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Περίληψη 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνπο M. Woolbribge θαη N. Jennings: «Έλαο πξάθηνξαο είλαη έλα 
ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα (hardware θαη Software) ην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε έλα πεξηβάιινλ θαη 
έρεη ηελ ηθαλφηεηα απηφλνκεο δξάζεο ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί 
ζηνπο ζθνπνχο ζρεδίαζεο ηνπ.». Οη επθπείο πξάθηνξεο ινηπφλ είλαη έλα λέν πξφηππν γηα ηελ 
αλάπηπμε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ. Αθφκα πεξηζζφηεξν νη ησλ επθπείο πξάθηνξεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί 
κε θξάζεηο φπσο «ε επφκελε ζεκαληηθή εμέιημε ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ», θαη «ε λέα επαλάζηαζε 
ζηνλ ηνκέα ηνπ ινγηζκηθνχ». ήκεξα νη επθπείο πξάθηνξεο είλαη ην επίθεληξν ηνπ έληνλνπ 
ελδηαθέξνληνο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο. Οη 
πξάθηνξεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιν θαη πην κεγάιε πνηθηιία εθαξκνγψλ, πνπ θπκαίλεηαη απφ 
ζπγθξηηηθά κηθξά ζπζηήκαηα φπσο ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν κέρξη θαη ζε κεγάια ζπζηήκαηα φπσο 
ν έιεγρνο ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο. Δθ πξψηεο φςεσο, κπνξεί λα θαίλεηαη φηη απηή νί εμαηξεηηθά 
δηαθνξεηηθνί ηχπνη ζπζηεκάησλ κπνξεί λα έρνπλ ειάρηζηα θνηλά ζηνηρεία φκσο ην θιεηδί πνπ ζπλδέεη 
ηηο δχν απηέο εθαξκνγέο είλαη ε ρξήζε ησλ επθπψλ πξαθηφξσλ. 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ε ζεσξία ησλ επθπψλ πξαθηφξσλ, θαζψο θαη νη ηνκείο εθαξκνγψλ 
ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα εηζάγνπκε θαη νξίδνπκε ηελ έλλνηα ηνπ πξάθηνξα θαη ησλ ζπζηεκάησλ επθπψλ 
πξαθηφξσλ, δίλνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξάθηνξα θαη ησλ ζπζηεκάησλ πξαθηφξσλ, εηζάγνπκε 
ηα θχξηα πεδία εθαξκνγήο ηνπο, θαη ηερλνινγίεο πξαθηφξσλ πνπ έρνπλ επηηπρψο αλαπηπρζεί κέρξη 
ζήκεξα, εληνπίδνπκε ηηο δπζθνιίεο πνπ βξίζθνληαη ζην δξφκν πινπνίεζεο ελφο ζπζηήκαηνο 
πξαθηφξσλ θαη ηέινο, εηζάγνπκε ηα πνιιαπιά ζπζηήκαηα πξαθηφξσλ θαη αλαθεξφκαζηε ζηηο 
κεζφδνπο  πνπ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο νη πξάθηνξεο θαζψο θαη κε ην πσο αληηδξά έλα ζχζηεκα 
πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ κε ην πεξηβάιινλ. 

Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ηερλνινγία ζπζηεκάησλ πξαθηφξσλ είλαη δσληαλή θαη ηαρέσο 
εμειηζζφκελε επηζηήκε ηφζν ζηελ αθαδεκατθή έξεπλα φζν θαη ζηηο επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο. Σν λέν 
πξφηππν παξέρεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ γηα έλα πνιχπινθν, δπλακηθφ 
πεξηβάιινλ φπνπ ηα γλσξίζκαηα είλαη ε δηαπξαγκάηεπζε, ηα απξνγξακκάηηζηα γεγνλφηα θαη δξάζε 
θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί κε ηξφπν πνπ είλαη επσθειήο γηα ηε ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Ζ ηερλνινγία ησλ επθπψλ πξαθηφξσλ ζπλήζσο ιεηηνπξγεί  είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ζαλ 
παλάθεηα γηα ηνλ ηξφπν ζρεδηαζκνχ ελφο επθπνχο ζπζηήκαηνο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ, αιιά ν 
θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα γλσξίδεη θαη ηηο παγίδεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε απηφ θαζψο θαη ζε θάζε λέα θαη 
κε δνθηκαζκέλε ηερλνινγία. Οη δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο επθπψλ πξαθηφξσλ είλαη εθεί, αιιά ην 
πιήξεο φθεινο δελ έρεη αθφκα επηηεπρζεί. Ζ ηερλνινγία επθπψλ πξαθηφξσλ κπνξεί λα επηηχρεη ηηο 
πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηέο ηεο κφλν εθφζνλ νη ρξήζηεο θαη πξνγξακκαηηζηέο αληηιεθζνχλ ηελ αμία ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 
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Abstract 

As Wooldridge and Jennings state, an agent is a hardware and/or software based computer 
system displaying the properties of autonomy, social adeptness, reactivity, and proactivity. So, 
intelligent agents are a new paradigm for developing software applications. More than this, agent-
based computing has been hailed as „the next significant breakthrough in software development‟, and 
„the new revolution in software‟. Currently, agents are the focus of intense interest on the part of many 
sub-fields of computer science and artificial intelligence. Agents are being used in an increasingly wide 
variety of applications, ranging from comparatively small systems such as email filters to large, open, 
complex, mission critical systems such as air traffic control. At first sight, it may appear that such 
extremely different types of system can have little in common. And yet this is not the case: in both, the 
key abstraction used is that of an agent.  

In this document we present the theory of intelligent agents and the fields of their applications. 
More specific we introduce to the concept of an agent and agent-based systems, we show the domain 
characteristics of an agent-based system, we introduce the main application areas in which agent 
technology has been successfully deployed to date, we identify the main obstacles that lie in the way 
of the agent system developer, and finally we introduce the multiple agents systems and the methods 
that they communicate each other and with their environment. 

We conclude that Agent-based systems technology is a vibrant and rapidly expanding field of 
academic research and business applications. By providing a new paradigm for designing and 
implementing systems for a complex, dynamic, and distributed environment where the common 
currency is negotiation, unplanned for events can be managed in a way that is beneficial to the overall 
system performance. Agent technology is greatly hyped as a panacea for the current ills of system 
design and development, but the developer is cautioned to be aware of the pitfalls inherent in any new 
and untested technology. The potential is there but the full benefit is yet to be realized. Agent 
technology will achieve its true potential only if users understand its business value. 
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Εισαγωγή 

Οη επθπείο πξάθηνξεο (intelligent agents) θαη ν πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηνπο πξάθηνξεο 
πξνγξακκαηηζκφο (agent oriented programming) είλαη ίζσο ε πην επαλαζηαηηθή κέζνδνο αληίιεςεο, 
ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. Έλαο επθπήο πξάθηνξαο είλαη έλα 
απηφλνκν πξφγξακκα πνπ είλαη ζπλερψο ελεξγφ, παξαηεξεί ην πεξηβάιινλ φπνπ ελεξγεί θαη αληηδξά 
ζηα γεγνλφηα πνπ ην αθνξνχλ ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε. Δπηπιένλ, ελεξγεί ζχκθσλα κε 
θάπνηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη κέξνο ελφο απψηεξνπ ζηφρνπ. Πξνθεηκέλνπ λα 
επηηεπρζνχλ απηνί νη ζηφρνη κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη θαη λα ζπλεξγαζηεί κε άιινπο πξάθηνξεο. [58] 

Ζ παξνχζα εξγαζία ζηφρν έρεη ηελ αλάιπζε ηεο ζεσξίαο θαη ησλ εθαξκνγψλ ησλ επθπψλ 
πξαθηφξσλ. Υσξίδεηαη ζε πέληε θεθάιαηα. Οξίδνληαη ηα Δπθπείο πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ θαη ζηε 
ζπλέρεηα νη επθπείο πξάθηνξεο. Πεξηγξάθνληαη πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο πξάθηνξεο, δίλνληαη 
εθαξκνγέο ηνπο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα νξίδνληαη 
θαη πεξηγξάθνληαη ηα ζπζηήκαηα πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ θαζψο θαη πσο ζε απηά ηα ζπζηήκαηα νη 
πξάθηνξεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη πσο κε ην πεξηβάιινλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε ρξήζεο Δπθπψλ πζηεκάησλ 
Πιεξνθνξηθήο, ζέκαηα ππνδνκήο γηα ηε βέιηηζηε απφδνζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ, ελψ επίζεο 
πεξηγξάθνληαη ηνκείο ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηέηνησλ 
ζπζηεκάησλ. Ο ιφγνο πνπ αλαθέξνληαη απηά ηα ζπζηήκαηα είλαη φηη ζε απηά ηα ζπζηήκαηα θπξίσο 
βξίζθνπλ εθαξκνγέο νη πξάθηνξεο ή κέζα απφ απηά δξαζηεξηνπνηνχληαη. ηελ νπζία έλαο επθπήο 
πξάθηνξαο είλαη έλα επθπέο ζχζηεκα απφ κφλν ηνπ θαη έηζη είλαη αλαγθαίν λα παξνπζηάζνπκε ηελ 
δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη εηζαγσγηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνπο επθπείο πξάθηνξεο, ηα 
νπνία πεξηιακβάλνπλ νξηζκνχο ηνπ φξνπ πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην αλαθνξάο, 
αξρηηεθηνληθέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θαηαζθεπάδνληαη νη επθπείο πξάθηνξεο, θαζψο θαη ζπζηήκαηα 
πνπ είηε ιεηηνπξγνχλ ζε έλα επξχ θάζκα εθαξκνγψλ είηε βξίζθνληαη ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν. Αξρηθά 
δίλνληαη δηάθνξεο απφςεηο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζρεηηθά κε ην ηη είλαη έλαο επθπήο 
πξάθηνξαο θαη ζηε ζπλέρεηα δηαηππψλεηαη έλαο απζηεξφο νξηζκφο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα. 
Δπίζεο γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο 
ζπκπεξηθνξάο ησλ επθπψλ πξαθηφξσλ, παξνπζηάδνληαη νη αξρηηεθηνληθέο κε ηηο νπνίεο 
θαηαζθεπάδνληαη, νη αξρέο ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο, πνπ ζεσξεί ηνπο πξάθηνξεο είηε σο ζπζηήκαηα 
ζπκβφισλ θαη θάλεη ρξήζε κεραληζκψλ δηαρείξηζεο απηψλ είηε ζαλ αξρηηέθηνλεο θαη ζεσξεί πσο 
έμππλε ζπκπεξηθνξά πξνθχπηεη απφ ην ζπλδπαζκφ πνιιψλ ζηνηρεησδψλ ελεξγεηψλ, είηε 
ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία ησλ θαη ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ηερληθψλ πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηεί ηα 
πιενλεθηήκαηα απηψλ θαη λα βειηηψζεη ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

ην ηξίην θεθάιαην αλαθεξφκαζηε ζηα πξνβιήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα ιχζνπλ νη πξάθηνξεο, ηνπ 
ηχπνπο πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ, νξίδνπκε ηα αλνηρηά θαη πνιχπινθα, ηα ζπζηήκαηα 
ππνινγηζηψλ θαη πσο εθαξκφδνληαη νη πξάθηνξεο ζε απηά θαζψο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αλάπηπμε ινγηζκηθνχ κε ρξήζε ησλ πξαθηφξσλ 

ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζε εθαξκνγέο ησλ επθπψλ πξαθηφξσλ ζε εκπνξηθέο 
εθαξκνγέο, βηνκεραληθέο εθαξκνγέο, ςπραγσγηθέο εθαξκνγέο, παηρλίδηα ζην Internet θ.α. Αλαιχνληαη 
ηερληθέο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζε θάζε πεξίπησζε θαη έηζη γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο νη επθπείο 
πξάθηνξεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε θάζε πεδίν θαη κε πνηφλ ηξφπν. 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη βαζηθά ζέκαηα ζπζηεκάησλ πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ, φπσο 
κέζνδνη θαη πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο, αξρηηεθηνληθέο, ηξφπνη δηαζχλδεζεο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 
Αξρηθά πεξηγξάθνληαη νη ηξφπνη πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θαηξνχο γηα ηελ επηθνηλσλία επθπψλ 
πξαθηφξσλ θαη αλαιχεηαη ν γεληθφηεξα νη πην απνδεθηνί θαη ρξεζηκνπνηνχκελνη ηξφπνη. ηελ 
ζπλέρεηα, νξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο επθπψλ πξαθηφξσλ. Πξψηα 
γίλεηαη παξνπζίαζε ζε δχν γλσζηά θαη εθαξκνζκέλα εθαξκνγέο πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο, αθεηέξνπ 
παξνπζηάδνληαη δηεζλή πξφηππα πνπ επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζε ηππηθνχο ηξφπνπο αιιειεπίδξαζεο. 
Σέινο, αλαιχνληαη ζέκαηα ζπλεξγαζίαο επθπψλ πξαθηφξσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ παξνπζίαζε ηεο 
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αλάγθεο γηα ζπλεξγαζία θαζψο θαη πεξηγξαθή αξρηηεθηνληθψλ ζπζηεκάησλ ζπλεξγαδφκελσλ 
πξαθηφξσλ. Δπίζεο, πεξηγξάθεηαη ε αλάγθε γηα δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ εηεξνγελψλ ζπζηεκάησλ. 

ην ηέινο ζηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγνπκε φηη ε ρξήζε ησλ επθπψλ πξαθηφξσλ αιιά θαη ησλ 
πνιιαπιψλ επθπψλ πξαθηφξσλ είλαη πιένλ επηβεβιεκέλε θαη έληνλα εθαξκφζηκε ζε πνιιά πεδία 
ηεο επηζηήκεο αιιά θαη ηεο ζχγρξνλεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Ζ ρξήζε ησλ 
επθπψλ πξαθηφξσλ δίλεη ιχζεηο ζε πεδία φπσο ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, ζηε 
Ηαηξηθή, ζηελ αλάπηπμε έμππλσλ κεραλψλ θαζεκεξηλήο ρξήζεο θ.α. Έηζη ε γλψζε ηνπο γηα αλάπηπμε 
επθπψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη ε ζσζηή θαη νξζή εθαξκνγή ηνπο είλαη απαξαίηεηε 
θαη απαηηείηαη ηειηθά ζε θάζε ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο. 
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Κεφάλαιο 1- Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα 

1.1 - Η ανάγκη για Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα έρνπλ εηζρσξήζεη ζηε δσή καο, ηφζν ζηνλ 
επαγγεικαηηθφ ηνκέα φζν θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. Σν θαηλφκελν απηφ ζα έρεη αθφκα πην κεγάιε 
έληαζε ηα επφκελα ρξφληα. Ήδε ζρεδφλ φιεο νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεσλ θαη νη δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, 
νη ηξάπεδεο θαζψο θαη ηνκείο φπσο ε δηαρείξηζε θαη θαηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη 
ηειεπηθνηλσλίεο, ν ζηξαηησηηθφο ηνκέαο, ν ηνκέαο πγείαο, ε εθπαίδεπζε θ.ά ρξεζηκνπνηνχλ 
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κηθξνχ ή κεγάινπ κεγέζνπο. Ωζηφζν ε ζπζζψξεπζε νινέλα θαη 
κεγαιχηεξνπ φγθνπ πιεξνθνξίαο, νη ζπλερείο θαη πνιιέο θνξέο απξφβιεπηεο αιιαγέο ηνπ 
πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο, νη ζπλερψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο θαη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ 
ρξεζηψλ αιιά θαη πιήζνο άιισλ παξαγφλησλ δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο θαη μερσξηζηψλ γηα θάζε 
ηνκέα εθαξκνγήο, θαζηζηνχλ αλαγθαία ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ 
ζηηο λέεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη ζηηο λέεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ. Έηζη γίλεηαη αλαγθαία ε 
αλάπηπμε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ κε επθπή ζπκπεξηθνξά.  

Ζ Τεσνηηή Νοημοζύνη (Artificial Intelligence) είλαη ν θιάδνο ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηψλ, ν 
νπνίνο κειεηά θαηλφκελα επθπνχο ζπκπεξηθνξάο θαη αλαπηχζζεη κεζφδνπο θαη ηερληθέο ηερληθήο 
επθπΐαο γηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ζεσξεηηθά θαη πεηξακαηηθά εξγαιεία. Ο φξνο 
«επθπΐα» έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο πνιιψλ θηινζφθσλ θαη εξεπλεηψλ παξφια απηά ε 
Σερληθή λνεκνζχλε ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν απηφ νξίδνληαο καζεκαηηθά κνληέια θαη αιγφξηζκνπο ψζηε 
ηα ζπζηήκαηα λα ζπκπεξηθέξνληαη κε απηνλνκία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηα αλάινγα πξνβιήκαηα 
πνπ θαινχληαη λα ιχζνπλ. Ωζηφζν, έλαο γεληθφο νξηζκφο ζρεηηθά κε ην ηη είλαη επθπΐα είλαη απηφο ηνπ 
J. McCarthy ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «επθπΐα είλαη ην ππνινγηζηηθφ κέξνο ηεο ηθαλφηεηαο γηα ηελ 
επίηεπμε ζηφρσλ ζηνλ θφζκν» [35].  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Σερλεηή Ννεκνζχλε έρεη δψζεη πιήζνο κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ηφζν ζε 
ζεσξεηηθφ φζν θαη πεηξακαηηθφ επίπεδν πνπ βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ εθδήισζεο 
επθπνχο ζπκπεξηθνξάο γηα ζπγθεθξηκέλα έξγα. Έηζη έρεη γίλεη δπλαηή ε αλάπηπμε επθπψλ 
ζπζηεκάησλ ζε έλα επξχ θάζκα εθαξκνγψλ, απφ ειεγθηέο ελαέξηαο θπθινθνξίαο έσο νηθηαθέο 
ζπζθεπέο. Έηζη ζηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία, γίλεηαη ιφγνο γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε 
ηερλνινγία πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζηελ Σερλεηή Ννεκνζχλε κπνξεί λα δψζεη λέεο θαη ζεκαληηθέο 
δπλαηφηεηεο ζε πιήζνο ζπζηεκάησλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 
δπλαηφηεηεο νη νπνίεο ζα έρνπλ επίδξαζε ζηε βειηίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ, ηελ αχμεζε 
ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο.  

