα των διακοπών του Πάσχα!
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Ανάθεση προβλήματος σε πράκτορες

ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ                     ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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Ταξιδιωτικός 
Πράκτορας

Αεροπορικός 
Πράκτορας

Ξενοδοχειακός 
Πράκτορας

Πράκτορας 
∆ιασκέδασης

Πράκτορας
ΤΑΧΙ

Πράκτορας 
Γαστρονοµίας

WEB
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Πράκτορας (agent) είναι οποιαδήποτε οντότητα µπορεί να 

αντιλαµβάνεται το περιβάλλον του µέσω αισθητήρων (sensors)

και να ενεργεί σε αυτό µέσω µηχανισµών δράσης (effectors)

[Russel & Norvig]

Ορισμός Πράκτορα

ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ                     ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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Ο παραπάνω ορισµός περιγράφει 
� έναν άνθρωπο, ή 
� ένα Ροµπότ ή και 
� ένα πρόγραµµα υπολογιστή   . . . ακόµη και έναν απλό θερµοστάτη
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1η κατηγοριοποίηση πρακτόρων

ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ                     ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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Πράκτορες

Ροµποτικοί Πράκτορες

Τεχνητοί ΠράκτορεςΒιολογικοί Πράκτορες

Λογισµικοί Πράκτορες

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                 ΠΜΣ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»

Ορισμοί πρακτόρων (συνέχεια)
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Οι Πράκτορες είναι υπολογιστικά συστήµατα που δρουν σε 

ένα πολύπλοκο περιβάλλον, το αντιλαµβάνονται και δρουν 

αυτόνοµα σε αυτό, πετυχαίνοντας ένα σύνολο στόχων για 

τους οποίους έχουν κατασκευαστεί.

[Maes]

∆ίνεται έµφαση στην έννοια της αυτονοµίας ,

στην ύπαρξη στόχων καθώς  και στο ότι

το περιβάλλον είναι πολύπλοκο και πιθανά δυναµικό

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                 ΠΜΣ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»



9/3/2022

5

Ορισμοί πρακτόρων (συνέχεια)
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Οι Ευφυείς Πράκτορες κάνουν συνεχώς 3 λειτουργίες: 

(α) αντιλαµβάνονται τις δυναµικές συνθήκες του 

περιβάλλοντος, 

(β) δρουν πάνω στο περιβάλλον ώστε να το αλλάξουν και 

(γ) συλλογίζονται ώστε να ερµηνεύσουν αυτά που 

αντιλαµβάνονται, να λύσουν προβλήµατα, να βγάλουν 

συµπεράσµατα για να καθορίσουν τη δράση τους

[Hayes-Roth]

∆ίνεται έµφαση στο δυναµικό περιβάλλον,

και στην ύπαρξη συλλογιστικού µηχανισµού επαγωγής 

συµπερασµάτων

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                 ΠΜΣ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»

Ορισμοί πρακτόρων (συνέχεια)
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Οι Λογισµικοί Πράκτορες είναι προγράµµατα που 

διενεργούν διάλογο, διαπραγµατεύονται και συντονίζουν τη 

ροή των πληροφοριών.

[Coen]

∆ίνεται έµφαση στην έννοια της διαδραστικότητας,

και της επικοινωνίας µε άλλους πράκτορες
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Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων

ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ                     ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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Ένα Σύστηµα Πολλαπλών Πρακτόρων (Multi-Agent System)

ή αλλιώς Πολυπρακτορικό Σύστηµα αποτελείται από έναν 

αριθµό πρακτόρων, που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους .

[Wooldridge]

� Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πράκτορες δρουν για

λογαριασµό χρηστών οι οποίοι µπορεί να έχουν

διαφορετικούς στόχους και διαφορετικές προθέσεις

� Οι πράκτορες για να αλληλεπιδράσουν µε επιτυχία πρέπει

να έχουν την ικανότητα να συνεργαστούν (cooperate), να

συντονιστούν (coordinate) και να διαπραγµατευτούν

(negotiate) µε αντίστοιχο τρόπο µε αυτό των ανθρώπων

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                 ΠΜΣ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»

Βασικά χαρακτηριστικά πρακτόρων
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� Αυτονοµία (autonomy) : Οι πράκτορες µπορούν να 