Έηζη κε θξηηήξην ηνπο ηνκείο πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε Σερλεηή Ννεκνζχλε έρνπκε ηηο παξαθάησ 
θαηεγνξίεο Δπθπψλ πζηεκάησλ: 

 Δπθπή πζηήκαηα Πξνζνκνίσζεο  

 Δπθπή πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ  

 Δπθπή πζηήκαηα Τπνζηήξημεο  

 Δπθπή Robots 

1.2 - Ευφυή Συστήματα Προσομοίωσης 

Σα ζπζηήκαηα πξνζνκνίσζεο είλαη ζπζηήκαηα πνπ αλαπαξηζηνχλ επηιεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά 
ζπκπεξηθνξάο ελφο άιινπ θπζηθνχ ή αθεξεκέλνπ ζπζηήκαηνο, φπσο γηα ε πξνζνκνίσζε κηαο 
θαηάζηαζεο αλάγθεο ζε κία αεξνπνξηθή πηήζε. Αλ θαη έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηά ζπζηήκαηα 
πξνζνκνίσζεο κέρξη ζήκεξα, απηά παξνπζηάδνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζηε ξεαιηζηηθή 
αλαπαξάζηαζε ησλ θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη έιιεηςε δπλαηνηήησλ ζηε ξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε 
αλζξψπσλ. Ζ ρξήζε ησλ ηερληθψλ ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε 
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πξνγξακκάησλ γηα ηε κνληεινπνίεζε ζχλζεησλ θαηαζηάζεσλ θαη λα δψζεη αθξηβείο αλαπαξαζηάζεηο 
ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ κεξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κία πξνζνκνίσζε κεγάιεο θιίκαθαο. Σα δηάθνξα 
κέξε πνπ ζπκκεηέρνπλ κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ θαη λα ελεξγνχλ απηφλνκα, λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ 
ηνπο, λα ζπληνλίδνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ θάπνην θνηλφ ζηφρν, λα απνθηνχλ 
εκπεηξία απφ πξνεγνχκελεο θαηαζηάζεηο θαη λα πξνζαξκφδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηηο ελέξγεηέο 
ηνπο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο φπνπ ιεηηνπξγνχλ. Ζ δπλαηφηεηα ησλ επθπψλ 
ζπζηεκάησλ πξνζνκνίσζεο λα παξάγνπλ αθξηβείο θαη ξεαιηζηηθνχο θφζκνπο ηα θαζηζηά πνιχηηκα ζε 
εθαξκνγέο θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο νκάδσλ αηφκσλ ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο θαη ζε 
βηνκεραληθέο θαη ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο.[60] 

ηνλ ηνκέα ηεο θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα εθπαηδεχζνπλ ζε 
θαηαζηάζεηο ιήςεο απνθάζεσλ, θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο κία ζηξαηεγηθή απφθαζή ηνπο ζα 
κπνξνχζε λα απνβεί θαηαζηξνθηθή νηθνλνκηθά γηα ηελ επηρείξεζε. ηελ ηαηξηθή νη γηαηξνί κπνξνχλ λα 
εθπαηδεπηνχλ ζηελ πεξίζαιςε αζζελψλ κε ζπάληεο ή πεξίπινθεο αζζέλεηεο θαη λα δνπλ ηα 
απνηειέζκαηα ησλ δηαθφξσλ ζεξαπεπηηθψλ αγσγψλ πνπ αθνινπζήζεθαλ. Υεηξνπξγηθέο νκάδεο 
κπνξνχλ λα εθπαηδεπηνχλ θαη λα δνπλ κία δχζθνιε εγρείξηζε θαηά ηελ νπνία είλαη πηζαλφλ λα 
ζπκβνχλ δηάθνξεο πεξηπινθέο. Υεηξηζηέο πνιχπινθσλ θαη αθξηβψλ ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ 
κπνξνχλ λα εθπαηδεπηνχλ ζηε ρξήζε ηνπο ζε πξαγκαηηθέο θαη απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο. 
ηξαηησηηθνί κπνξνχλ λα εθπαηδεπηνχλ ζε ζπλζήθεο κάρεο, λα δνθηκάζνπλ λέεο ηαθηηθέο, λα 
βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε ησλ θηλήζεσλ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ 
επηρεηξήζεσλ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ απνθάζεψλ ηνπο. ηνλ ηνκέα ηεο 
εθπαίδεπζεο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε δηάθνξεο ηζηνξηθέο επνρέο θαη λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ππάξρνληα κέζα ηεο επνρήο γηα λα θαηαζθεπάζνπλ γεσξγηθά εξγαιεία, ή λα 
εμαζθεζνχλ ζε κία μέλε γιψζζα, γηα παξάδεηγκα, ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ πξνζνκνηψλεη έλα 
εκπνξηθφ θέληξν κηαο πφιεο ηεο αληίζηνηρεο ρψξαο ζην νπνίν πξέπεη λα έξζνπλ ζε επαθή κε πνιίηεο, 
εκπφξνπο, ππαιιήινπο, νδεγνχο ηαμί, θ.ά. 

ηνλ ηνκέα ησλ βηνκεραληθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ εθαξκνγψλ, έλα πξντφλ (π.ρ. έλα αεξνπιάλν, έλα 
απηνθίλεην, κία ηαηξηθή ζπζθεπή θηι.), αθνχ ζρεδηαζηεί, κπνξεί λα δνθηκαζηεί ζε έλα πξνζνκνησκέλν 
πεξηβάιινλ σο πξνο ηελ απφδνζή ηνπ, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηελ αμηνπηζηία ηνπ, ηελ επρξεζηία ηνπ, ηε 
ζπληεξεζηκφηεηά ηνπ θαη λα ππνζηεί ηξνπνπνηήζεηο θαη βειηηψζεηο, πξηλ αθφκα θαηαζθεπαζηεί, 
απνθεχγνληαο έηζη έλα ηεξάζηην θφζηνο αλάπηπμεο θαη δνθηκήο πξσηνηχπσλ. 

1.3 - Ευφυή Συστήματα Πληροφοριών 

Ο φγθνο πιεξνθνξηψλ πνπ ζπζζσξεχεηαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, ζηηο ειεθηξνληθέο 
βηβιηνζήθεο ή βξίζθεηαη ζην Γηαδίθηπν (Internet) είλαη ηεξάζηηνο θαη απμάλεηαη εθζεηηθά. Καζεκεξηλά 
φιν θαη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο έρνπλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν θαη αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζην απφ 
απηφ ηνλ ηεξάζηην φγθν. Σν Internet ζήκεξα έρεη θαζηεξσζεί ζαλ έλα απφ ηα βαζηθφηεξα κέζα 
επηθνηλσλίαο θαζψο κπνξεί νπνηνζδήπνηε θαη πνιχ εχθνια λα απνθηήζεη πξφζβαζε ρσξίο πςειφ 
θφζηνο. Σαπηφρξνλα φζν απμάλεηαη ε αλάγθε γηα απνδνηηθφηεξεο επηρεηξεζηαθέο πξαθηηθέο, ηφζν 
επηηαθηηθφηεξε γίλεηαη θαη ε εμεχξεζε λέσλ θαλαιηψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα επεθηαζνχλ νη ζεκεξηλέο 
επηρεηξήζεηο, ζα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα θέξδε ηνπο θαη ηαπηφρξνλα ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηνλ θαηαλαισηή. 
[60] 

Σν Γηαδίθηπν απνηειεί πξφθιεζε θαη δεηνχκελνο κνριφο αλάπηπμεο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 
έρνπλ δεκηνπξγήζεη δηθηπαθνχο ηφπνπο, κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηνπο, ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ 
ζηνπο ρξήζηεο γηα ηε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ θπζηθψλ θαηαζηεκάησλ ηνπο, ηνπο θαηαιφγνπο ησλ 
πξντφλησλ ηνπο, γηα ζέζεηο εξγαζίαο θ.ά. Δπίζεο, ην Internet παίδεη ην ξφιν θαη εθαξκνγήο 
ζπλαιιαγψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ (Business-to-Business, B2B) ή κεηαμχ επηρείξεζεο θαη θαηαλαισηή 
(Business-to-Consumer, B2C), θάηη πνπ παξνπζηάδεη ζεακαηηθή αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα. 
Ωζηφζν, ν θάζε ρξήζηεο πνπ αλαδεηά πιεξνθνξίεο γηα θάπνην νξηζκέλν ζθνπφ ζα πξέπεη λα 
γλσξίδεη πνπ ζα ηηο βξεη θαη κε πνην ηξφπν λα ηηο ςάμεη. Αλ θαη ππάξρνπλ αξθεηά πξνγξάκκαηα 
αλαδήηεζεο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα απνηειέζκαηα δελ εμππεξεηνχλ ην ζηφρν ελψ επηπιένλ νη 
ρξήζηεο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηε ζχληαμε θάπνηαο γιψζζαο εξσηεκάησλ (query language) γηα ηα 
ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα. Έλα άιιν πξφβιεκα, πνπ πξνθχπηεη, είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη 
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ρξήζηεο ζα ελεκεξψλνληαη γηα λέεο πιεξνθνξίεο ή ππεξεζίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο θαη εκπίπηνπλ ζηα 
ελδηαθέξνληά ηνπο.[30] 

Έηζη ηα επθπή ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ θαινχληαη λα θαιχςνπλ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα 
ππνζηεξίδνληαο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηε δηαρείξηζε απηνχ ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ, 
ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Σέηνηα ζπζηήκαηα ζα κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο 
αλάγθεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θαζελφο, λα αλαδεηνχλ ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε ζηφρν ή 
λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο πνπ εκπίπηνπλ ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ ρξήζηε θαη λα επηθνηλσλνχλ καδί 
ηνπ κε απιφ θαη θπζηθφ ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνχλ νη ρξήζηεο κε πεξηνξηζκέλεο γλψζεηο 
ππνινγηζηψλ. Δπηπιένλ, ζα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ πξσηνβνπιία θαη λα εθηεινχλ απιέο 
ζπλεζηζκέλεο θαζεκεξηλέο ελέξγεηεο, ζα κπνξνχλ λα αλαθαιχπηνπλ λέεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο 
ρξήζηκεο γηα ηνλ αληίζηνηρν ρξήζηε θαη λα αλαθαιχπηνπλ άηνκα κε θνηλά ελδηαθέξνληα. Σέινο, ζα 
κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ην πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή πνπ απηέο 
είλαη απνζεθεπκέλεο (π.ρ. θείκελν, εηθφλα, video). 

Έηζη, έλα επθπέο ζχζηεκα δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζα 
κπνξεί παξαθνινπζψληαο θαη καζαίλνληαο απφ ηηο ζπλήζεηεο ηνπ ρξήζηε λα παξαιακβάλεη, ηαμηλνκεί 
θαη παξνπζηάδεη ηα εηζεξρφκελα ή εμεξρφκελα έγγξαθα ή κελχκαηα αλάινγα κε ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο 
ην πνπ απεπζχλνληαη ή ζε πνηα θαηεγνξία αλήθνπλ. Δπίζεο έλα επθπέο ζχζηεκα πινήγεζεο ζην 
δηαδίθηπν ζα ειέγρεη ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ επηζθέπηεηαη πην ζπρλά ν ρξήζηεο, εμεηάδνληαο 
ην αλ έρνπλ αλαλεσζεί ή λα δηαθξίλεη site πνπ ν ρξήζηεο πηζαλφλ ελδηαθέξεηαη γηα ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ δηαζέηνπλ. Δπίζεο, έλα επθπέο ζχζηεκα αλαδήηεζεο ζα κπνξεί λα δέρεηαη έλα επξχ θάζκα 
αζαθψλ εξσηεκάησλ ζε δηάθνξεο κνξθέο θαη ζα δηαθξίλεη ηηο πιεξνθνξίεο κε βάζε άιιεο πηζαλέο 
αλαδεηήζεηο παξνπζηάδνληαο κεηά ην απνηειέζκαηα νκαδνπνηεκέλα κε έλα ζπλεθηηθφ ηξφπν, 
ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελφ ηνπο, ζρνιηάδνληάο ηα θαη πξνηείλνληαο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο.[60] 

1.4 - Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης 

αλ επθπή ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ζεσξνχκε  πξνγξάκκαηα πνπ βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη 
ιεηηνπξγία ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ. Ο ξφινο ηνπο είλαη  

 ε ππνζηήξημε ηαρείαο πξνηππνπνίεζεο (rapid prototyping),  

 ε ρξήζε ηνπο σο ζπλζεηηθά πεξηβάιινληα πεηξακαηηθνχ ειέγρνπ (synthetic environment 
testbeds) [14]  

 ε παξνρή βνήζεηαο γηα ηε δηαρείξηζε έξγσλ (project management aid). 

Έλα επθπέο ζχζηεκα ππνζηήξημεο ηαρείαο πξνηππνπνίεζεο βνεζά θαηαιπηηθά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη ζην ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο, θάλνληαο ρξήζε ηερληθψλ αλαπαξάζηαζεο 
γλψζεο θαη ελλνηψλ πςεινχ επηπέδνπ. Δπίζεο, είλαη πνιχηηκν ζηνλ έιεγρν (testing) θαη ζηελ 
επηθχξσζε (validation) ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ, αθνχ κπνξεί λα αλαθαιχςεη αζάθεηεο 
θαη αζπλέπεηεο ρξεζηκνπνηψληαο κεραληζκνχο απφδεημεο ζεσξεκάησλ θαη αιγφξηζκνπο ινγηθψλ 
ζπκπεξαζκάησλ. Ζ ηαρεία αλάπηπμε ηνπ πξσηνηχπνπ κπνξεί λα γίλεη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ 
απηφκαηεο ή εκηαπηφκαηεο δεκηνπξγίαο θψδηθα θαη κε ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ 
(modules) πνπ ήδε ηθαλνπνηνχλ πξνδηαγξαθέο παξφκνηεο κε ην ππφ αλάπηπμε ζχζηεκα.[60] 

Ζ ρξήζε ελφο επθπνχο ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο σο ζπλζεηηθφ πεξηβάιινλ πεηξακαηηθνχ ειέγρνπ ην 
θάλεη πνιχηηκν εξγαιείν ζηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο απφδνζεο ηνπ ππφ αλάπηπμε 
πξντφληνο, ζηελ αλαθάιπςε, δηάγλσζε θαη πξφιεςε αζηνρηψλ, ελψ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 
ηαπηφρξνλα σο ζχζηεκα πξνζνκνίσζεο. Σέινο, ζηε δηαρείξηζε έξγσλ, έλα επθπέο ζχζηεκα 
ππνζηήξημεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαηαγξαθή θαη ρξεζηκνπνίεζε ηεο γλψζεο πνπ απνθηάηαη ζε 
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα θαηαγξάςεη ηηο αιιαγέο ζηηο δηάθνξεο εθδφζεηο 
ησλ πξνδηαγξαθψλ, ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ελφο ζπζηήκαηνο, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 
θχθινπ δσήο ηνπ, θαη θαηφπηλ λα εμεγήζεη θαη λα αηηηνινγήζεη ηνπο ιφγνπο γηα νπνίνπο ειήθζεζαλ νη 
δηάθνξεο απνθάζεηο βνεζψληαο ζηε δηαηήξεζε ηεο γλψζεο θαη ζηε δηαξθή παξνρή ηεο ζε κία νκάδα 
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αλάπηπμεο πνπ πηζαλφλ αιιάδεη θαηά δηαζηήκαηα. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θαη 
κειινληηθά παξφκνηα έξγα, πξνζθέξνληαο έηνηκεο ιχζεηο ή εκπεηξία ζε παξφκνηα πξνβιήκαηα.[22] 

1.5 – Ευφυής Μηχανές Αυτόματου ελέγχου (Robots) 

Οη επθπήο Μεραλέο απηφκαηνπ ειέγρνπ (robots) είλαη κεραλέο πνπ, αθνχ πξνγξακκαηηζηνχλ, 
εθηεινχλ ελέξγεηεο (ρεηξηζκνχ, θίλεζεο θηι.) ππφ ζπλζήθεο απηνκάηνπ ειέγρνπ. Γηα λα είλαη φκσο έλα 
robot επθπέο πξέπεη λα έρεη ηθαλφηεηεο κεγαιχηεξεο θαη δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ησλ απιψλ robots. 
Έηζη, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ελεξγεί κε αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 
ησλ αλζξψπσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλ γηα παξάδεηγκα έλα επθπέο robot κεηαθηλείηαη ζα κπνξεί λα 
αλαγλσξίδεη αληηθείκελα, πνηα απφ απηά είλαη ζηαζεξά ή πνηα κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ, πνηα είλαη 
επηθίλδπλα ή πνηα είλαη εχζξαπζηα, λα ζρεδηάδεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ, λα απνθαζίδεη πνηεο ελέξγεηεο είλαη 
πην απνηειεζκαηηθέο αλάινγα κε ην ηη ζέιεη λα επηηχρεη, λα αληηιακβάλεηαη ήρνπο, ρεηξνλνκίεο θαη 
θπζηθή γιψζζα, λα κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ άλζξσπν ή κε άιια robots.  

Δπηπιένλ, έλα ζεκαληηθφ είλαη ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε άιια επθπή robots. Δλψ κεκνλσκέλα 
robots κπνξεί λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαη πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο, ελεξγψληαο σο νκάδεο κπνξεί 
λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαη ηθαλφηεηα εθηέιεζεο ζχλζεησλ έξγσλ θαη λα δίλνπλ ιχζεηο ζε 
πξνβιήκαηα φπνπ απαηηείηαη ζπλδπαζκφο γλψζεο, εκπεηξίαο θαη κεραληθήο ηζρχνο.[54] 

Δπίζεο, ηα επθπή robots κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ελέξγεηεο πνπ είλαη επηθίλδπλεο ή αδχλαηεο 
γηα ηνλ άλζξσπν φπσο ππφγεηεο, ππνβξχρηεο ή δηαζηεκηθέο απνζηνιέο, εξγαζίεο ζε πεξηβάιινληα ζε  
ηνμηθήο ή ξαδηελεξγνχο κφιπλζεο, θαηάζβεζε ππξθαγηψλ, ή θαηαζηξνθή λαξθψλ, βνκβψλ θαη 
ππξνκαρηθψλ, θαζψο θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δνπιεηέο νη νπνίεο, ελψ είλαη απιέο, θαζεκεξηλέο 
θαη ηεηξηκκέλεο γηα ηνλ άλζξσπν, σζηφζν απαηηνχλ ηε ρξήζε αηζζήζεσλ, ζρεδηαζκφ ελεξγεηψλ θαη ηε 
δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ θαη θίλεζεο. Έηζη, κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί πιήζνο αλαγθψλ ζηελ βηνκεραλία, 
ζηα εξγαζηήξηα, αθφκα θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ζε θάζε λνηθνθπξηφ. 

1.6 – Ανάγκη για Υποδομή 

Σα επθπή πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ λέεο δπλαηφηεηεο, επθνιίεο θαη 
ππεξεζίεο θαη λα ζπκβάιινπλ κε πνιιαπινχο ηξφπνπο ζε φπνηνλ ηνκέα ηεο αλζξψπηλεο 
δξαζηεξηφηεηαο εθαξκνζηνχλ. Ωζηφζν, γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη λα απνδψζνπλ ηα φζα 
αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα απαηηείηαη λα μεπεξαζηνχλ δηάθνξα ηερληθά πξνβιήκαηα ηα 
νπνία έρνπλ νκαδνπνηεζεί θαη είλαη ηα παξαθάησ[60]: 

 ζηελ επθνιία ρξήζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ηξφπνπο αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ 
κεραλήο, 

 ζηηο επέιηθηεο θαη πξνζαξκφζηκεο ππεξεζίεο ππνδνκήο, πνπ αθνξνχλ θπξίσο λένπο ηξφπνπο 
αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ, 

 ζηα εξγαιεία αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, νη ηερληθέο ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο θαη θαη‟ επέθηαζε ηα ήδε 
ππάξρνληα επθπή πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ησλ καθξφπλνσλ ζηφρσλ θαη ησλ αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ. 

1.7 – Ευκολία Χρήσης 

Όζν νη εθαξκνγέο γίλνληαη πην ζχλζεηεο θαη ν φγθνο ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ θαη 
ππεξεζηψλ απμάλεηαη θαη φζν φιν πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο έκπεηξνη ή φρη ρξεζηκνπνηνχλ πιεξνθνξηαθά 
ζπζηήκαηα ηφζν γίλεηαη πην απαηηεηηθή ε αλάγθε γηα κεγαιχηεξε επθνιία θαη πην επέιηθηε ρξήζε θαη  
επηθνηλσλία κε ηνπο ππνινγηζηέο. Σν κέζν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ 
κε ηνλ ππνινγηζηή είλαη ην ζχζηεκα δηεπαθήο ρξήζηε (user interface). Ζ ζεκεξηλή θπξίαξρε κνξθή 
ηνπ είλαη ε γξαθηθή παξαζπξηθή (window–based graphical interface), ε νπνία έρεη απινπνηήζεη 
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ζεκαληηθά ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή πξνζθέξνληαο εχθνινπο, πνιιαπινχο θαη πνιπκεζηθνχο 
ηξφπνπο επηθνηλσλίαο. 

Οη λέεο αλάγθεο φκσο θαζηζηνχλ πνιιέο θνξέο αλεπαξθή απηφλ κφλν ην γξαθηθφ ηξφπν 
αιιειεπίδξαζεο. ήκεξα ν κέζνο ρξήζηεο πνπ έρεη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν, έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 
έλα ηεξάζηην φγθν πεγψλ πιεξνθνξηψλ θαη ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ φπσο ςπραγσγηθά, 
επηζηεκνληθά ή δεκνζηνγξαθηθά άξζξα, θσηνγξαθίεο, ήρνπο ή videos ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ή ηα 
ρφκπη ηνπ, ηαηλίεο, παηγλίδηα, εθαξκνγέο πνιπκέζσλ, ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο κε άιινπο ρξήζηεο, 
ππεξεζίεο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ή ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θ.ά. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λένη 
ηξφπνη αιιειεπίδξαζεο, πνπ ζα θαζηζηνχλ εθηθηή θαη απνηειεζκαηηθή ηε ρξήζε ησλ λέσλ 
πξνζθεξφκελσλ αγαζψλ. [58] 

Σηο λέεο απηέο απμεκέλεο αλάγθεο θαινχληαη λα θαιχςνπλ ηα επθπή ζπζηήκαηα δηεπαθήο ρξήζηε 
(intelligent user interfaces), φπνπ ε αιιειεπίδξαζε κε ην ρξήζηε γίλεηαη ζε έλα αλψηεξν θαη πην 
θπζηθφ επίπεδν. Σα intelligent user interfaces  ζα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πξνζσπηθνί βνεζνί 
πνπ ζα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε ρξήζηε θαη ζα καζαίλνπλ ηηο 
ζπλήζεηέο ηνπ, παξαηεξψληαο ηηο ελέξγεηέο ηνπ, ζα θαηαλννχλ ηηο εξσηήζεηο, ηηο νδεγίεο, ηηο εληνιέο ή 
ηηο αηηήζεηο ηνπ ρξήζηε, νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε κία πνηθηιία κνξθψλ, φπσο θείκελν, 
ιφγνο, ρεηξνλνκίεο.  

ε πεξίπησζε πνπ ε δηαηχπσζε είλαη ιαλζαζκέλε ή αζαθήο αληί λα παξνπζηάδνπλ ηα γλσζηά 
παζεηηθά κελχκαηα ιάζνπο, ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαηππσζεί απηφ 
πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο κε θαηαλνεηφ, απνδεθηφ θαη εχθνιν ηξφπν. Οη πξνζσπηθνί βνεζνί ζα 
θαζνξίδνπλ κφλνη ηνπο ηηο ελέξγεηεο [58].πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ 
ρσξίο ηε ζπλερή παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε. Απηφ πνπ ζα πξέπεη ηειηθά λα είλαη απιά ην δεηνχκελν είλαη 
ν ρξήζηεο  λα πεξηγξάθεη απηά πνπ ζέιεη λα επηηχρεη κε ηνλ πην εχθνιν γη απηφλ ηξφπν. 

1.8 – Ευέλικτες και Προσαρμόσιμες Υπηρεσίες Υποδομής 

Ζ αλάγθε επηθνηλσλίαο θαη λέσλ ηξφπσλ δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ θαη αιιειεπίδξαζεο δελ 
πεξηνξίδεηαη κφλν κεηαμχ αλζξψπνπ θαη ππνινγηζηή αιιά επεθηείλεηαη θαη κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ 
θαη ζπζθεπψλ. Κάηη ηέηνην είλαη θπζηθφ θαη αλακελφκελν δηφηη, πξψηνλ, γηα λα παξαζρεζνχλ λέεο 
επθνιίεο απαηηνχληαη λέα κέζα θαη λέεο ηερλνινγίεο, θαη δεχηεξνλ, εθφζνλ ν άλζξσπνο απαιιάζζεηαη 
απφ ην βάξνο θάπνησλ ελεξγεηψλ ζα πξέπεη θάπνηνο άιινο λα ην επσκηζηεί. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ 
ησλ πξνγξακκάησλ αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ απηά ζα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο γηα λα αληαιιάμνπλ 
πιεξνθνξίεο, λα δεηήζνπλ ππεξεζίεο ή λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα επηηχρνπλ θάπνην θνηλφ ζηφρν. 
Ωζηφζν, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή κία ηέηνηα επηθνηλσλία απαηηνχληαη ππεξεζίεο ππνδνκήο γηα: [41] 

 ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο γλψζεο έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη ε γξήγνξε αλαδήηεζε 
θαη αλεχξεζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη πεγψλ κέζα απφ έλα ηεξάζηην φγθν εηεξνγελψλ 
θαη θαηαλεκεκέλσλ δεδνκέλσλ, 

 ηε κεηάθξαζε/κεηαηξνπή θαη ελνπνίεζε πιεξνθνξηψλ δηαθφξσλ κνξθψλ θαη κέζσλ 
ζχκθσλα κε ηε ζεκαζηνινγία ηνπο. 

Δπθπή ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ εηδηθεπκέλα ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα θαη 
εθνδηαζκέλα κε λένπο, ηζρπξνχο θαη απνηειεζκαηηθνχο αιγφξηζκνπο αλαδήηεζεο αιιά θαη επξεηηθέο 
κεζφδνπο [20] κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πξάθηνξεο κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ησλ πεγψλ 
πιεξνθνξίαο. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε άιια αληίζηνηρα ζπζηήκαηα γηα ηελ αλεχξεζε 
ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν αλαδήηεζεο ή λενεθδηδφκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ. 
Ωζηφζν, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηέηνησλ ζπζηεκάησλ απαηηεί λέεο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο ηεο 
γλψζεο θαη ππνζηήξημε πνιιαπιψλ ηαμηλνκήζεσλ θαη ζρεκάησλ θαηεγνξηνπνίεζεο θαη κεζφδνπο 
αληίιεςεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αληαιιαζζφκελεο πιεξνθνξίαο.[21] 
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1.9 - Εργαλεία Ανάπτυξης και Υποστήριξης 

Ζ αλάπηπμε θαη ε ππνζηήξημε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα επηηξέπνπλ θαη ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 
λέεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο, απαηηνχλ ηα αληίζηνηρα εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο, εθείλεο νη νπνίεο ζα 
θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ. Σέηνηα εξγαιεία είλαη απαξαίηεηα ζηελ 
αλάπηπμε πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο, 
ζηελ πινπνίεζε αξρηηεθηνληθψλ ζπζηεκάησλ πνπ δξνπλ απηφλνκα θαη ζα πεξηέρνπλ κεραληζκνχο 
παξαηήξεζεο, κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο, ζηελ αλάπηπμε δνκψλ 
δηαρείξηζεο γλψζεο θαη ζρεδηαζκνχ θαη επηινγήο ελεξγεηψλ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε δνκψλ 
επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο.[60] 

Δπηπιένλ, ε ππνζηήξημε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ απαηηεί ηε ρξήζε αλνηρηψλ αξρηηεθηνληθψλ δπλακηθήο 
δξαζηεξηνπνίεζεο πνιιαπιψλ απηφλνκσλ ζπζηεκάησλ, δειαδή αξρηηεθηνληθψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ 
πξνζζήθε ή ηελ απνκάθξπλζε ζηνηρείσλ ηνπο ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ φινπ 
ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, απαηηεί ηελ αλάπηπμε πξσηνθφιισλ θαη γισζζψλ επηθνηλσλίαο πνπ ζα 
επηηξέπνπλ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη γεληθφηεξα ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ζπλελλφεζε κεηαμχ 
ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηέινο ηε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ γηα ηελ 
επίηεπμε ελφο ζηφρνπ. 

1.10 - Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες 

Οη ηερλνινγίεο ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο παξέρνπλ κία βάζε απνηειεζκαηηθψλ ηερληθψλ θαη 
εξγαιείσλ αιιά ε κεκνλσκέλε ρξήζε θαη εθαξκνγή ηνπο δελ κπνξεί λα θαιχςεη ηηο απμεκέλεο 
αλάγθεο νχηε ησλ επθπψλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, νχηε ηεο απαηηνχκελεο ππνδνκήο. Υξεηάδεηαη 
ν ζπλδπαζκφο απηψλ κέζα απφ κία θαηλνηφκν αληίιεςε αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ θαη θαη‟ επέθηαζε 
επθπψλ ζπζηεκάησλ. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ νη ηνκείο έξεπλαο ζην πεδίν ηεο Σερλεηήο 
Ννεκνζχλεο, νη νπνίνη ζπλδπαδφκελνη κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. 

Οη επθπείο πξάθηνξεο (intelligent agents) θαη ν πξνζαλαηνιηζκέλνο πξνγξακκαηηζκφο ζηνπο 
πξάθηνξεο (agent oriented programming) ζεσξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε πην επαλαζηαηηθή κέζνδνο 
αληίιεςεο, ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. Ο επθπήο πξάθηνξαο είλαη έλα απηφλνκν 
πξφγξακκα πνπ είλαη ζπλερψο ελεξγφ, παξαηεξεί θαη αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ φπνπ ελεξγεί θαη 
αληηδξά ζηα γεγνλφηα πνπ ην αθνξνχλ ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε. Δλεξγεί ζχκθσλα κε 
θάπνηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη κέξνο ελφο ηειηθνχ απψηεξνπ ζηφρνπ. Γηα λα 
επηηεπρζνχλ απηνί νη ζηφρνη κπνξεί λα επηθνηλσλεί θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο πξάθηνξεο ή λα 
εξγάδεηαη ζαλ νκάδα καδί ηνπο[32]. 

Σα πεξηζζφηεξα επθπή ζπζηήκαηα, είλαη δπλαηφ λα πινπνηεζνχλ σο ζπζηήκαηα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 
πξαθηφξσλ σο δνκηθά ηνπο ζηνηρεία. Γηα παξάδεηγκα, έλα επθπέο ζχζηεκα πξνζνκνίσζεο κπνξεί λα 
απνηειείηαη απφ δηάθνξνπο πξάθηνξεο, νη νπνίνη παίδνπλ ην ξφιν ησλ δηαθφξσλ νληνηήησλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνζνκνίσζε.[31] 

Ο πξνζσπηθφο βνεζφο (personal assistant) κπνξεί λα είλαη έλαο πξάθηνξαο πνπ βξίζθεηαη ζπλέρεηα 
ζην πιάη ηνπ ρξήζηε θαη ηνλ βνεζά φπνπ ρξεηάδεηαη ή αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη εξγαζίεο εθ κέξνπο 
ηνπ. Πξάθηνξεο κπνξνχλ λα είλαη ηα επθπή ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο (intelligent 
information brokers) ηα νπνία, ελψ βξίζθνληαη απνκαθξπζκέλα ζε δηάθνξνπο ηφπνπο ζην Γηαδίθηπν, 
ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο, γηα λα αλεπξεζεί ε αλαδεηνχκελε πιεξνθνξία. 

Οη πξάθηνξεο κπνξνχλ λα έρνπλ απφ πνιιέο θαη ζχλζεηεο ηθαλφηεηεο έσο απιέο θαη πεξηνξηζκέλεο 
δπλαηφηεηεο θαη κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο πξάθηνξεο λα πξαγκαηνπνηνχλ πνιχπινθα έξγα. 
Σν γεγνλφο απηφ επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε, ζχλζεζε θαη νινθιήξσζε δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ ηεο 
Σερλεηήο Ννεκνζχλεο γηα ηελ πινπνίεζε ελφο πξάθηνξα ή ελφο ζπζηήκαηνο κε πνιιαπινχο 
πξάθηνξεο (multi agent system). Αλάινγα ινηπφλ κε ηελ εθαξκνγή, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
ηερληθέο αλαπαξάζηαζεο γλψζεο, κέζνδνη αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο θαη επξεηηθά, ζρεδηαζκφο θαη 
επηινγή ελεξγεηψλ, ηερληθέο εθκάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο, επεμεξγαζία εηθφλσλ θαη θπζηθήο γιψζζαο 
θ.ά. 
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ηα ζπζηήκαηα πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη ε νξγάλσζε ησλ πξαθηφξσλ (agent 
society), θαζψο θαη ε γλψζε πνπ έρεη ν θαζέλαο γηα ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ππνινίπσλ[59]. Ζ επηθνηλσλία, 
ν ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ θαη ε ζπλεξγαζία ησλ δηαθφξσλ πξαθηφξσλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ 
απφ απηνχο ηνπο δχν παξάγνληεο. Έηζη αλ ζεσξήζνπκε  έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνιιαπιψλ 
πξαθηφξσλ κε αληηθείκελν ηε δηδαζθαιία ελφο ζέκαηνο, ν εθπαηδεπφκελνο αιιειεπηδξά κε ηνλ 
θαηάιιειν πξάθηνξα, ν νπνίνο γλσξίδεη πψο δηδάζθεηαη ην αληηθείκελν θαη έρεη παηδαγσγηθέο αξρέο 
θαη εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. Σα εηδηθά ηερληθά δεηήκαηα ηνπ αληηθεηκέλνπ επηιχνληαη θαη παξέρνληαη ζε 
απηφλ απφ άιινπο πξάθηνξεο πνπ είλαη αξκφδηνη θαη εηδηθνί ζηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, ελψ επηπιένλ, 
απηνί κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ φηαλ ππάξρεη επηθαιππηφκελε  γλψζε. ε 
έλα αληίζηνηρν ζχζηεκα αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, ν πξάθηνξαο πνπ επηθνηλσλεί κε ην ρξήζηε 
κπνξεί λα κε γλσξίδεη πνχ βξίζθεηαη ε δεηνχκελε πιεξνθνξία, κπνξεί σζηφζν λα γλσξίδεη άιινπο 
πξάθηνξεο, πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηνλ πιεξνθνξήζνπλ ζρεηηθά ή λα αλαιάβνπλ νη ίδηνη ηελ 
αλαδήηεζε.  

Έλαο επηπιένλ παξάγνληαο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ πνιιαπιψλ 
πξαθηφξσλ θαη γεληθφηεξα ησλ επθπψλ ζπζηεκάησλ, είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο ηεο 
αληαιιαζζφκελεο πιεξνθνξίαο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ην ζχζηεκα πξέπεη λα έρεη γλψζε γηα ηνλ 
ηνκέα φπνπ εθαξκφδεηαη. Ζ γλψζε απηή αλαθέξεηαη σο νληνινγία (ontology) ηνπ ηνκέα (π.ρ. 
Οηθνλνκία, Αξρηηεθηνληθή, Πιεξνθνξηθή, θηι.) θαη ζθνπφ έρεη λα πεξηγξάςεη ην λφεκα θαη ηηο ζρέζεηο 
ησλ νληνηήησλ πνπ αλήθνπλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Οη νληνινγίεο απνηεινχλ πνιχ ρξήζηκα εξγαιεία 
δηφηη αθελφο θαιχπηνπλ πιήζνο θαηλνκέλσλ θαη θαηαζηάζεσλ θαη αθεηέξνπ είλαη 
επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο απφ δηάθνξα ζπζηήκαηα, φπνηε απηφ είλαη απαξαίηεην. Έηζη, ζρεηηθά κε ην 
παξαπάλσ παξάδεηγκα, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ίδηεο εθπαηδεπηηθέο 
ζηξαηεγηθέο θαη ηηο αληίζηνηρεο νληνινγίεο, ζα κπνξνχζε λα δηδάμεη δεξκαηνινγία, θαξδηνινγία, 
νξζνπεδηθή, θηι. Δπηπιένλ, έλα επθπέο ζχζηεκα δηεπαθήο ρξήζηε ή έλα επθπέο robot ζα κπνξνχζε 
λα θαηαλνήζεη θαη λα επηθνηλσλήζεη ζε θπζηθφ επίπεδν κε ηνλ άλζξσπν. 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ επθπή πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ρξεζηκνπνηνχλ θαη δηαρεηξίδνληαη θάπνην 
είδνο γλψζεο (ζπκβνιηθφ ή αξηζκεηηθφ). Έηζη νη ηερληθέο αλαπαξάζηαζεο γλψζεο θαη ν ηξφπνο 
ζθέςεο (ινγηζκφο) βαζηζκέλνο ζηε γλψζε απνηεινχλ βαζηθνχο ηνκείο έξεπλαο θαη εθαξκνγήο γηα ηελ 
Σερλεηή Ννεκνζχλε. Ο ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε κεζφδσλ θαη κνξθψλ πνπ αλαπαξηζηνχλ έλα εχξνο 
απφ πιεξνθνξίεο, απφ απιέο θαη θαζεκεξηλέο έσο εηδηθέο θαη ηερληθέο, θαη επηηξέπνπλ ηελ  θαηαλφεζε 
θαη ηαρεία παξαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Όηαλ ε αλαπαξάζηαζε είλαη ζε ρακειφ επίπεδν, δειαδή πην 
θνληά ζην επίπεδν ηεο κεραλήο (π.ρ. βάζεηο δεδνκέλσλ), ηφηε ε ηαρχηεηα αλάθιεζεο είλαη κεγάιε θαη 
επηηξέπεηαη ε γξήγνξε παξαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Ωζηφζν, κφλν πεξηνξηζκέλα θαη ζπγθεθξηκέλα 
θνκκάηηα γλψζεο κπνξνχλ λα θσδηθνπνηεζνχλ κε απηή ηε κνξθή, ελψ παξνπζηάδεηαη έιιεηςε 
εθθξαζηηθφηεηαο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη πεξηνξηζκέλα. Αληίζεηα, φηαλ ε αλαπαξάζηαζε είλαη ζε 
πςειφ επίπεδν, δειαδή πην θνληά ζηνλ άλζξσπν (π.ρ. θείκελν θπζηθήο γιψζζαο), ε εθθξαζηηθφηεηα 
κεγηζηνπνηείηαη, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θσδηθνπνίεζεο κεγάιεο πνζφηεηαο θνηλήο γλψζεο 
(commonsense knowledge) θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ παξάγνληαη είλαη πην ιεπηνκεξή θαη αλαιπηηθά. 
Ωζηφζν, ε αλάθιεζε είλαη θαηά θαλφλα πην αξγή, ε δηαρείξηζή ηεο πην δχζθνιε, ελψ ηα 
ζπκπεξάζκαηα πηζαλφλ λα είλαη αζαθή ή ειιηπή. 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν άθξσλ ζηελ αλαπαξάζηαζε γλψζεο είλαη απαξαίηεηνο, θαζψο νη επθπείο 
πξάθηνξεο θαη γεληθφηεξα ηα επθπή πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα αιιειεπηδξνχλ ηφζν κε αλζξψπνπο 
φζν θαη κεηαμχ ηνπο ή κε άιια κεραληθά κέξε. ε πξαγκαηηθά ζπζηήκαηα, ε γλψζε είλαη ζπλήζσο 
πεξηνξηζκέλε ή κε πιήξεο, ελψ ην πεξηβάιινλ θαη νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο πνιιέο θνξέο απαηηνχλ 
απφθξηζε ζε πεξηνξηζκέλν ρξφλν θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη κπνξεί λα είλαη αζαθείο, 
ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο. ηελ θάιπςε απηψλ ησλ αλαγθψλ επηθεληξψλεηαη ε αλάπηπμε ινγηζκψλ κε 
απψηεξν ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλαπαξάζηαζεο, ηεο θαηαλφεζεο θαη ηνπ 
ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ επθπψλ ζπζηεκάησλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ν κε κνλνηνληθφο 
ινγηζκφο (non monotonic reasoning) φπνπ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα απφ ειιηπείο 
πιεξνθνξίεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλαηξεζνχλ ή λα ζπκπιεξσζνχλ φηαλ λέεο πιεξνθνξίεο γίλνπλ 
δηαζέζηκεο, ν ρξνληθφο ινγηζκφο (temporal reasoning) φπνπ ε παξαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γίλεηαη κε 
παξακέηξνπο ρξφλνπ, ν ινγηζκφο πεξηπηψζεσλ (case based reasoning) φπνπ ε επίιπζε 
πξνβιεκάησλ βαζίδεηαη ζε κεζφδνπο επίιπζεο παιαηφηεξσλ θαη παξφκνησλ πξνβιεκάησλ, ή ηέινο 
ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αξρέο ηεο Αζαθνχο Λνγηθήο (Fuzzy Logic) θαη ηεο Θεσξίαο Πηζαλνηήησλ 
(π.ρ. Bayesian Networks). Όκσο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο ησλ 
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δηαθφξσλ πξαθηφξσλ ζε έλα θνηλφ πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο, πξέπεη νη ινγηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
γηα ηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο λα επεθηαζνχλ θαη λα ζπκπιεξσζνχλ κε 
δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ηξφπνπο ζθέςεο ζρεηηθά κε ηελ λνεηηθή θαηάζηαζε ηφζν ηνπ ίδηνπ 
(introspective reasoning) φζν θαη ησλ ππνινίπσλ πξαθηφξσλ (social reasoning). 