λειτουργούν αυτόνοµα χωρίς την άµεση παρέµβαση των 

χρηστών ή άλλων πρακτόρων

� Αντανακλαστικότητα (reactivness) : Οι πράκτορες 

αντιλαµβάνονται το περιβάλλον τους και αντιδρούν µέσα σε 

συγκεκριµένα χρονικά πλαίσια

� Προνοητικότητα (proactiveness) : Οι πράκτορες είναι 

ικανοί να πάρουν πρωτοβουλίες για να πετύχουν στόχους 

ανάλογα µε τις συνθήκες που εµφανίζονται στο περιβάλλον

� Προσαρµοστικότητα (adaptivity) : Οι πράκτορες 

προσαρµόζονται στο περιβάλλον τους (ικανότητα µάθησης*)

� Κοινωνικότητα (Social Ability) : Οι πράκτορες 

επικοινωνούν µε χρήστες και άλλους πράκτορες και 

συνεργάζονται για την επίτευξη στόχων
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Επιπλέον χαρακτηριστικά πρακτόρων
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� Κινητικότητα (mobility) : Οι πράκτορες µετακινούνται σε 

ένα γενικότερο υπολογιστικό περιβάλλον (π.χ. διαδικτυακά)

� Λογική/Ορθολογισµός (rationality) : Οι πράκτορες δρουν 

για να πετύχουν στόχους χωρίς αναίτιες ενέργειες

� Αγαθοεργία (benevolence) : Οι πράκτορες προσπαθούν 

πάντοτε να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του εντολοδόχου τους

� Φιλαλήθεια (veracity) : Οι πράκτορες δεν δίνουν εσκεµµένα 

λάθος πληροφορίες

� Συναισθήµατα (emotions) : Οι πράκτορες επιδεικνύουν 

(τεχνητά) συναισθήµατα στην προσπάθεια να πετύχουν 

καλύτερα τους στόχους τους
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Ταξινόμηση πρακτόρων

ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ                     ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

14

Νοημοσύνη

Αλληλεπίδραση µε χρήστη

Κατάστρωση Πλάνων

Κανόνες (Αντανακλαστικότητα)

Εκτέλεση εξ 
αποστάσεως

Μετανάστευση

Μάθηση (προσαρµοστικότητα)

Επικοινωνία µε πράκτορες

Συνεργασία/∆ιαπραγµάτευση

Συνεργασία

Κινητικότητα
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Ταξινόμηση πρακτόρων
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΑΘΗΣΗΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Συνεργατικοί Πράκτορες
(Cooperative Agents) Ευφυείς Πράκτορες

(Intelligent Agents)

Πράκτορες Διασύνδεσης
(Interface Agents)

Ταξινόμηση με βάση τους Hyacinth S. Nwana, Divine T. Ndumu

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                 ΠΜΣ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»

Περιβάλλοντα πρακτόρων & Χαρακτηριστικά τους (1/2)
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� Προσβάσιµα ή Μη (Accesible - Inaccesible): Ανάλογα µε το 

αν είναι προσβάσιµες όλες οι πληροφορίες µε ακρίβεια ή όχι

� Αιτιοκρατικά ή Μη (Deterministic – Non-Deterministic): 

Ανάλογα µε το αν µία συγκεκριµένη ενέργεια οδηγεί πάντα στο 

ίδιο αποτέλεσµα ή όχι

� Επεισοδιακά ή Μη (Episodic – Non-Episodic): Ανάλογα µε 

το αν το περιβάλλον χωρίζεται σε ένα συγκεκριµένο αριθµό 

ανεξάρτητων επεισοδίων ή όχι
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� Στατικά ή ∆υναµικά (Static-Dynamic): Ανάλογα µε το αν 

εµφανίζονται αλλαγές κατάστασης ή όχι (χωρίς την παρέµβαση 

του πράκτορα)

� ∆ιακριτά ή συνεχή (Discrete – Continious): Ανάλογα µε το 

αν το περιβάλλον µπορεί να αντιµετωπιστεί µε ένα διακριτό και 

πεπερασµένο αριθµό ενεργειών από τον πράκτορα ή όχι

Περιβάλλοντα πρακτόρων & Χαρακτηριστικά τους (2/2)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                 ΠΜΣ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»

Γενικές κατηγορίες πρακτόρων
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� Αντανακλαστικοί (Reflex) Πράκτορες : Αντιδρούν απλά µε βάση 