Ο κεραληζκφο ζθέςεο (ινγηζκφο) ελφο δηακεζνιαβεηή έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ απηφο 
ζρεδηάδεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ πξνθείκελνπ λα πεηχρεη θάπνηνπο ζηφρνπο. Ζ δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη 
θαζνξηζκνχ ελεξγεηψλ, ε εθηέιεζή ηνπο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο είλαη 
απαξαίηεηε ζε θάζε επθπέο ζχζηεκα ή δηακεζνιαβεηή θαη απαηηεί εμειηγκέλεο ηθαλφηεηεο 
αλαπαξάζηαζεο θαη ζπιινγηζκνχ ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο, ην ρξφλν, ηελ αληίιεςε θαη ηε λνεηηθή 
θαηάζηαζε άιισλ πξαθηφξσλ πνπ πηζαλφλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπιήξσζε θάπνησλ θνηλψλ ζηφρσλ. 
Γηα παξάδεηγκα, έλα επθπέο ζχζηεκα αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, ρξεηάδεηαη λα ζρεδηάζεη ηνλ 
θαιχηεξν ηξφπν γηα λα απνθηήζεη κία πιεξνθνξία εμηζνξξνπψληαο ηαπηφρξνλα ην ρξφλν πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ αλεχξεζε, ην θφζηνο πξνζπέιαζεο ησλ δηαθφξσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηελ 
επηηπρία ηεο αλαδήηεζεο. Αληίζηνηρα, ζε έλα ζχζηεκα πξνζνκνίσζεο, φπνπ ζπκκεηέρνπλ δηάθνξνη 
πξάθηνξεο θαη αιιειεπηδξνχλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε αλζξψπνπο, πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ 
ζχλζεηεο θαηαζηάζεηο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ ελεξγεηψλ απηψλ φζσλ ζπκκεηέρνπλ 
ζηελ πξνζνκνίσζε, δεκηνπξγψληαο έλα δπλακηθφ πεξηβάιινλ. Παξφκνηεο πνιχπινθεο θαηαζηάζεηο 
πξνθχπηνπλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, νη νπνίεο ζα θιεζνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ επθπή robots φπνπ ν 
ηπραίνο θαη απξφβιεπηνο παξάγνληαο παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν. 

Σν κεγαιχηεξν θαη δπζθνιφηεξν ζέκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ην ζχζηεκα πξέπεη λα επηιέμεη ην 
θαηάιιειν γηα ηελ πεξίπησζε πιάλν πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε 
ζπγθεθξηκέλν ρξφλν κε δεδνκέλεο ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γη‟ απηφ κεγάιε 
εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα επηθεληξψλεηαη ζε ηξφπνπο παξαγσγήο θαη επηινγήο πιάλσλ αλάινγα κε ην 
ζηφρν πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί. Απηφ απαηηεί ζπλδπαζκφ ηερληθψλ ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο, ηεο 
Θεσξίαο Απνθάζεσλ θαη ηεο Θεσξίαο Παηγλίσλ. 

Έλα επθπέο ζχζηεκα κπνξεί λα έρεη απμεκέλεο επηδφζεηο θαη κεγαιχηεξε επειημία, αλ έρεη δπλαηφηεηεο 
κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο ζε λέεο θαηαζηάζεηο. Ζ κεραληθή κάζεζε (machine learning) 
επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ πνπ βειηηψλεηαη απηφκαηα κέζσ εκπεηξίαο θαη ζηελ 
εμαγσγή θαλφλσλ απφ έλα ζχλνιν ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ [58]. Οη κέζνδνη κεραληθήο κάζεζεο 
κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηηο πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ, πνπ έρνπλ αλαθεξζεί 
παξαπάλσ, φπσο ζε πξνζσπηθνχο βνεζνχο, ζε ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, ζε 
ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ζε ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο, ζε επθπή robots θηι. Ήδε 
αξθεηέο κέζνδνη, φπσο επαγσγή απφ δέληξα απνθάζεσλ, λεπξσληθά δίθηπα, γελεηηθνί αιγφξηζκνη 
θ.ά., έρνπλ εθαξκνζηεί ζε έλα επξχ θάζκα πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ κε αμηνζεκείσηα 
απνηειέζκαηα. Ωζηφζν, είλαη απαξαίηεηεο λέεο κέζνδνη πνπ ζα κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο 
δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην Γηαδίθηπν, ζπλδπάδνληαο ηηο πνιιαπιέο πιεξνθνξίεο ησλ δηαθφξσλ 
βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο. Δπηπιένλ, ν ζπλδπαζκφο 
θαη ε ελνπνίεζε ησλ κεζφδσλ κεραληθήο κάζεζεο, ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο θαη επηινγήο πιάλσλ, 
θαζψο θαη ησλ κεζφδσλ επεμεξγαζίαο θπζηθήο γιψζζαο θαη εηθφλαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε 
ζπλέρεηα, ζα απνηειέζεη έλαλ ηζρπξφ κεραληζκφ γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ επθπψλ ζπζηεκάησλ θαη 
ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνπο αλζξψπνπο. 

ε πνιιέο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί παξαπάλσ, ηα επθπή πιεξνθνξηαθά 
ζπζηήκαηα θαη νη επθπείο πξάθηνξεο είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ απμεκέλεο θαη ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο 
επηθνηλσλίαο κε ηνπο ρξήζηεο θαη αληίιεςεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα παξάδεηγκα, ηα επθπή robots γηα 
λα ιεηηνπξγήζνπλ ξεαιηζηηθά ρξεηάδνληαη φξαζε, ρξήζε θ αη θαηαλφεζε θπζηθήο γιψζζαο, ίζσο θαη 
αθή. Αληίζηνηρα νη επθπείο πξνζσπηθνί βνεζνί ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα 
θαηαιαβαίλνπλ ηε θπζηθή γιψζζα ή αθφκα λα αληηιακβάλνληαη ρεηξνλνκίεο ή εθθξάζεηο ηνπ 
πξνζψπνπ. Σα ζπζηήκαηα πξνζνκνίσζεο, ηα ζπζηήκαηα θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο, ηα ζπζηήκαηα 
βνεζείαο γηα ηε δηαρείξηζε έξγσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο θαη ζχλζεζεο ιφγνπ 
θαη εηθφλαο. Ο ζπλδπαζκφο ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο κε αξρέο ζρεηηθέο κε ηνπο ηξφπνπο αληίιεςεο 
θαη επηθνηλσλίαο πνπ αθνξνχλ ηνλ άλζξσπν έρνπλ δψζεη αξθεηά θαη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα θαη 
έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα ππφβαζξν ηφζν ζηελ επεμεξγαζία ιφγνπ θαη γιψζζαο φζν θαη ζηελ 
επεμεξγαζία εηθφλαο. Ωζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ήδε ππάξρνληα ζπζηήκαηα δίλνπλ ηα 
επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζπλήζσο θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο θαη πνιιέο θνξέο ηδαληθέο ζπλζήθεο 
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ιεηηνπξγίαο. Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ ζπζηήκαηα πνπ λα κπνξνχλ λα αληηιακβάλνληαη θαη λα 
επηθνηλσλνχλ κε ξεαιηζηηθφ ηξφπν ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε έξεπλα, βειηίσζε ησλ κεζφδσλ πνπ έρνπλ 
πξνηαζεί θαη ελίζρπζή ηνπο κε ηε ρξήζε κεζφδσλ κεραληθήο κάζεζεο. 
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Κεφάλαιο 2 – Ευφυείς Πράκτορες 

2.1 - Η έννοια του πράκτορα 

Όπσο αλαθέξακε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ε έλλνηα ηνπ πξάθηνξα δεκηνπξγήζεθε θαηά 
ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 ζην πιαίζην εξεπλψλ γηα ηελ Καηαλεκεκέλε Σερλεηή Ννεκνζχλε [41]. Σν 1977 
εηζήρζεη απφ ηνλ Carl Hewitt πνπ πξφηεηλε ηελ έλλνηα ηνπ “actor” σο έλαλ ππνινγηζηηθφ πξάθηνξα ν 
νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ δηεχζπλζή ηνπ θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ, ελψ έρεη κία εζσηεξηθή 
θαηάζηαζε θαη κπνξεί λα απαληά ζε κελχκαηα άιισλ παξφκνησλ αληηθεηκέλσλ [53]. 

ηηο δεθαεηίεο πνπ αθνινχζεζαλ ππήξμε αξθεηή έξεπλα ζρεηηθά κε ηνπο ζπλεξγαηηθνχο θαη 
πνιιαπινχο  πξάθηνξεο κε έκθαζε ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία κεηαμχ πξαθηφξσλ κε 
ζθνπφ ηνλ θαηακεξηζκφ θαη ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ. Σελ δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κεηά ε ηδέα ηνπ 
πξάθηνξα ινγηζκηθνχ πήξε επξχηεξε έλλνηα θαζψο πνιινί νξγαληζκνί, Παλεπηζηήκηα θαη εηαηξείεο 
αζρνινχληαη κε ηελ ηερλνινγία απηή θαη είλαη δχζθνιν λα δνζεί έλαο ζαθήο νξηζκφο φζνλ αθνξά ην ηη 
είλαη πξάθηνξαο ινγηζκηθνχ ζε αληίζεζε κε έλα απιφ πξφγξακκα. Ο ιφγνο ν νπνίνο θαζηζηά δχζθνιε 
ηελ εχξεζε ελφο νξηζκνχ γηα ην ηη είλαη πξάθηνξαο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζπζρεηίδνληαη κε 
απηφλ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, ηα νπνία δελ έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ζεκαζία ζε φινπο ηνπο 
επηζηεκνληθνχο ηνκείο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ε ηθαλφηεηα κάζεζεο ελφο πξάθηνξα, ζχκθσλα κε ηηο 
εκπεηξίεο ηνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα θάπνηεο εθαξκνγέο, ελψ γηα θάπνηεο άιιεο ε ζπγθεθξηκέλε 
ηθαλφηεηα είλαη αζήκαληε έσο αλεπηζχκεηε.  

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνπο M. Woolbribge θαη N. Jennings: «Έλαο πξάθηνξαο είλαη έλα ππνινγηζηηθφ 
ζχζηεκα ην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε έλα πεξηβάιινλ θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα απηφλνκεο δξάζεο 
ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηνπο ζθνπνχο ζρεδίαζεο ηνπ.»[58] 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο αλαθέξεηαη ζε πξάθηνξεο θαη φρη 
ζε επθπείο πξάθηνξεο θαη φηη επίζεο δελ έρεη νξηζηεί νχηε ε έλλνηα ηεο απηνλνκίαο αιιά νχηε θαη ε 
απνζαθήληζε ηνπ ηχπνπ πεξηβάιινληνο.  

Έλαο φξνο ν νπνίνο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηελ έλλνηα ηνπ Πξάθηνξα, είλαη απηφο ηεο απηνλνκίαο. 
Απηνλνκία είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ πξάθηνξα λα δξα ρσξίο ηελ παξέκβαζε αλζξψπσλ ή άιισλ 
ζπζηεκάησλ, δειαδή ε ηθαλφηεηα ηνπ πξάθηνξα λα γλσξίδεη θαη λα ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ θαη 
εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά.  

 

 

Σν παξαπάλσ ζρήκα δείρλεη πσο επηδξά έλαο πξάθηνξαο ζην πεξηβάιινλ ηνπ. ηα πεξηζζφηεξα 
πεδία ινγηθήο πνιππινθφηεηαο, έλαο πξάθηνξαο δελ έρεη ηνλ απφιπην έιεγρν ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. 
Απιά ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ζα έρεη κεξηθφ έιεγρν, δειαδή ζα κπνξεί λα ην επεξεάδεη 
απφιπηα.  

Απηφ γηα ηνλ πξάθηνξα ζεκαίλεη φηη αλ επαλαιάβεη ηελ ίδηα θίλεζε δεχηεξε θνξά θάησ απφ ηηο ίδηεο 
ζπλζήθεο, είλαη πνιχ πηζαλφλ λα έρεη εληειψο δηαθνξεηηθφ απνηέιεζκα ην νπνίν είλαη πνιχ πηζαλφλ 
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λα κελ είλαη θαη ην επηζπκεηφ. Απηφ ζεκαίλεη πσο έλαο πξάθηνξαο πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο 
γηα ηελ πηζαλφηεηα ηεο απνηπρίαο.  

πλήζσο έλαο πξάθηνξαο γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ έλα δεδνκέλν ζχλνιν 
θηλήζεσλ δξάζεο. Σν εχξνο απηψλ ησλ θηλήζεσλ αλαπαξηζηά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξάθηνξα λα επηδξά, 
δειαδή ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα αιιάδεη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Δδψ κπνξεί λα ζεκεησζεί φηη δελ είλαη πάληα 
εθηθηέο φιεο νη θηλήζεηο ελφο πξάθηνξα. Πρ ε πξάμε βάιε 50 ιίηξα βελδίλε απφ έλα βελδηλάδηθν ζα 
είλαη εθηθηή κφλν αλ ππάξρνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ιίηξα ζηε ζπγθεθξηκέλν βελδηλάδηθν.  

Σν βαζηθφ πξφβιεκα αληηκεησπίδνληαο έλαλ πξάθηνξα είλαη λα απνθαζηζηεί πνηα απφ ηηο ελέξγεηεο 
ηνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, γηα λα κπνξέζνπλ λα πεηχρνπλ ηνπ ζρεδηαζηηθνχο ηνπ ζηφρνπο. Οη 
αξρηηεθηνληθέο ησλ πξαθηφξσλ είλαη αξρηηεθηνληθέο ινγηζκηθνχ γηα ζπζηήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ ηα 
νπνία είλαη ελζσκαησκέλα ζ‟ έλα πεξηβάιινλ. Ζ πνιππινθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ιήςεο 
απνθάζεσλ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ έλα ζχλνιν πεξηβαιινληηθψλ ηδηνηήησλ. Ο Russel θαη ν Norvig 
πξφηεηλαλ ηηο αθφινπζεο ηαμηλνκήζεηο ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο:[50] 

 Πποζβάζιμερ ενανηίον μη πποζβάζιμερ: Έλα πξνζβάζηκν πεξηβάιινλ ζεσξείηαη απηφ ζην 
νπνίν ν πξάθηνξαο κπνξεί λα απνθηήζεη αθξηβέο θαη ζχγρξνλεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ. Πνιιά κέηξηα θαη πνιχπινθα πεξηβάιινληα είλαη ζπλήζσο 
κε πξνζβάζηκα. Έλα παξάδεηγκα ηέηνηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ην Internet. Σν πην πξνζβάζηκν 
είλαη ζπλήζσο ην πεξηβάιινλ φπνπ νη πξάθηνξεο είλαη εχθνιν λα δεκηνπξγεζνχλ έηζη ψζηε λα 
ιεηηνπξγνχλ γη‟ απηφ. 

 Νηεηεπμινιζηικό ενανηίον μη Νηεηεπμινιζηικό: Νηεηεξκηληζηηθφ ζεσξείηαη ην πεξηβάιινλ ζην 
νπνίν θάζε ελέξγεηα έρεη έλα κνλαδηθφ εγγπεκέλν απνηέιεζκα, θαη δελ ππάξρεη ακθηβνιία γηα 
ηελ θαηάζηαζε ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ δηαδηθαζία ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο. Σν θπζηθφ 
πεξηβάιινλ ζπλήζσο ζεσξείηαη κε ληεηεξκηληζηηθφ. Σν παξφλ ησλ κε ληεηεξκηληζηηθψλ 
πεξηβαιιφλησλ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζην ζρεδηαζκφ ησλ πξαθηφξσλ. 

 Κινηηικό ενανηίον μη κινηηικό: ‟ έλα θηλεηηθφ πεξηβάιινλ νη επηδφζεηο ησλ πξαθηφξσλ 
εμαξηψληαη απφ ηνλ αξηζκφ δηαθξηηψλ θηλήζεσλ , ρσξίο λα ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ 
επηδφζεσλ ησλ πξαθηφξσλ ζε άιια ζελάξηα. Παξάδεηγκα ηέηνηνπ πεξηβάιινληνο είλαη έλα 
ζχζηεκα mail. Σα ζπγθεθξηκέλα είλαη πην απιά ζε ζρέζε κε ηηο πξννπηηθέο ηνπ δεκηνπξγνχ 
ηνπ πξάθηνξα, γηαηί ν πξάθηνξαο απνθαζίδεη γηα ηηο ελέξγεηεο ηηο νπνίεο ζα εθηειέζεη 
βαζηζκέλνο ζηε ησξηλή θίλεζε θαη δελ ρξεηάδεηαη ιφγν γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ απηψλ 
θαη ησλ κειινληηθψλ θηλήζεσλ. 

 Σηαηικά ενανηίυν δςναμικών: Σν ζηαηηθφ πεξηβάιινλ είλαη απηφ ην νπνίν ππνηίζεηαη φηη 
κπνξεί λα κείλεη ακεηάβιεην αλεμάξηεηα απφ ηηο επηδφζεηο ησλ ελεξγεηψλ ελφο πξάθηνξα. 
Γπλακηθφ πεξηβάιινλ είλαη απηφ ην νπνίν απνηειείηαη απφ άιιεο δηεξγαζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ 
ζε απηφ, θαη ην νπνίν εκπνδίδεη ηηο αιιαγέο νη νπνίεο αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ησλ πξαθηφξσλ. Σν 
θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη αξθεηά δπλακηθφ. 

 Διακπιηά ενανηίυν ζςνεσόμενυν: Έλα παξάδεηγκα δηαθξηηψλ ζπζηεκάησλ είλαη έλα 
παηρλίδη ζθάθη θαη ζπλερνκέλσλ ε νδήγεζε ηαμί. πλερφκελν ζεσξείηαη ην πεξηβάιινλ πνπ 
απνηειείηαη απφ ζπλερφκελν αξηζκφ πξάμεσλ. 

2.2 Επιπλέον ορισμοί 

Κάπνηνη επηπιένλ νξηζκνί ησλ επθπψλ πξαθηφξσλ είλαη: 

 «Έλαο Δπθπήο Πξάθηνξαο είλαη ινγηζκηθφ πνπ κπνξεί λα θάλεη πξάγκαηα πνπ πηζαλφηαηα ζα 
έθαλε ν θάζε ρξήζηεο, αλ είρε ην ρξφλν» [19] 

 «Έλα θνκκάηη ινγηζκηθνχ, ην νπνίν πξνθεηκέλνπ λα θηλεζεί θαηάιιεια γηα ηελ επηηπρή 
δηεθπεξαίσζε κηαο δνζκέλεο εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο πνπ έρεη απνθηήζεη απφ ην 
πεξηβάιινλ ηνπ. » [26]  



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Μαιαθφο Κσλζηαληίλνο 

Δπθπείο Πξάθηνξεο   19 

 «Οη Ννήκνλεο Πξάθηνξεο είλαη ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, πνπ θαηνηθνεδξεχνπλ ζε 
πνιχπινθα, δπλακηθά πεξηβάιινληα, έρνληαο δπλαηφηεηεο αίζζεζεο θη απηφλνκεο δξάζεο 
κέζα ζ' απηά θαη έηζη αληηιακβάλνληαη έλα ζχλνιν ζηφρσλ ή εξγαζηψλ, γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
νπνίσλ είλαη ζρεδηαζκέλνη. Οη πξάθηνξεο απηνί κπνξνχλ λα πάξνπλ δηάθνξεο κνξθέο 
αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαηνηθίαο ηνπο (Απηφλνκα Ρνκπφη - Πξάθηνξεο 
Λνγηζκηθνχ, Knowbots - Πξάθηνξεο Γηεπηθαλεηψλ Δξγαζίαο). » [10] 

 

2.3 - Παραδείγματα πρακτόρων 

αλ πξάθηνξα κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε θάζε ζχζηεκα ειέγρνπ. Έλα απιφ παξάδεηγκα 
πξάθηνξα είλαη ην ζχζηεκα κε ην νπνίν ιεηηνπξγνχλ ηα θψηα απφ ηα θαηλνχξγηα ακάμηα. Σν 
ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα έρεη έλα αηζζεηήξα γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο θσηεηλφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Απηφο ν αηζζεηήξαο είλαη άκεζα ελζσκαησκέλνο ζην πεξηβάιινλ θαη παξάγεη ζαλ έμνδν δχν ζήκαηα: 
ην πξψην ζήκα καο ππνδεηθλχεη φηη ην θψο είλαη ιίγν θη έλα πνπ ππνδεηθλχεη φηη ην θψο είλαη αξθεηφ. 
Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα παξάγεη δχν εμφδνπο: «άλνηγκα θψησλ» ή «θιείζηκν θψησλ». Σν 
ππεξαπινπζηεπκέλν ζχζηεκα απνθάζεσλ ηνπ ζεξκνζηάηε πινπνηείηαη κε ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο:  

 Υακειή θψο -> Άλνηγκα θψησλ  

 Φψο αξθεηφ -> Κιείζηκν θψησλ 

πλνςίδνληαο, νη πξάθηνξεο είλαη ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, ηθαλά λα δξνπλ απηφλνκα ζε έλα 
ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ πξνζπαζψληαο λα θέξνπλ ζε πέξαο ηνπο ζρεδηαζηηθνχο ηνπο ζθνπνχο. 
Γεληθά έλαο πξάθηνξαο αληηιακβάλεηαη ην πεξηβάιινλ ηνπ κε θπζηθνχο αηζζεηήξεο, αλ πξφθεηηαη γηα 
πξάθηνξα ζε θάπνην θνκκάηη θπζηθνχ θφζκνπ, ή κε αηζζεηήξεο ινγηζκηθνχ, αλ πξφθεηηαη γηα 
πξάθηνξα ινγηζκηθνχ. Έηζη έρεη δηαζέζηκεο θηλήζεηο γηα θάζε πεξίπησζε, ε νπνία ζα ηνλ βνεζήζεη 
ψζηε λα κπνξέζεη λα δηαθνξνπνηήζεη ην πεξηβάιινλ, ην νπνίν πηζαλφηαηα απαληά κε-ληεηεξκηληζηηθά 
ζηελ εθηέιεζε ησλ θηλήζεσλ απηψλ.  

 

2.4 - Χαρακτηριστικά πρακτόρων  

Οη πξάθηνξεο θαληάδνπλ σο έλα κνληέιν κηαο λέαο γεληάο ινγηζκηθνχ πνπ αθνξά ηελ 
πνιχπινθα θαη «δηαζηξεβισκέλα» ζπζηήκαηα. Οη πξάθηνξεο επίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο έλα 
πιαίζην ην νπνίν ζα θέξεη θνληά ην ζπζηαηηθφ Σερληθήο Ννεκνζχλεο ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα λα 
ζρεδηαζηνχλ θαη λα θαηαζθεπαζηνχλ έμππλεο νληφηεηεο.  

Έλαο πξάθηνξαο είλαη έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλν κέζα ζε έλα 
πεξηβάιινλ ην νπνίν είλαη ηθαλφ θαη επέιηθην, έηζη ψζηε κε ηελ βνήζεηα απηφλνκσλ ελεξγεηψλ ζην 
ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ λα εθπιεξψλνληαη νη ζρεδηαζηηθνί ζηφρνη ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Οη πξάθηνξεο ζα ρξεηαζηεί λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, είηε γηα λα επηηχρνπλ ηνπο απηφλνκνπο 
ζηφρνπο ηνπο, είηε γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο εμαξηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε 
έλα ζχλεζεο πεξηβάιινλ. Απηέο νη αιιειεπηδξάζεηο κπνξνχλ λα είλαη είηε απιέο ζπλαιιαγέο, είηε 
εξσηήζεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα δηελεξγεζνχλ θαη ζην ζπληνληζκφ θαη 
ζηε ζπλεξγαζία.  

Δληνχηνηο, πηζαλψο ν πην ζεκειηψδεο θαη ζεκαληηθφο κεραληζκφο έηζη ψζηε λα δηαρεηξηζηνχλ νη 
εμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ πξαθηφξσλ ζην ρξφλν εθηέιεζεο είλαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο, ε δηαδηθαζία θαηά 
ηελ νπνία κηα νκάδα πξαθηφξσλ έξρεηαη ζε ακνηβαία ζπκθσλία. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ππνζηεξίδνπλ 
ηηο πξνζπάζεηεο γηα ζπληνληζκφ θαη ζπλεξγαζία ,δχν ζηνηρεία ηα νπνία ρξεηάδνληαη νη πξάθηνξεο έηζη 
ψζηε λα κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο.  
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Σα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία μερσξίδνπλ ηνπο επθπείο πξάθηνξεο απφ άιινπ ηχπνπ εθαξκνγέο 
ινγηζκηθνχ:[19] 

 Αςηονομία: Οη επθπείο πξάθηνξεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ελεξγνχλ κε ζθνπφ ηελ 
νινθιήξσζε δηαθφξσλ εξγαζηψλ ή αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ρσξίο ελεξγνπνίεζε ή ψζεζε 
απφ ην ρξήζηε. Πξέπεη λα ππάξρεη έλα ζηνηρείν απηνλνκίαο ζηνλ πξάθηνξα. Όπσο αθξηβψο 
ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο αλζξψπνπο πξάθηνξεο νη νπνίνη παίξλνπλ ηηο θαηάιιειεο θαηεπζχλζεηο, 
ηα ελδηαθέξνληα θαη επηζπκίεο καο σο είζνδν θαη θαηφπηλ παίξλνπλ ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο 
γηα λα εθηειέζνπλ ηηο αλακελφκελεο δηεξγαζίεο.  

 Ικανόηηηα επικοινυνίαρ: Γηα έλαλ επθπή πξάθηνξαο βαζηθφο ηνπ ζηφρνο πξέπεη λα είλαη ε 
πξνζπάζεηα γηα λα πεηχρεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ, λα απνθηά πξφζβαζε ζε 
πιεξνθνξίεο απφ πεγέο ηξίησλ κεξψλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο. Απηφ απαηηεί δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηα απνζεθεπηηθά κέζα απηήο ηεο 
πιεξνθνξίαο. Απηά κπνξεί λα είλαη άιινη πξάθηνξεο ή θχιαθεο ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο.  

 Ικανόηηηα ζςνεπγαζίαρ:. Έλαο επθπήο πξάθηνξαο πξέπεη λα έρεη πλεχκα ζπλεξγαζίαο γηα 
λα επηβηψζεη θαη λα επηηχρεη ζε απηφ πνπ νλνκάδεηαη „agent-oriented ζπζηήκαηα‟. Σν φξακα 
γηα ηνπο επθπείο πξάθηνξεο είλαη λα εξγάδνληαη καδί έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα εθηεινχλ 
ακνηβαία θαη επηθεξδή άιιεο ζχλζεηεο δηεξγαζίεο. Απηφ είλαη ην ζεκείν θαηά ην νπνίν ε έξεπλα 
γηα ηνπο επθπείο πξάθηνξεο δηαζηαπξψλεηαη κε ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε.  

 Ικανόηηηα ζςλλογιζμού: Ζ ηθαλφηεηα ζπιινγηζκνχ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθά θνκκάηηα 
έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα δηαρσξίδνπκε ηνπο επθπείο πξάθηνξεο απφ άιινπο πην „robotic‟ 
πξάθηνξεο. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ ζπιινγηζκνχ καο δείρλεη φηη έλαο πξάθηνξαο ζχκθσλα κε 
ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο πνπ έρεη ζα κπνξεί λα ζπκπεξαίλεη , κε έλαλ νξζνινγηζηηθφ θαη 
αλαπαξάμηκν ηξφπν‟ 

 Πποζαπμοζηική ζςμπεπιθοπά: Γηα λα δηαηεξεί έλαο επθπήο πξάθηνξαο ηηο ηθαλφηεηεο 
απηνλνκίαο θαη ζπιινγηζκνχ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε θάπνην κεραληζκφ θαηά ηνλ 
νπνίν ζα κπνξεί λα εθηίκα ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο δίλνληαο 
κηα πιεξνθνξία ζηνλ πξάθηνξα, ηελ νπνία ζα ελζσκαηψλεη ζηηο απνθάζεηο ηνπ γηα 
κειινληηθέο πξάμεηο. Ο επθπήο πξάθηνξαο πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εμεηάδεη ην 
εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη ην απνηέιεζκα ην νπνίν είραλ πξνεγνχκελεο ελέξγεηεο νη 
νπνίεο έγηλαλ θάησ απφ παξφκνηεο ζπλζήθεο θαη ζαλ ζπλέπεηα απηνχ λα κπνξεί λα 
πξνζαξκφδεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
ζηφρσλ ηνπ.  

 Αξιοπιζηία: Βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ απνδνρή ησλ επθπψλ πξαθηφξσλ δπλαηφηεηα θαηά ηελ 
νπνία κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ ρξήζηε ηνπο. Με άιια ιφγηα, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη 
λα είλαη ζίγνπξνο πσο ν πξάθηνξαο ζα ελεξγήζεη θαη ζα δψζεη αλαθνξά κε εηιηθξίλεηα, θαη ζα 
ελεξγήζεη γηα ην θαιφ ηνπ ρξήζηε.  

 Σςνεπγαηική Σςμπεπιθοπά: Σν ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ δεκηνπξγήζεθε κε βάζε ηελ 
ηδέα ηεο ηθαλφηεηαο γηα επηθνηλσλία πνπ πξναλαθέξζεθε. Οη εξεπλεηέο αζρνινχληαη κε 
ζχλνια απφ agents ή multi-agents (MAS). Κάζε agent δίλεη απνδίδεη μερσξηζηφ έξγν. Θα 
ππάξμνπλ θνξέο βέβαηα πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια, φπσο φηαλ βξνπλ ηηο ίδηεο 
πιεξνθνξίεο απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο. Βαζηθφ είλαη λα κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη ψζηε λα 
θαζνξίδνπλ πνηνο agent ζα εθηειέζεη ην θάζε έξγν θαη πσο ζα ζπγρσλεχζνπλ ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέμαλε γηα παξνπζίαζε ζηνλ ρξήζηε. Οη πξάθηνξεο ππνρξενχληαη λα 
ιεηηνπξγνχλ ζε ζρέδην κε ηνπο άιινπο πξάθηνξεο, πηζαλφλ κέζσ κηαο γισζζάο επηθνηλσλίαο 
πξνθείκελνπ λα επηηχρνπλ έλα θνηλφ ζηφρν. Δπίζεο νη agents είλαη δπλαηφλ λα αληαιιάζζνπλ 
γλψζεηο θαη εκπεηξίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο.  

 Εςκινηζία: Ζ επθηλεζία είλαη απαξαίηεηε γηα agents ηνπ δηθηχνπ. Απηή ε ηδέα αλαθέξεηαη ζηελ 
ηθαλφηεηα ηνπ agent λα κεηαλαζηεχεη κε έλαλ απηνειεγρφκελν ηξφπν απφ ην έλα ζην άιιν 
ηκήκα ηνπ δηθηχνπ κε ηελ πξνυπφζεζε λα εθηειεί ηα πξνζδηνξηζκέλα θαζήθνληα ηνπ. ηα 
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θαζήθνληα ηνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη ε ζπλάζξνηζε πιεξνθνξηψλ ή ε θίλεζε ζην 
δίθηπν. Γεληθά κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ κηα πξνέθηαζε ηεο ηδέαο γηα απηνλνκία.  

Οη απηνκαηνπνηεκέλεο έξεπλεο δηαπξαγκαηεχζεηο κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ ηε ζρέζε κε ηξία επξέσο 
ζέκαηα:[19] 

 Ππυηόκολλα διαππαγμάηεςζη: Δίλαη ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ πνπ θπβεξλνχλ ηηο 
δηαπξαγκαηεχζεηο. Απηφ θαιχπηεη ηνπο επηηξεπηνχο ηχπνπο ζπκκεηερφλησλ, ην status ησλ 
δηαπξαγκαηεχζεσλ( π. ρ. Απνδνρή πξφηαζεο, θιείζηκν δηαπξαγκαηεχζεσλ θ.ιπ. ), ηα 
γεγνλφηα ηα νπνία νδεγνχλ ζηελ αιιαγή ηνπ status ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηηο έγθπξεο 
ελέξγεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε δηαπξαγκάηεπζεο.  

 Ανηικείμενα Διαππαγμάηεςζηρ: Σν φξην ησλ ζεκάησλ θαηά ην νπνίν κπνξεί λα επηηεπρζεί 
κηα ζπκθσλία. Μπνξεί έλα αληηθείκελν λα έρεη κφλν έλαλ ηνκέα π. ρ. ηηκή , αιιά κπνξεί λα 
έρεη θαη πνιινχο ηνκείο. ηελ πην απιή πεξίπησζε, ε θαηαζθεπή θαη ηα ζηνηρεία ηεο 
ζπκθσλίαο είλαη θηηαγκέλα θαη νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ είηε λα δερζνχλ είηε λα απνξξίςνπλ 
ηε ζπκθσλία. ην επφκελν επίπεδν, νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηελ επειημία λα αιιάμνπλ ηηο ηηκέο 
ησλ ηνκέσλ ζην αληηθείκελν δηαπξαγκαηεχζεσλ. Σέινο νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
λα αιιάμνπλ δπλακηθά ηελ θαηαζθεπή ηνπ αληηθεηκέλνπ ην νπνίν δηαπξαγκαηεχνληαη.  

 Μονηέλο απόθαζηρ Ππακηόπυν: Ζ ζπζθεπή απφθαζεο θάλεη ηνπ ζπκκεηέρνληεο λα 
ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν δηαπξαγκάηεπζεο έηζη ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο 
ζηφρνπο ηνπο. Ζ εθιέπηπλζε ηνπ κνληέινπ, φπσο θαη ην φξην ησλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ λα 
παξζνχλ επεξεάδνληαη απφ ην πξσηφθνιιν ην νπνίν είλαη ζε ηζρχεη, απφ ηε θχζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ην νπνίν δηαπξαγκαηεπφκαζηε θαη απφ ην φξην ηνλ δηελεξγεηψλ πνπ κπνξνχλ λα 
εθηειεζηνχλ ζ‟ απηφ.  

Ζ ζεκαζία ησλ ηξηψλ απηψλ ηνκέσλ πνηθίιεη αλάινγα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ην αληίζηνηρν 
πεξηβάιινλ. Έηζη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ην πξσηφθνιιν δηαπξαγκάηεπζεο είλαη ε θπξίαξρε έλλνηα. 