αυτό που προσλαµβάνουν από το περιβάλλον «χωρίς να σκέφτονται»

� Ευφυείς Πράκτορες µε εσωτερική κατάσταση (internal 

state): ∆ιαθέτουν µία εσωτερική αναπαράσταση του περιβάλλοντος 

(µοντέλο) µέσα στο οποίο λειτουργούν και διαδικασίες (π.χ. κανόνες 

και στόχους) για να αποφασίσουν την επόµενη ενέργεια που θα 

πραγµατοποιήσουν

� Υβριδικοί (Hybrid) Πράκτορες : Συνδυάζουν τις δύο παραπάνω 

κατηγορίες
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Αναπαράσταση Προβλήματος Πράκτορα
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� Περιβάλλον: Ένα σύνολο καταστάσεων S :

S = {s1,s2, . . . , sn}

� Ικανότητες του πράκτορα: Ένα σύνολο ενεργειών Α :

Α = {a1,a2, . . . , am}

� Αντιλήψεις του πράκτορα: Ένα σύνολο αντιλήψεων P :

P = {p1,p2, . . . , pk}

� Εσωτερικές καταστάσεις πράκτορα: Ένα σύνολο εσωτερικών 

καταστάσεων ΙS (ορίζουν το µοντέλο του πράκτορα για το 

περιβάλλον) :

ΙS = {i1,i2, . . . , ir}
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Αναπαράσταση Προβλήματος Πράκτορα
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� Πράκτορας: Μία συνάρτηση agent, µε πεδίο ορισµού µία 

ακολουθία καταστάσεων του περιβάλλοντος και πεδίο τιµών το 

σύνολο ενεργειών:

Agent: S* -> A

� Αντίληψη Πράκτορα: Μία συνάρτηση see, από το σύνολο των 

καταστάσεων στο σύνολο  των αντιλήψεων:

see: S -> P

� Ενηµέρωση εσωτ. Κατάστασης Πράκτορα: Μία συνάρτηση 

update, η οποία ενηµερώνει το µοντέλο του πράκτορα µε βάση τις 

τρέχουσες καταστάσεις του περιβάλλοντος :

update: IS x P -> IS
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Η αρχιτεκτονική ενός πράκτορα βασίζεται:

� Στα επιθυµητά χαρακτηριστικά του πράκτορα

� Στα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος µέσα στο οποίο λειτουργεί ο πράκτορας

Η αρχιτεκτονική ενός πράκτορα ορίζει:

� Τα βασικά στοιχεία (modules) από τα οποία αποτελείται

� Τον τρόπο µε τον οποίο αυτά διασυνδέονται

� Τη ροή της πληροφορίας ανάµεσα στα στοιχεία

Γενικές Αρχιτεκτονικές Πρακτόρων
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Αφηρηµένη αναπαράσταση πράκτορα
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Πράκτορας Αισθητήρες

Μηχανισµοί 
∆ράσης

Π
ε

ρ
ιβ

ά
λ

λ
ο

ν

?

?: Στην ποιο απλή περίπτωση ο πράκτορας βασίζεται σε ένα

προαποθηκευµένο πίνακα ενεργειών (look-up table). Για κάθε τι
που αντιλαµβάνεται εφαρµόζει την ενέργεια που βρίσκει στον πίνακα
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Αντανακλαστικοί Πράκτορες
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Πράκτορας Αισθητήρες

Μηχανισµοί 
∆ράσης

Π
ε

ρ
ιβ

ά
λ

λ
ο

ν

Ποια είναι η τρέχουσα 
κατάσταση του κόσµου 

? 

Ποια ενέργεια πρέπει 
να κάνω τώρα 

?

ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΗΣ -> 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ένας ανακλαστικός πράκτορας λειτουργεί βρίσκοντας ένα κανόνα που οι
συνθήκες του ταιριάζουν στην κατάσταση που αντιλήφθηκε και επιλέγει
την ενέργεια που σχετίζεται µε το συγκεκριµένο κανόνα
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Συνάρτηση αντανακλαστικού πράκτορα
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Αντανακλαστικοί Πράκτορες

Το μειονέκτημα των απλών αντανακλαστικών πρακτόρων

είναι ότι η λειτουργία τους βασίζεται αποκλειστικά στην

τρέχουσα αντίληψή τους για το περιβάλλον μέσα στο οποίο

λειτουργούν και όχι σε όλη την ακολουθία των αντιλήψεων

που έχουν προσλάβει μέχρι στιγμής.