Οη δηαπξαγκαηεχζεηο κπνξνχλ λα θαλνχλ ζαλ δηαλεκεκέλε έξεπλα κέζα ζέλα ρψξν ακθηβφισλ 
ζπκθσληψλ. Ζ δηζηαθηηθφηεηα θαη ε ηνπνινγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ απνθαζίδεηαη απφ ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ αληηθείκελνπ δηαπξαγκάηεπζεο. Έηζη φηαλ πξνζηίζεηαη ε αθαηξείηε θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ηφηε πξνζηίζεληαη ή αθαηξνχληαη λέεο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη νη πφληνη 
ζπκθσλίαο κπνξνχλ λα απμεζνχλ ε λα κεησζνχλ αλάινγα. Απιά, φηαλ έλαο πξάθηνξαο αιιάδεη κία 
απφ ηηο ηηκέο ελφο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πξνζθνξάο, κεηαθέξεηαη απφ ηνλ 
έλα ζεκείν ηεο ζπκθσλίαο ζην άιιν. 

ηελ αξρή κία δηαδηθαζίαο θάζε πξάθηνξαο έρεη κηα αλαινγία ζην ρψξν ζηνλ νπνίν ζέιεη λα γίλεη ε 
ζπκθσλία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ν ρψξνο ζπκθσλίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ κπνξεί λα 
αιιάμεη γηαηί ην πεξηβάιινλ αιιάδεη ή γηαηί είλαη πεπεηζκέλνη λα αιιάμνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. Ζ έξεπλα 
ηειεηψλεη φηαλ έλαο απαηηνχκελνο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ βξεη έλα ακνηβαίν ζεκείν ζπκθσλίαο ή 
φηαλ ην πξσηφθνιιν απνθαζίζεη πψο ε ζπκθσλία πξέπεη λα ηεξκαηηζηεί ρσξίο λα επηηεπρζεί 
ζπκθσλία.  

Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα έλαλ πξάθηνξα πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη λα κπνξεί 
λα δεκηνπξγεί θαη λα απαληά ζε πξνηάζεηο. Δάλ έλαο πξάθηνξαο κπνξεί κφλν λα απνξξίπηεη ή λα 
δέρεηαη πξνηάζεηο, ηφηε ε δηαπξαγκάηεπζε κπνξεί λα είλαη πνιχ θαηξφ θαηαλαισηηθή θαη αλεπαξθήο 
εθφζνλ απηφο πνπ ηελ πξνηείλεη δελ έρεη θαλέλα κέζν γηαηί ε πξφηαζε είλαη κε απνδεθηή, νχηε φηαλ ν 
πξάθηνξαο είλαη θνληά ζε ζπκθσλία, νχηε ζε νπνηαδήπνηε δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ζπκθσλίαο ζα 
κπνξεί λα πάεη κεηά.  

Γηα λα βειηηψζνπκε ηελ ηθαλφηεηα ηηο δηαπξαγκαηεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ν παξαιήπηεο πξέπεη λα 
παξέρεη κηα ρξήζηκε αλαηξνθνδφηεζε ζηηο πξνηάζεηο ηηο νπνίεο δέρεηαη. Απηή ε αλαηξνθνδφηεζε 
παίξλεη ηε κνξθή θξηηηθήο ή κηαο αληηπξφηαζεο. Απφ απηή ηελ αλαηξνθνδφηεζε, απηφο πνπ πξνηείλεη 
ζα κπνξεί λα είλαη ζηε ζέζε λα γελλά κηα πξφηαζε ε νπνία είλαη πνιχ πηζαλφ λα επηθέξεη ζπκθσλία. 
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2.5 - Πώς πρέπει να λειτουργούν οι πράκτορες 

Έλαο ινγηθφο πξάθηνξαο είλαη απηφο ν νπνίνο θάλεη ηε ζσζηή θίλεζε. Πξνθαλψο, απηφ 
απνηειεί θαιχηεξε θίλεζε απφ ην λα θάλεη θάηη ιάζνο. αλ πξψηε πξνζέγγηζε, ζα πνχκε φηη ε ζσζηή 
δξάζε είλαη απηή πνπ ζα αλαγθάζεη ηνλ πξάθηνξα γηα λα είλαη πην ζσζηφο. Απηφο καο δεκηνπξγεί ην 
πξφβιεκα ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο, δειαδή ην λα κπνξνχκε λα απνθαζίζνπκε πφηε έλαο πξάθηνξαο 
είλαη επηηπρείο.  

Υξεζηκνπνηνχκε έλα κέηξν απφδνζεο γηα ην πψο, αιιά θαη θξηηήξηα ηα νπνία θαζνξίδνπλ θαηά πφζν 
είλαη επηηπρείο έλαο πξάθηνξαο. Πξνθαλψο βέβαηα δελ ππάξρεη έλα ζηαζεξφ κέηξν γηα λα κπνξνχκε 
λα αμηνινγήζνπκε φινπο ηνπο πξάθηνξεο. Θα κπνξνχζακε λα ξσηήζνπκε έλαλ πξάθηνξα θαηά πφζν 
είλαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ απφδνζή ηνπ, αιιά επεηδή κεξηθνί πξάθηνξεο ζα ήηαλ αλίθαλνη λα 
απαληήζνπλ, θαη άιινη ζα εμαπαηνχληαλ. (Οη αλζξψπηλνη πξάθηνξεο εηδηθφηεξα είλαη παζίγλσζηνη γηα 
ηα «μηλά ζηαθχιηα» , δειαδή δελ δεηάλε ηίπνηα απφ ηε ζηηγκή πνπ θξίζεθαλ αλεπηηπρείο) επνκέλσο ζα 
επηκείλνπκε ζηελ εχξεζε ελφο θνηλνχ θαη αληηθεηκεληθνχ κέηξνπ απφδνζεο ην νπνίν ζα ζηεξίδεηαη ζε 
κηα ζπγθεθξηκέλε αξρή. Με άιια ιφγηα, σο εμσηεξηθνί παξαηεξεηέο δεκηνπξγνχκε πξφηππα ηα νπνία 
καο νδεγνχλ ζην απνηέιεζκα φηη έλαο πξάθηνξαο είλαη επηηπρείο θαη ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
γηα λα κεηξήζνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξαθηφξσλ[19].  

Γηα παξάδεηγκα, αο εμεηάζνπκε ηελ πεξίπησζε ελφο πξάθηνξα ν νπνίνο πξέπεη λα ζθνππίζεη έλα 
βξψκηθν πάησκα κε ειεθηξηθή ζθνχπα. Έλα εχινγν κέηξν απφδνζεο ζα ήηαλ ην πνζφ ξχπνπ θαζψο 
θαη ην ζχλνιν ην νπνίν θαζαξίζηεθε κέζα ζε νθηψ ψξεο. Έλα πεξηπινθφηεξν κέηξν απφδνζεο είλαη 
ην πνζφ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψζεθε θαη ην πνζφ ζνξχβνπ πνπ παξήρζε επίζεο. Μηα 
ηξίηε δχλακε κέηξνπ απφδνζεο ε νπνία δίλεη πςειή απφδνζε ζηνλ πξάθηνξα πνπ ζα κπνξνχζε λα 
είλαη ν ήζπρνο θαη απνηειεζκαηηθφο θαζαξηζκφο, αιιά θαη λα δεκηνπξγείηαη ειεχζεξνο ρξφλνο ην 
αββαηνθχξηαθν.  

Σν πφηε ζα αμηνινγεζεί ε απφδνζε ελφο πξάθηνξα απνηειεί θάηη εμίζνπ ζεκαληηθφ. Δάλ κεηξήζακε ην 
πφζν ηνπ ξχπνπ αιιά θαη ην ηη έρεη θαζαξίζεη έλαο πξάθηνξαο ηελ πξψηε ψξα ηεο εκέξαο, ζα 
κπνξνχζακε λα αληακείςνπκε εθείλνπο ηνπο πξάθηνξεο πνπ αξρίδνπλ γξήγνξα (αθφκα θη αλ κεηά ηελ 
κηα ψξα θάλνπλ ειάρηζηε εξγαζία ε αθφκα θαη ηίπνηα), θαη ζα ηηκσξνχζακε εθείλνη πνπ ιεηηνπξγνχλ 
κε ζπλέπεηα θαη αξγνχλ γεληθά. Καηά ζπλέπεηα, ζέινπκε λα κεηξήζνπκε ηελ απφδνζε 
καθξνπξφζεζκα, είηε πξφθεηηαη γηα κηα νθηψ σξψλ κεηαηφπηζε ή κηα δηάξθεηα δσήο.  

Πξέπεη λα είκαζηε πξνζεθηηθνί γηα λα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο 
νξζνινγηζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο παληνγλσζίαο. Έλαο πάλζνθνο πξάθηνξαο μέξεη ηελ πξαγκαηηθή 
έθβαζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ, θαη κπνξεί λα ελεξγήζεη αλαιφγσο αιιά ε παληνγλσζία είλαη αδχλαηε 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηα λα γίλεη θαιχηεξε αλάιπζε ππάξρεη ην αθφινπζν παξάδεηγκα: Πεξπαηψ 
θαηά κήθνο ηεο Κεθηζίαο κηα εκέξα θαη βιέπσ έλαλ παιαηφ θίιν απφ ηελ άιιε κεξηά ηνπ δξφκνπ. Γελ 
έρεη θίλεζε ν δξφκνο θαη φληαο ινγηθφο, αξρίδσ λα δηαζρίδσ ηνλ δξφκν. Δλ ησ κεηαμχ, ζε 33. 000 
πφδηα, έλα θνξηίν πέθηεη απφ έλα επηβαηηθφ αεξνζθάθνο θαζψο πεξλάσ ην δξφκν θαη πξνηνχ λα 
πεξάζσ ηελ άιιε πιεπξά ηνπ δξφκνπ πέθηεη πάλσ κνπ. Ήηαλ παξάινγν λα πεξάζσ ην δξφκν; Δίλαη 
απίζαλν φηη ε λεθξνινγία κνπ ζα δηάβαδε «ειίζηε πξνζπάζεζεο λα δηαζρηζηεί ηνλ δξφκν.» 

Μάιινλ, απηφ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε νξζνινγηζηηθή ηθαλφηεηα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 
αλακελφκελε επηηπρία θαη φρη γηα ην ηη γίλεηαη αληηιεπηφ. Σν πέξαζκα ηεο νδνχ ήηαλ ινγηθφ επεηδή ηηο 
πεξηζζφηεξεο θνξέο ην πέξαζκα ζα ήηαλ επηηπρέο, θαη δελ ππήξμε θαλέλαο ηξφπνο πνπ ζα κπνξνχζα 
λα έρσ πξνβιέςεη θνξηίν. εκεηψζηε φηη έλαο άιινο πξάθηνξαο πνπ εμνπιίζηεθε κε ην ξαληάξ γηα 
ηελ αλίρλεπζε ησλ θνξηίσλ θαη ηελ απφθξνπζε ηνπο ζα ήηαλ επηηπρέζηεξν, αιιά δελ ζα ήηαλ άιιν 
ινγηθφ. 

Με άιια ιφγηα, δελ κπνξνχκε λα θαηεγνξήζνπκε έλαλ πξάθηνξα γηα ηελ απνηπρία λα ιάβεη ππφςε 
θάηη πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα αληηιεθζεί, ή γηα ηελ απνηπρία λα ιάβεη κέηξα (φπσο ε απφθξνπζε ηεο 
πφξηαο θνξηίνπ) φηη είλαη αλίθαλνο. Αιιά ε ραιάξσζε ζην γεγνλφο λα κελ απαηηείηαη ε ηειεηφηεηα δελ 
απνηειεί κηα απιή εξψηεζε ε νπνία ζα ήηαλ δίθαηε ζηνπο πξάθηνξεο. Σν ζέκα είλαη πσο αλ ζέζνπκε 
σο βαζηθφ παξάγνληα πσο έλαο έλαο επθπήο πξάθηνξαο πξέπεη πάληα λα θάλεη απηφ πνπ ζεσξείηαη 
ζσζηφ , απηφ ζα καο νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα ζην φηη είλαη αδχλαην λα ζρεδηαζηεί έλαο πξάθηνξαο 
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γηα λα εθπιεξψζεη απηή ηελ πξνδηαγξαθή εθηφο αλ βειηηψζνπκε θαη ηηο άιιεο παξακέηξνπο. Δλ 
πεξηιήςεη, ηη είλαη ινγηθφο νπνηαδήπνηε ζηηγκή εμαξηάηαη απφ ηέζζεξα πξάγκαηα[19]: 

 Σν κέηξν απφδνζεο ην νπνίν εθθξάδεη ην κέηξν ηεο επηηπρίαο 

 Όηη έρεη αληηιεθζεί ν πξάθηνξαο κέρξη ηψξα ,ζα κπνξέζνπκε λα ην ζεσξήζνπκε ηζηνξηθφ 
πνζνζηφ ζπλέρεηαο.  

 Όηη γλσξίδνπλ νη πξάθηνξεο γηα ην πεξηβάιινλ 

 Οη ελέξγεηεο ηηο νπνίεο κπνξεί λα εθηειέζεη έλαο πξάθηνξαο 

Απηφ νδεγεί ζε δεκηνπξγία ελφο ηδαληθνχ ινγηθνχ πξάθηνξα: Γηα θάζε πηζαλή αθνινπζία percept, έλαο 
ηδαληθφο ινγηθφο πξάθηνξαο πξέπεη λα θάλεη νπνηαδήπνηε δξάζε ρξεηαζηεί γηα λα κεγηζηνπνηήζεη ην 
κέηξν απφδνζήο ηεο, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ αθνινπζία percept θαη 
νπνηαδήπνηε ελζσκαησκέλε γλψζε έρεη έλαο πξάθηνξαο. Ο θαζνξηζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
πξάθηνξα πξέπεη λα γίλεη κε αξθεηή πξνζνρή. Καηαξράο ζαλ πξψηε καηηά θαίλεηαη λα επηηξέπεηε 
ζηνλ πξάθηνξα λα εθηειεί κεξηθέο κε έμππλεο δξαζηεξηφηεηεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, εάλ έλαο 
πξάθηνξαο δελ ιάβεη ππφςε ηνπ θαη ηηο δχν παξακέηξνπο πξηλ δηαζρίδεη έλαλ πνιπάζρνιν δξφκν, 
ηφηε ε αθνινπζία percept δελ ζα κπνξεί λα ηνλ ελεκεξψζεη εάλ πιεζηάδεη έλα κεγάιν θνξηεγφ κε 
πςειή ηαρχηεηα. Ο θαζνξηζκφο θαίλεηαη λα ιέεη φηη ζα ήηαλ εληάμεη γηα ηνλ γηα λα δηαζρίζεη ην δξφκν. 
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηή ε εξκελεία θάλεη ιάζνο ζε δχν αξηζκήζεηο. Καη' αξράο, δελ ζα ήηαλ ινγηθφ 
λα δηαζρηζηεί ν δξφκνο: ν θίλδπλνο ρσξίο θνίηαγκα είλαη πάξα πνιχ κεγάινο. Γεχηεξνλ, έλαο ηδαληθφο 
ινγηθφο πξάθηνξαο ζα είρε επηιέμεη «λα θαλεί» δξάζε πξηλ πεξπαηήζεη ηνλ δξφκν, επεηδή ην θνίηαγκα 
βνεζάεη ζην λα κεγηζηνπνηεζεί ε αλακελφκελε απφδνζε.  

Ζ έλλνηα ελφο πξάθηνξα πξννξίδεηαη λα είλαη έλα εξγαιείν γηα ηα ζπζηήκαηα, φρη έλαο απφιπηνο 
ραξαθηεξηζκφο πνπ δηαηξεί ηνλ θφζκν ζε πξάθηνξεο θαη κε-πξάθηνξεο. Δμεηάζηε έλα ξνιφη. Μπνξεί 
λα ζεσξεζεί σο έλα άςπρν αληηθείκελν, ή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο απιφο πξάθηνξαο. αλ 
πξάθηνξα, ηα πεξηζζφηεξα ξνιφγηα θάλνπλ πάληα ηε ζσζηή δξάζε: θίλεζε ησλ ρεξηψλ ηνπο (ή 
επίδεημε ησλ ςεθίσλ) αλάινγα ηε κφδα. Σα ξνιφγηα είλαη έλα είδνο εθθπιηζκέλνπ πξάθηνξα 
δεδνκέλνπ φηη ε αθνινπζία percept ηνπο είλαη θελή νηηδήπνηε θαη λα ζπκβαίλεη εμσηεξηθά, ε δξάζε ηνπ 
ξνινγηνχ δελ πξέπεη λα επεξεάδεηαη.  

Σν ζπγθεθξηκέλν δελ είλαη απφιπηα αιεζέο. Δάλ ην ξνιφη θαη ν ηδηνθηήηεο ηαμηδέςνπλ απφ Καιηθφξληα 
ζηελ Απζηξαιία, ε ζσζηή θίλεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ξνιφη ζα ήηαλ λα γπξίζεη έμη ψξεο πίζσ. Γελ 
είκαζηε δπζαξεζηεκέλνη επεηδή ηα ξνιφγηα καο αξλνχληαη λα θάλνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε θίλεζε επεηδή 
αληηιακβαλφκαζηε φηη δξνπλ ινγηθά έρνληαο θάπνηεο θνξέο έιιεηςε εμνπιηζκνχ.  

2.6 - Ευφυείς Πράκτορες  

ην κέιινλ ν κφλνο ηξφπνο γηα λα ςάμεη θαλείο ην Internet, ζα είλαη κέζσ έμππλσλ κεραλψλ, 
γηαηί άζρεηα κε ην πφζν θαιχηεξα νξγαλσκέλν ζα είλαη, δελ ζα κπνξεί λα ζπκβαδίζεη κε ηελ αχμεζε 
ησλ πιεξνθνξηψλ [30]. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνθεηηθή δήισζε φπσο απνδείρζεθε αλαθέξεηαη θπζηθά 
ζηελ ηερλνινγία ησλ επθπψλ πξαθηφξσλ. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ζπλερή αχμεζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ ην Internet θαη ην World Wide Web ζπλερίδνπλ λα κεγαιψλνπλ κε πξσηνθαλή ξπζκφ. 
Σν Web έρεη εθαηνκκχξηα ζαπκαζηέο θαη εμειίζζεηαη ζε έλα κνληέιν γηα γξήγνξε θαη άκεζε 
πξφζβαζε πιεξνθνξηψλ. Ζ πξσηνθαλήο αλάπηπμε ησλ πεγψλ πιεξνθνξηψλ ζην Web πξνθάιεζε 
ζε πνιινχο ρξήζηεο ηνπ ππεξθφξησζε πιεξνθνξηψλ.  

Δμαηηίαο ηεο αχμεζε ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ δεκηνπξγήζεθε ν φξνο ησλ επθπτψλ 
πξαθηφξσλ. Έλαο επθπείο πξάθηνξαο απνηειεί έλα ινγηζκηθφ ην νπνίν ελεξγεί αλζξψπνπο θαη 
ελέξγεηεο γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. Οη επθπείο πξάθηνξεο δνπιεχνπλ επηηξέπνληαο ζε άηνκα λα 
αληηπξνζσπεχνπλ δνπιεηά ε νπνία πξέπεη λα έρεη γίλεη, ζην ινγηζκηθφ ησλ πξαθηφξσλ. Οη ρξήζηεο 
βιέπνπλ ηε δπλαηφηεηα ησλ πξαθηφξσλ λα εθηειέζνπλ πνιιέο εξγαζίεο, απφ απιέο θαη ηεηξηκκέλεο 
κέρξη θαη ζχλζεηεο. Οη επθπείο πξάθηνξεο απνηεινχλ έλα λέν πξφηππν γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ 
ινγηζκηθνχ. Πεξηζζφηεξν θαη απφ απηφ, νη πξάθηνξεο νη νπνίνη βαζίδνληαη ζε ππνινγηζηέο έρνπλ 
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ραξαθηεξηζηεί σο ε επφκελε πην ζεκαληηθή αλαθάιπςε ινγηζκηθνχ » ζχκθσλα κε ηνλ Sargent ην 
1992, θαζψο θαη σο ηελ λέα επαλάζηαζε ζην ινγηζκηθφ ζχκθσλα κε ηνλ Ovum ην 1994 [56]. Δπί ηνπ 
παξφληνο, νη πξάθηνξεο απνηεινχλ ην επίθεληξν αιιά θαη ην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα πνιινχο 
ηνκείο ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο. Οη πξάθηνξεο ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζε έλα κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ, πνπ κπνξνχλ λα είλαη κηθξέο εθαξκνγέο φπσο ην ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν, αιιά θαη ζε κεγάιεο εθαξκνγέο φπσο ν έιεγρνο ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο.  

Δθ πξψηεο φςεσο, βιέπνπκε πσο ηα δχν απηά ζπζηήκαηα έρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. 
Παξφια απηά δελ είλαη απηφ ην ζέκα: θαη ζηα δχν ζπζηήκαηα , ην θιεηδί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπο είλαη φηη ε ρξήζε ελφο πξάθηνξα.  

Όπσο είπακε έλαο πξάθηνξαο είλαη έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή πνπ βξίζθεηαη ζε έλα 
ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ, θαη απηφ είλαη ηθαλφ λα δξα απηφλνκα ζην πεξηβάιινλ, πξνθεηκέλνπ λα 
πεηπραίλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Ζ απηνλνκία είλαη κηα δχζθνιε έλλνηα γηα λα θαζνξηζηεί κε αθξίβεηα, 
εκείο απιά ελλννχκε φηη ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δξα ρσξίο ηελ άκεζε παξέκβαζε 
ησλ αλζξψπσλ (ή άιισλ πξαθηφξσλ), θαη ζα πξέπεη λα έρεη ηνλ έιεγρν ησλ δηθψλ ηνπ θηλήζεσλ αιιά 
θαη ηεο εζσηεξηθήο ηνπ θαηάζηαζεο. Θα κπνξνχζε λα είλαη ρξήζηκν γηα λα κπνξέζνπκε λα 
απνδείμνπκε ηελ χπαξμε αλαινγίαο κεηαμχ ηεο έλλνηαο απηνλνκίαο φζνλ αθνξά ζηνπο πξάθηνξεο θαη 
ηεο απνζήθεπζεο ζε ζρέζε κε ηα αληηθεηκελνζηξαθή ζπζηήκαηα. ‟ έλα αληηθείκελν κπνξνχλ λα 
ελζσκαησζνχλ ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο , θαζψο έρεη κεξηθφ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ, ελλνψληαο φηη 
κπνξεί θαλείο λα έρεη πξφζβαζε ή λα κπνξεί λα θάλεη ηξνπνπνηήζεηο κε ηελ βνήζεηα ησλ κεζφδσλ 
πνπ παξέρεη ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 

Οη πξάθηνξεο κπνξνχλ λα απνζεθεχνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε κ‟ έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, 
αιιά ηαπηφρξνλα λα απνζεθεχνπλ θαη κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. Απφ ηελ άιιε κεξηά έλα 
αληηθείκελν δελ κπνξεί λα ελζσκαηψλεη ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά.: ν ιφγνο είλαη φηη δελ έρεη ηνλ 
έιεγρν θαηά ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ, παξαδείγκαηνο ράξε εάλ έλα αληηθείκελν x 
επηθαιείηαη κηα κέζνδν κ ζε έλα αληηθείκελν y, ηφηε ην αληηθείκελν y δελ κπνξεί λα ειέγμεη αλ ην m 
εθηειέζηεθε ε φρη. Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ην y δελ είλαη απηφλνκν, θαζψο δελ έρεη ηνλ έιεγρν ησλ 
πξάμεσλ ηνπ.  

Αληίζεηα, πηζηεχνπκε φηη έλαλ πξάθηνξαο έρεη απηνλνκία θαζψο έρεη ηνλ έιεγρν φισλ ησλ ελεξγεηψλ 
πνπ εθηειεί. Δμαηηίαο απηήο ηεο δηάθξηζεο έρνπκε ηελ ηάζε λα ζθεθηνχκε ηνπο πξάθηνξεο 
επηθαινχκελνη ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ. Ζ απφθαζε γηα ην αλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε 
ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα ή φρη εμαξηάηαη θαζαξά απφ ηνλ παξαιήπηε. 

Φπζηθά ηα απηφκαηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο δελ απνηεινχλ θάηη θαηλνχξγην. Τπάξρνπλ 
παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζπζηεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ είδε [58]: 

 Οπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία παξαθνινπζεί έλα πξαγκαηηθφ 
πεξηβάιινλ θαη πξέπεη λα δξα ζχκθσλα κε ηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πάληα ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σέηνηα ζπζηήκαηα κπνξεί λα είλαη πνιχ απιά φπσο έλαο ζεξκνζηάηεο 
έσο θαη πνιχ πεξίπινθα, φπσο ππξεληθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ. 

 Πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ, ηα νπνίνη παξαθνινπζνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ θαη εθηεινχλ 
δηάθνξεο πξάμεηο γηα ηελ αιιαγή ηνπ πεξηβάιινληνο αλάινγα κε ηελ αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ. 
Σέηνηα παξαδείγκαηα ζεσξνχκε ηα πξνγξάκκαηα Unix θαη ρbiff ηα νπνία παξαθνινπζνχλ ηα 
mail ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή ηνπνζεηψληαο έλα εηθνλίδην κε ηελ ηακπέια 
new εθφζνλ έρεη έξζεη θάηη θαηλνχξγην. 

Δίλαη παξάμελν φηη ρξεζηκνπνηνχκε ηέηνηα ζπζηήκαηα πξαθηφξσλ αιιά απηά δελ είλαη επθπείο 
πξάθηνξεο. Δπθπείο πξάθηνξεο είλαη έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δξα 
επέιηθηα θαη απηφλνκα έηζη ψζηε λα πεηπραίλεη ηνπ ζρεδηαζηηθνχ ηνπ ζηφρνπο. Με ηνλ φξν επέιηθηα 
ελλννχκε: [58] 
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 Αληηδξαζηηθφηεηα (reactivity): ε ηθαλφηεηα ησλ επθπψλ πξαθηφξσλ λα αληηιακβάλνληαη ην 
πεξηβάιινλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη κε έγθαηξεο αιιαγέο, γηα λα κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ 
ζηηο απαηηήζεηο ηεο αξρηθήο ζρεδίαζεο.  

 Πξνλνεηηθφηεηα (pro-activeness): νη επθπείο πξάθηνξεο είλαη ηθαλνί λα επηδεηθλχνπλ κηα 
ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ψζηε λα κπνξνχλ λα εθπιεξψλνπλ ηνπο ζθνπφ ηνπο ζχκθσλα κε 
δηθέο ηνπο πξσηνβνπιίεο.  

 Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (social ability): νη επθπείο πξάθηνξεο είλαη ηθαλνί λα δηεπηθνηλσλνχλ 
κε άιινπο πξάθηνξεο (θαη πηζαλφλ αλζξψπνπο), πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζνπλ ζηνπο 
ζηφρνπο ηνπο.  

Άιινη εξεπλεηέο ηνλίδνπλ άιιεο πηπρέο ησλ πξαθηφξσλ φπσο θηλεηηθφηεηα ε πξνζαξκνζηηθφηεηα. 
Δλλνείηαη βέβαηα πσο θάπνηνη επθπείο πξάθηνξεο έρνπλ επηπξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά, ζπγθεθξηκέλεο 
εθαξκνγέο αιιά θαη ηδηφηεηεο ε νπνίεο κπνξνχλ λα είλαη πην ζεκαληηθέο απφ άιιεο. Παξφια απηά 
πηζηεχνπκε πσο απηή είλαη ε παξνπζία ησλ ηεζζάξσλ ηδηνηήησλ ζε κηα κνλαδηθή ινγηζκηθή νληφηεηα, 
ε νπνία παξέρεη ηε δχλακε ελφο παξαδείγκαηνο πξαθηφξσλ ην νπνίν κπνξεί λα μερσξίζεη ζπζηήκαηα 
πξαθηφξσλ απφ απιά ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ φπσο αληηθεηκελνζηξαθή ζπζηήκαηα παξαδείγκαηνο 
ράξε. 

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζ‟ έλα ζχζηεκα ην νπνίν βαζίδεηαη ζε επθπείο πξάθηνξεο, ελλννχκε ην ζχζηεκα 
πνπ έρεη σο βαζηθφ ηνπ θιεηδί ηνλ πξάθηνξα. Καηαξρήλ ηέηνηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ κε ηνπο φξνπο 
ηνπ πξάθηνξα, θαη ελλνείηε κπαίλνπλ ζε εθαξκνγή ρσξίο ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ ηα νπνία λα 
ζρεηίδνληαη κε πξάθηνξεο. Κάλνληαο έλαλ παξαιιειηζκφ κε αληηθεηκελνζηξαθή αληηθείκελα, βιέπνπκε 
φηη είλαη πνιχ πηζαλφ θαη ινγηθφ λα δεκηνπξγήζνπκε ζχζηεκα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 
αληηθεηκέλνπ, ρσξίο φκσο ηε ρξήζε ελφο αληηθεηκελνζηξαθνχο ινγηζκηθνχ. Απηφ φκσο ζα ήηαλ 
αζπλήζηζην αιιά θαη αληηπαξαγσγηθφ. Σν πην ινγηθφ είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα ζχζηεκα ην νπνίν λα 
ζρεδηαζηεί θαη λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ πξάθηνξα. 

Αθφκα, θαιφ είλαη λα ζεκεηψζνπκε φηη έλα ζχζηεκα ην νπνίν βαζίδεηαη ζε πξάθηνξεο κπνξεί λα 
πεξηέρεη έλα κε κεδεληθφ αξηζκφ πξαθηφξσλ. Ζ πεξίπησζε πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ, δειαδή έλα 
ζχζηεκα ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη θαη ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ζαλ απνηέιεζκα αιιειεπηδξάζεηο 
πξαθηφξσλ, θαη ζίγνπξα είλαη πην πνιχπινθν απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ ελφο πξάθηνξα. Έλα 
παξάδεηγκα ην νπνίν ζα δνχκε θαη παξαθάησ είλαη ηα ζπζηήκαηα γλσζηά θαη σο εκπεηξνγλψκνλεο, 
φπνπ ν πξάθηνξαο ιεηηνπξγεί ζαλ βνεζφο ηνπ ρξήζηε νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ηνλ ππνινγηζηή γηα 
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο. 

2.7 - Αλγόριθμοι Ευφυούς πρακτόρων 

Μέθοδοι με βάση την μνήμη 

Οη κέζνδνη κε βάζε ηελ κλήκε επηδξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ πίλαθα ρξεζηψλ αληηθεηκέλσλ, γηα ηελ 
παξαγσγή ησλ πξνβιέςεσλ ηνπο, ελψ ε πιεηνςεθία ηνπο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζπζηεκάησλ 
πλεξγαηηθήο δηήζεζεο βάζεη Υξεζηψλ. Σα ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα βαζίδνληαη θπξίσο ζε 
ππνινγηζκνχο εγγχηεηαο κεηαμχ ρξεζηψλ, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ θαηαζθεπή ησλ ιεγφκελσλ γεηηνληψλ 
ρξεζηψλ. [58] 

Σα θεληξηθά βήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο είλαη: 

Αναπαπάζηαζη: Ζ αξρηθή αλαπαξάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο φπνπ ρξεζηκνπνηεί επθπήο πξάθηνξεο, 
ηα δεδνκέλα εηζφδνπ ιακβάλνληαη σο κία ζπιινγή αξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ m ρξήζηεο πξνο n 
αληηθείκελα, ε νπνία νξγαλψλεηαη γηα λα πάξεη κνξθή ελφο πίλαθα ρξεζηψλ αληηθεηκέλσλ δηαζηάζεσλ 
m x n. Ο ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο είλαη ζπλήζσο είλαη «αξαηφο» θαη φπσο κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ 
πξνβιήκαηα ζπνξαδηθφηεηαο. Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ππάξρνπλ 
ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο φπσο: 
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 Δμνξηζκνχ ςήθηζε 

 Δπεμεξγαζία κε κέζνπο φξνπο Υξεζηψλ Αληηθεηκέλσλ θαη ζπλδπαζηηθέο κεζφδνπο 

 Υξήζε Filterbots 

 Υξήζε Σερληθψλ Μείσζεο Γηαζηάζεσλ 

Διαμόπθυζη γειηονιάρ: Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο μεθηλάεη κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εγγχηεηαο κεηαμχ 
φισλ ησλ ρξεζηψλ απφ ηνλ πίλαθα ρξεζηψλ αληηθεηκέλσλ. Απνκνλψλνπκε ηνπο ρξήζηεο πνπ 
ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ εγγχηεηαο εκθαλίδνληαη λα είλαη ζπλαθείο κε ηνλ 
ελεξγφ ρξήζηε, θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπο, θαηαζθεπάδνπκε ηελ γεηηνλία ελεξγνχ ρξήζηε. Ζ 
ζπγθεθξηκέλε γεηηνληά ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην επφκελν βήκα ηεο αιγνξηζκηθήο δηαδηθαζίαο , γηα ηελ 
παξαγσγή ηειηθψλ πξνβιέςεσλ. Σα βήκαηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο είλαη ηα έμεο: 

 Δγγχηεηα Υξεζηψλ 

 Παξαγσγή γεηηνλίαο 

Παπαγυγή ζςζηάζευν η πποβλέτευν: ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία αληηζηνηρεί είηε ε παξαγσγή 
κηαο πξφβιεςεο είηε κηα ζχζηαζεο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην απνηέιεζκα βαζίδεηαη ζηε γεηηνληά 
ησλ ρξεζηψλ, ε νπνία έρεη είδε θαηαζθεπαζηεί.  

Κάπνηεο ελαιιαθηηθέο ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ είλαη: 

 Γηήζεζε Βάζεη πεξηερνκέλνπ 

 πζηήκαηα πζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Τβξηδηθέο Μεζφδνπο 

 πζηήκαηα πζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ SVD 

 πζηήκαηα πζηάζεσλ Βάζεη κνληέισλ 
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Κεφάλαιο 3 – Προβλήματα Πρακτόρων 

3.1 - Προβλήματα τα οποία πρέπει να λύσουν οι πράκτορες 

Σα πξνβιήκαηα πνπ θαινχληαη λα επηιχζνπλ νη πξάθηνξεο είλαη άπεηξα θαη φπσο έρνπκε 
αλαθέξεη θαιχπηνπλ ζρεδφλ φιν ην θάζκα ησλ επηζηεκψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ. 
Αξρηθά ζα αλαιχζνπκε απιά πξαθηηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία θαινχληαη λα επηιχζνπλ νη επθπείο 
πξάθηνξεο. Ζ ιίζηα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα είλαη απιά ελδεηθηηθή. Έλα απιφ πξφβιεκα 
είλαη εμεχξεζε κηαο ζσζηήο πιεξνθνξία θαη ε δηαδηθαζία λα ηελ βξνχκε κε φζν ην δπλαηφ πην 
γξήγνξα αιιά θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί αλ ςάρλνπκε ζε εηαηξηθά δεδνκέλα 
ή ζην internet. Έλαο επθπείο πξάθηνξαο κπνξεί λα βνεζήζεη βξίζθνληαο ηελ πιεξνθνξία θαη 
θηιηξάξνληαο ηε κέζα απφ ζεηξά δεδνκέλσλ πνπ ηαηξηάδνπλ κε ην εξψηεκα ηνπ ρξήζηε. 

Έλα άιιν πξφβιεκα είλαη λα εληξπθήζνπκε θαη λα δηεμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 
πιεξνθνξίεο. Σν πξφβιεκα απηφ είλαη έλα απφ ηα πην δχζθνια πνπ έρνπλ λα ιχζνπλ νη πξάθηνξεο 
θαη γίλεηαη κεγαιχηεξν φηαλ ν φγθνο πιεξνθνξηψλ κεγαιψλεη. Οη πξάθηνξεο κπνξνχλ λα ιχζνπλ ην 
ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα πξνζαξκφδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε, 
λα δηαθξίλνπλ αξρηθά ηηο πιεξνθνξίεο ρσξίο πξφζζεηα θξηηήξηα θαη έηζη λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα 
ζε έλα κηθξφηεξν ζχλνιν ζηνηρείσλ. Έηζη εμνηθνλνκείηε ρξφλνο θαη γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθή ε 
απφδνζε ηνπ αιγφξηζκνπ ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Άιιν έλα πξφβιεκα είλαη πσο απφ πνιιά γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ θαη 
ρξεηάδνληαη δξάζε θαλείο ηειηθά δελ ιακβάλεη δξάζε. Γηα παξάδεηγκα ζε κηα έθηαθηε αλάγθε λα βγεη ε 
θαηάιιειε ελεκέξσζε ή αλαθνίλσζε πξνο ην αλάινγν θνηλφ, ή ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ λα 
εληνπηζηεί θαη λα αλαθνηλσζεί κηα αληαγσληζηηθή ελεκέξσζε, ή αθφκα θαη δεκηνπξγία ελφο λένπ 
εγγξάθνπ ηνπ ππνινγηζηή καο γηα ηελ εμππεξέηεζε κηαο άκεζεο εξγαζίαο. Ο πξάθηνξαο κπνξεί λα 
βνεζήζεη απηνκαηνπνηψληαο δηαδηθαζίεο πνπ ν άλζξσπνο κπνξεί λα μεράζεη ζρεηηθά εχθνια ή λα κελ 
πξνζέμεη. Όια απηά ηα πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα ιπζνχλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Ο πξάθηνξαο 
έξρεηαη λα ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο πξνζνρήο ελφο αηφκνπ ή εξγαδνκέλνπ πνπ είηε ν θφξηνο εξγαζίαο 
ηνλ θάλεη αδχλαην λα ιχζεη έλα πξφβιεκα είηε ε αλζξψπηλε πεξηνξηζκέλε θχζε ηνλ θάλεη αδχλακν λα 
πξνζέμεη θάπνηα ζεκαληηθά ζηνηρεία ή γεγνλφηα. Ζ επηρεηξεκαηηθή αμία ηεο ρξήζεο ησλ επθπψλ 
πξαθηφξσλ είλαη φηη παίξλνπκε ηελ πιεξνθνξία πνπ ρξεηαδφκαζηε ηελ ζσζηή ζηηγκή απνθεχγνληαο 
αδπλακίεο ησλ κέρξη ηψξα παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ. 