Με αυτή την έννοια οι απλά αντανακλαστικοί πράκτορες

δεν διατηρούν κάποια μορφή μνήμης των προηγούμενων

καταστάσεων του περιβάλλοντος, ούτε ποιες ενέργειες

έχουν επιλέξει για τις αντίστοιχες καταστάσεις στο

παρελθόν.

Κατά κανόνα μπορούν να λειτουργήσουν μόνο σε

περιβάλλοντα που είναι πλήρως προσβάσιμα
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Αντανακλαστικοί Πράκτορες µε µοντέλο

Πράκτορας Αισθητήρες

Μηχανισµοί 
∆ράσης

Π
ε

ρ
ιβ

ά
λ

λ
ο

ν

Ποια είναι η τρέχουσα 
κατάσταση του κόσµου 

? 

Ποια ενέργεια πρέπει 
να κάνω τώρα 

?

ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΗΣ-
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΩΣ ΕΠΙ∆ΡΟΥΝ ΟΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΥ?

ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ Ο 
ΚΟΣΜΟΣ ? 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
(µοντέλο του κόσµου)

Ένας αντανακλαστικός πράκτορας µε µοντέλο λειτουργεί συνδυάζοντας
την εσωτερική κατάστασή του µε αυτήν που αντιλήφθηκε, ενηµερώνει
την εσωτερική αναπαράσταση για το περιβάλλον και στη συνέχεια
βρίσκει ένα κανόνα µε βάση τον οποίο ενεργεί
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Συνάρτηση πράκτορα µε εσωτερική κατάσταση
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Αντανακλαστικοί Πράκτορες µε µοντέλο

Οι αντανακλαστικοί πράκτορες με μοντέλο διατηρούν και

ενημερώνουν μία βάση γνώσης (μοντέλο) εσωτερικών

καταστάσεων, οπότε μπορούν να επιλέξουν την

κατάλληλη ενέργεια με βάση τη συνολική προϊστορία

των αντιλήψεων τους για το περιβάλλον.

και με αυτή την έννοια μπορούν να χαρακτηριστούν

ευφυείς
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Αντανακλαστικοί Πράκτορες µε µοντέλο & στόχους

Παρακολουθεί και συνδυάζει την κατάσταση του περιβάλλοντος, καθώς και
ένα σύνολο στόχων τους οποίους επιδιώκει και επιλέγει την ενέργεια που
θα τον οδηγήσει πιο κοντά στο στόχο του.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                 ΠΜΣ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»

Πράκτορας Αισθητήρες

Μηχανισµοί 
∆ράσης

Π
ε

ρ
ιβ

ά
λ

λ
ο

ν

Ποια είναι η τρέχουσα 
κατάσταση του κόσµου ? 

Ποια ενέργεια πρέπει να 
κάνω τώρα ?

ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ Ο 
ΚΟΣΜΟΣ ? Τι θα συµβεί αν κάνω 

µία ενέργεια Χ ?

ΣΤΟΧΟΙ

ΠΩΣ ΕΠΙ∆ΡΟΥΝ ΟΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΥ?

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
(µοντέλο του κόσµου)

Συνάρτηση πράκτορα µε στόχους
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Πράκτορες με μοντέλο και χρησιμότητα
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Χρησιµοποιεί ένα µοντέλο του κόσµου καθώς και µία συνάρτηση
χρησιµότητας που έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει τις προτιµήσεις
του µεταξύ των καταστάσεων του στόχου. Στη συνέχεια επιλέγει τη
βέλτιστη ενέργεια µε την µεγαλύτερη αναµενόµενη χρησιµότητα
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Πράκτορας Αισθητήρες

Μηχανισµοί ∆ράσης

Π
ε

ρ
ιβ

ά
λ

λ
ο

ν
Ποια είναι η τρέχουσα 

κατάσταση του κόσµου ? 

Πόσο ικανοποιηµένος 
από την ενέργεια Χ?

ΠΩΣ ΕΠΙ∆ΡΟΥΝ ΟΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΥ?

ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ Ο 
ΚΟΣΜΟΣ ? 

Τι θα συµβεί αν κάνω 
µία ενέργεια Χ ?

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
Ποια ενέργεια θα κάνω 

τώρα ?

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
(µοντέλο του κόσµου)

Πράκτορες µε δυνατότητα Μάθησης

ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ                     ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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Ένας πράκτορας µε δυνατότητα µάθησης λειτουργεί µε βάση ένα
υποσύστηµα (αλγόριθµο) µάθησης το οποίο δέχεται ανάδραση από ένα
υποσύστηµα κριτικής της απόδοσής του µε στόχο να αναπροσαρµόζει
συνεχώς την συµπεριφορά του.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                 ΠΜΣ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»

Πρότυπο 
απόδοσης

Αισθητήρες

Μηχανισµοί 
∆ράσης

Π
ε

ρ
ιβ

ά
λ

λ
ο

ν

Στοιχείο Εκτέλεσης

Γεννήτρια 
προβληµάτων

Στοιχείο 
µάθησης

Κριτική

Πράκτορας

ανάδραση

στόχοι 
μάθησης

αλλαγές

γνώση

Αισθητήρες

Μηχανισµοί 
∆ράσης

Π
ε

ρ
ιβ

ά
λ

λ
ο

ν

Στοιχείο Εκτέλεσης

Γεννήτρια 
προβληµάτων

Στοιχείο 
µάθησης

Κριτική

Πράκτορας

ανάδραση

στόχοι 
μάθησης

αλλαγές

γνώση

Αισθητήρες

Μηχανισµοί 
∆ράσης

Π
ε

ρ
ιβ

ά
λ

λ
ο

ν

Υποσύστηµα 
Εκτέλεσης

Γεννήτρια 
προβληµάτων/επιλογών

Υποσύστηµα
µάθησης

Υποσύστηµα
κριτικής

Πράκτορας

ανάδραση

στόχοι 
μάθησης

αλλαγές

γνώση
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Αλγόριθμοι/ τεχνικές μάθησης
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� Μάθηση από απόκτηση γνώσης 

(Learning through knowledge acquisition)

� Μάθηση από παραδείγµατα

(Learning by example) 

� Μάθηση από αναλογίες 

(Learning by analogy)

� Μάθηση µέσω επίλυσης προβληµάτων 

(Learning through problem solving)

� Μάθηση µέσω ανακάλυψης 

(Learning by discovery)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                 ΠΜΣ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»

Σχέση των Ευφυών Πρακτόρων με τις άλλες τεχνολογίες
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Πράκτορες εναντίον Αντικειμενοστραφών Τεχνολογιών ?
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Φάσεις-κύκλοι ζωής µίας τεχνολογίας λογισµικού
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Βελτίωση/επέκταση της ευφυΐας των πρακτόρων: Συνεχής 
ανάγκη για έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνικών ευφυΐας 

Βελτίωση/επέκταση των τεχνικών µάθησης: Οµοίως µε 
παραπάνω (µε την προϋπόθεση ότι ο πράκτορας δεν θα «ξεχνάει» 
τη δουλειά του ρίχνοντάς το συνεχώς στη µάθηση!)

Αποτελεσµατικότητα/ταχύτητα: Τι θα συµβεί όταν θα έχουµε 
εκατοντάδες, χιλιάδες ή και εκατοµµύρια πράκτορες στο 
∆ιαδίκτυο?

Οικονοµικά ζητήµατα: Πως θα πληρώνουν οι πράκτορες για τις 
υπηρεσίες? Πως θα διασφαλίζονται οι χρήστες

Νοµικά ζητήµατα: Τι επιπτώσεις έχουν οι ενέργειες των 
πρακτόρων από την άποψη της νοµιµότητας, ιδιαίτερα όταν είναι 
κινητοί και µεταφέροντα από χώρα σε χώρα µέσω του διαδικτύου?

Ζητήματα προς συζήτηση:
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Σταθερότυπα - Οργανισμοί
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Αν έχετε χρόνο:
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∆είτε τις σύντοµες διαλέξεις του Wooldridge στο YouTube:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL86282B88B486B92C
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Λισαβόνα
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Εθνικό Θέατρο Λισαβόνας “D. Maria II”
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Σίντρα, Πορτογαλία
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