3.2 - Προβλήματα κατά τη χρήση των πρακτόρων 

Κάζε αιγφξηζκφο ν νπνίνο πξνηείλεηαη γηα εθαξκνγή απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα φπνπ 
ρξεζηκνπνηεί επθπείο πξάθηνξεο, νθείιεη λα ελζσκαηψλεη ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάπνησλ απφ 
ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνινπζνχλ. [53] 

 Σποπαδικόηηηα: Γειαδή ε δεκηνπξγία αξαηψλ πηλάθσλ ρξεζηψλ-αληηθεηκέλσλ, θαη ζαλ 
ζπλέπεηα απηνχ ε κε εχξεζε ραξαθηεξηζηηθψλ γεηηφλσλ θαη ηειηθά παξαγσγή απνηπρεκέλσλ 
ζπζηάζεσλ 

 Επεκηαζιμόηηηα: Σα ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα απαηηνχλ ππνινγηζκνχο ,ην πιήζνο ησλ 
νπνίσλ απμάλεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ. Γειαδή έλα αιγφξηζκφο πνπ είλαη πην 
απνδνηηθφο φηαλ εθαξκφδεηαη ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ δεδνκέλσλ εηζφδνπ κπνξεί λα 
απνδεηρζεί αλεπαξθήο κε ηελ αχμεζε ησλ δεδνκέλσλ. Δδψ βνεζάλε ε αιγφξηζκνη δηήζεζεο ε 
νπνίνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επεθηείλνληαη. 

 Σςνυνςμία: Σα ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα δπζθνιεχνληαη ζηνλ εληνπηζκφ ιαλζαζκέλσλ 
ζρέζεσλ κεηαμχ αληηθεηκέλσλ ηα νπνία κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθή επσλπκία αιιά λα 
αλαθέξνληαη ζε θνηλά ε παξφκνηα πξντφληα. Απηφ αθνξά θπξίσο ηε ρξήζε ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ ζην ειεθηξνληθφ επηρείξσλ. 
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3.3 - Λύνοντας νέους τύπους προβλημάτων 

Οξηζκέλνη ηχπνη ινγηζκηθνχ είλαη απφ ηελ αξρή δχζθνιν λα ζρεδηαζηνχλ αιιά θαη λα 
εθαξκνζηνχλ. Σέηνηα ζπζηήκαηα είλαη ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Σα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα  
ιακβάλνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε είζνδν, θαη ππνινγίζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη δίλνπλ ηελ 
ζπγθεθξηκέλε παξαγσγή ζαλ απνηέιεζκα. Οη κεηαθξαζηέο επίζεο απνηεινχλ παξάδεηγκα ηέηνησλ 
ζπζηεκάησλ. Δπίζεο έρνπκε ηα ιεγφκελα αληηδξαζηηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία δηαηεξνχλ επαθή κε ην 
πεξηβάιινλ θαη ηα νπνία είλαη δχζθνιν λα ζρεδηαζηνχλ αιιά εχθνιν λα εθαξκνζηνχλ. Ζ δηαδηθαζία 
ειέγρνπ ζπζηεκάησλ, ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο δηθηχνπ 
θαη αιιά παξαδείγκαηα αληηδξαζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Όια ηα πξνεγνχκελα παξαδείγκαηα ηα 
ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη έρνπλ 
ζεσξεζεί σο ηα πην πνιχπινθα ζηελ ζρεδίαζε θαη ζηελ εθαξκνγή. Έρεη γίλεη κεγάιε πξνζπάζεηα γηα 
ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ θαη γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ γηα λα θαηαπνιεκεζεί ε ζπγθεθξηκέλε 
πνιππινθφηεηα κε πεξηνξηζκέλε επηηπρία. 

Σα ζπζηήκαηα απηά κπνξνχκε λα ηα ρσξίζνπκε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο [41]: 

 Αλνηρηά ζπζηήκαηα 

 Πνιχπινθα ζπζηήκαηα 

 Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα 

3.4 Ανοιχτά συστήματα 

Αλνηρηφ ζχζηεκα ζεσξείηαη ην ζχζηεκα ηνπ νπνίνπ ε θαηαζθεπή είλαη ηθαλή γηα δπλακηθέο 
αιιαγέο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο είλαη φηη ηα εμαξηήκαηα ηνπ είλαη γλσζηά 
απφ ηελ αξρή, κπνξνχλ λα αιιάδνπλ θαηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαη κπνξεί λα είλαη άθξσο 
εηεξνγελή (κε ηελ έλλνηα φηη κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο ζε 
δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο, κε δηαθνξεηηθά εξγαιεία ινγηζκηθνχ θαη δηαθνξεηηθέο ηερληθέο). 

Πιένλ νη εθαξκνγέο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο απαηηνχλ φιν θαη πην πνιχ απφ ηνπο ρξήζηεο λα 
ιεηηνπξγνχλ ζε ηέηνηα πεδία. Έλα απφ ηα πην γλσζηά παξαδείγκαηα αλνηρηνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί 
ην internet, πξφθεηηαη γηα έλα ζπλδεδεκέλν δίθηπν ππνινγηζηψλ ην νπνίν κεγαιψλεη ζπλερψο θαη 
γίλεηαη φιν θαη πην πνιχπινθν. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ησλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ ηα νπνία 
αμηνπνηνχλ ηηο ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο ηνπ internet αιιά θαη νη ζπλαθείο ηερλνινγίεο είλαη απφ ηηο 
κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη επηζηήκνλεο ηελ δεθαεηία ηνπ 90, θαη γη‟ απηφ ην ιφγν 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ κειέηε πεξίπησζεο. 

Σν internet κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ κηα πεγή δηαλνκήο πιεξνθνξηψλ, κε θφκβνπο ζρεδηαζκέλνπο ζην 
δηαδίθηπν, θαη εθαξκφδνληαη απφ δηάθνξνπο νξγαληζκνχο θαη αηνκηθά κε δηαθνξεηηθέο αηδέληεο. Κάζε 
ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν ιεηηνπξγεί κέζσ δηαδηθηχνπ πξέπεη λα κάζεη λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα 
κε απηά ρσξίο ηελ ζπλερή θαζνδήγεζε απφ ηνπο ρξήζηεο( κέζα ζε θαζνξηζκέλα φξηα πάληα). Απηή ε 
ιεηηνπξγία ρξεηάδεηαη ηερληθέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ζπλεξγαζία θαη δηαπξαγκάηεπζε, ηα νπνία 
βξίζθνληαη πάξα πνιχ ζηνλ ηνκέα ησλ πνιππξαθηφξσλ. 

3.5 Πολύπλοκα συστήματα 

Σα πην ηζρπξά εξγαιεία γηα λα αληηκεησπίζεηο έλα πνιχπινθν ζχζηεκα είλαη ν αθαηξεηηζκφο 
αιιά θαη ε κεζνδηθφηεηα. Οη πξάθηνξεο απνηεινχλ έλα ηζρπξφ φπιν γηα λα κεζνδεχζνπλ έλα 
πνιχπινθν ζχζηεκα. Αλ ππάξρεη πξφβιεκα ζε έλαλ ηνκέα ην νπνίν είλαη πνιχπινθν, ε κεγάιν , ε 
απξφβιεπην ηφηε ε κνλή ιχζε γηα λα αληηκεησπηζζεί είλαη λα αλαπηπρζεί κηα ζεηξά απφ ζπνλδπισηά 
ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία είλαη εμεηδηθεπκέλα γηα λα ιχλνπλ ηέηνηα πξνβιήκαηα.  

ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο φηαλ πξνθχπηνπλ αιιεινεμαξηψκελα πξνβιήκαηα, νη πξάθηνξεο ησλ 
ζπζηεκάησλ πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη έηζη ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ πψο νη αιιειεμαξηήζεηο 
δηαρεηξίζηεθαλ ζσζηά. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο κηα πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζε πξάθηνξεο ζεκαίλεη φηη 
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ην ζπλνιηθφ πξφβιεκα κπνξεί λα ζπάζεη ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα θαη ζε απινχζηεξα ζπζηαηηθά, θάηη ην 
νπνίν ζεκαίλεη πψο ην πξφβιεκα είλαη πην εχθνιν λα αλαπηπρζεί αιιά θαη λα δηαηεξεζεί, θαη ηα νπνία 
είλαη εμεηδηθεπκέλα γηα ηελ ιχζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ. Απηή ε δηάζπαζε ηνπ πξνβιήκαηνο επηηξέπεη 
ζην θάζε πξάθηνξα λα ρξεζηκνπνηεί ηα πιένλ θαηάιιεια παξαδείγκαηα γηα ηελ επίιπζε ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο, θαη φρη λα πηνζεηεζεί κηα θνηλή ινγηθή ε νπνία ζα νδεγήζεη ζε έλα 
ζπκβηβαζκφ γηα ην ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά ζα απνηειέζεη ηελ βέιηηζηε ιχζε γηα θάζε ηκήκα ηνπ 
πξνβιήκαηνο. Ζ έλλνηα ηνπ απηφλνκνπ πξάθηνξα πεξηέρεη ηε ρξήζηκε έλλνηα ηνπ αθαηξεηηζκνχ κε ηνλ 
ίδην ηξφπν φπσο νη δηαδηθαζίεο, νη ηχπνη δεδνκέλσλ, θαη ηα αληηθείκελα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηελ ίδηα 
έλλνηα. Δπηηξέπεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ λα αληηιακβάλεηαη ην πνιχπινθν ινγηζκηθφ σο κηα 
θνηλσλία ζπλεξγαδφκελσλ θαη απηφλνκσλ ιπηψλ πξνβιεκάησλ. Γηα πνιιέο εθαξκνγέο νη νπνίεο 
ιεηηνπξγνχλ ζε πςειφ επίπεδν ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή πξνηηκείηαη. 

3.6 –Συστήματα Υπολογιστών 

Παξά ηηο θαηλνηνκίεο πνπ έγηλαλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο επαθήο κεηαμχ αλζξψπνπ-ππνινγηζηή ηηο 
δπν πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, θαζψο θαη ε επξεία δηαζεζηκφηεηα ησλ δηεπαθψλ ρξήζηε ε νπνίεο 
βαζίδνληαη ζε windows, νη ρξήζηεο νη νπνίνη είλαη αθειήο ζηε ρξήζε ππνινγηζηψλ ζπλερίδνπλ λα 
βξίζθνπλ ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ινγηζκηθψλ δχζθνιε. Έλα ιφγνο γηα απηφ είλαη φηη ν ρξήζηεο ελφο 
παξαγφκελνπ ινγηζκηθνχ πξέπεη ηππηθά λα πεξηγξάθεη κε ιεπηνκέξεηα θάζε βήκα πνπ πξέπεη λα 
εθηειεζηεί γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα. 

Δάλ ε δχλακε ησλ ζεκεξηλψλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο, ηφηε πξέπεη λα μαλαζθεθηνχκε γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ρξεζηψλ θαη 
ππνινγηζηψλ. Πξέπεη λα ππάξρεη κηα ηζφηηκε ζρέζε, ην κεράλεκα δελ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζαλ έλαο 
απιφο ππνδνρέαο εξγαζηψλ αιιά πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ρξήζηε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 
ηνπο. Γηα λα ππάξρεη απηή ε ιεηηνπξγηθφηεηα νη εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη: 

 Απηφλνκεο: Πξέπεη λα θαζνξηζηεί πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα 
θαη λα ιπζεί ρσξίο θακία θαζνδήγεζε απφ ην ρξήζηε. 

 Γηνξαηηθέο: Γελ ζα πξέπεη λα ηνπο πνπλ ηη λα θάλνπλ κεηά, αιιά πξέπεη λα θάλνπλ απηέο 
πξνηάζεηο ζην ρξήζηε. 

 Να αληαπνθξίλνληαη: Θα πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο πηζαλέο αιιαγέο ζηα δεηνχκελα ηνπ 
ρξήζηε αιιά θαη ζην πεξηβάιινλ. 

 Πξνζαξκνζηηθέο: Θα πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε 
απηέο. 

Με αιιά ιφγηα, πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζαλ επθπείο πξάθηνξαο. Απηέο νη ζθέςεηο έρνπλ νδεγήζεη ζηελ 
ηδέα ελφο πξάθηνξα πνπ ιεηηνπξγεί σο βνεζφο εκπεηξνγλψκνλα ζε ζρέζε κε θάπνηεο εθαξκνγέο, 
γλσζηέο ηφζν γηα ηηο ίδηεο ηεο εθαξκνγέο αιιά θαη γηα ηνλ ρξήζηε, θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγνχλ 
καδί κε ην ρξήζηε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. 

  

 

3.7 - Βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην ανάπτυξη λογισμικού 

Οη ηερλνινγία ησλ πξαθηφξσλ καο δίλεη ηα εξγαιεία κε ηα νπνίν κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε 
εθαξκνγέο πνπ παιηφηεξα δελ κπνξνχζακε. Αιιά κπνξεί επίζεο λα παξέρεη κηα θαιχηεξε ζεψξεζε 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο. Δδψ αλαθέξνληαη ηξείο ζπνπδαίνη ηνκείο ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπρλά 
αλαθέξνληαη σο ινγηθνί γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο πξαθηφξσλ [41]: 

 Σα δεδνκέλα, ηνλ έιεγρν, ηελ ηερλνγλσζία, νη πεγέο πνπ δηαλέκνληαη εγγελψο  
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 Σν ζχζηεκα θπζηθά ζεσξείηαη ζαλ κηα θνηλσλία απηφλνκσλ ζπλεξγαδφκελσλ ζηνηρείσλ. 

 Σν ζχζηεκα πεξηέρεη θιεξνλνκηθά ζηνηρεία, ην νπνία έρνπλ θηηαρηεί ψζηε λα αιιειεπηδξνχλ 
κε άιια, πηζαλψο λέα αληηθείκελα ινγηζκηθνχ. 

3.8 - Κατανομή πόρων, ελέγχου τεχνογνωσίας, και πηγών 

Έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο πεξηέρεη έλα ζχλνιν απηνηειψλ 
νληνηήησλ γηα ηελ ιχζε πξνβιεκάησλ, νη νπνίεο δηαλέκνληαη θπζηθά ε ινγηθά(φζνλ αλαθνξά 
δεδνκέλα, έιεγρν θ.ι.π), θαη νη νπνίεο ζέινπλ λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ 
λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα. Οη πξάθηνξεο κπνξνχλ λα παξέρνπλ κηα απνηειεζκαηηθή ιχζε γηα ηελ 
θαιχηεξε επηθνηλσλία θαη έιεγρν κεηαμχ ησλ νληνηήησλ απηψλ. Γηα παξάδεηγκα γηα ηαηξηθή πεξίζαιςε 
πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ φινη (γηαηξνί, λνζνθφκεο θ.ι.π) έηζη ψζηε λα παξέρνπκε ηελ θαηάιιειε 
θξνληίδα ζηνλ αζζελή. ‟ απηφλ ηνλ ηνκέα ππάξρεη [43]: 

 Γηαλνκή δεδνκέλσλ: Γηα παξάδεηγκα ν γηαηξφο έρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αζζελή δηαθνξεηηθέο 
απφ ηελ λνζνθφκα θαη αο πξφθεηηαη θαη γηα ην ίδην άηνκν. 

 Γηαλνκή ειέγρνπ: Κάζε άηνκν είλαη ππεχζπλν γηα έλα ζχλνιν εξγαζηψλ. 

 Γηαλνκή ηερλνγλσζίαο: Ζ γλψζε ησλ εηδηθψλ γηαηξψλ πρ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ απηή 
ηεο λνζνθφκαο ή ελφο απινχ γηαηξνχ. 

 Γηαλνκή πφξσλ: Ο εηδηθφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηα θξεβάηηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηνπο αζζελείο 
ηνπ, ελψ απηφο πνπ θάλεη πξαθηηθή πρ θαη δελ είλαη εηδηθφο γηα λα πιεξψλεη ηνπο 
ινγαξηαζκνχο ηνπ λνζνθνκείνπ θ.ι.π. 

ε πεξηπηψζεηο φπσο απηή, νη πξάθηνξεο παξέρνπλ κηα θπζηθή κνξθή γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο: νη νληφηεηεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κπνξνχλ λα 
ζεσξεζνχλ σο απηφλνκνη πξάθηνξεο γηα ηε ιχζε πξνβιεκάησλ κε ηηο δηθέο ηνπο πεγέο θαη ηε δηθή 
ηνπο ηερλνγλσζία, θαη νη νπνίνη είλαη ζε ζέζε λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο γηα κπνξνχλ λα εθηεινχλ 
θάζε δηεξγαζία. 

Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαλνκήο πεγψλ δεδνκέλσλ, ε ρξήζε πξαθηφξσλ ζεκαίλεη ηελ φηη 
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κεγάιε πνζφηεηα δηαδηθαζηψλ ζηελ πεγή δεδνκέλσλ, κε κφλν πςεινχ 
επηπέδνπ πιεξνθνξίεο λα αληαιιάζζνληαη. Απηφ κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα λα ζηαινχλ κεγάιεο 
πνζφηεηεο κε επεμεξγαζκέλσλ δεδνκέλσλ ζ‟ έλαλ καθξηλφ θεληξηθφ επεμεξγαζηή, θαζηζηψληαο πην 
απνηειεζκαηηθή ηελ ρξήζε επηθνηλσληψλ εχξνο δψλεο. 

 

3.9 - Φυσική μεταφορά 

Ζ έλλνηα ηνπ απηφλνκνπ πξάθηνξα είλαη ζπρλά ε πην θαηάιιειε κεηαθνξά γηα ηελ παξνπζίαζε 
κηαο δεδνκέλεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ινγηζκηθνχ. Γηα παξάδεηγκα: 

 Έλα πξφγξακκα πνπ θηιηξάξεη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζηνλ 
θάζε ρξήζηε κέζσ ηεο κεηαθνξάο ελφο ςεθηαθνχ πξνζσπηθνχ βνεζνχ. 

 Ζ ζχζθεςε γηα ηελ παξνπζίαζε ελφο ινγηζκηθνχ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί θπζηθά ζαλ κηα 
εμνπζία απηφλνκνπο, θνηλσληθνχο πξάθηνξεο πνπ κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ κε άιια 
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ ρξήζηε. 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο, ην γεγνλφο φηη απηέο νη ιεηηνπξγίεο πινπνηνχληαη κέζσ κηαο ζεηξάο 
ηνπηθψλ πξαθηφξσλ, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ λα εμαηνκηθεπηνχλ γηα λα αληηθαηνπηξηζηνχλ νη 
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πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε. Σέινο, ζε ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ζε ζπζηήκαηα εηθνληθήο 
πξαγκαηηθφηεηαο νη ραξαθηήξεο κπνξνχλ θπζηθά λα αλαπαξηζηνχληαη απφ πξάθηνξεο. 

 

 

3.10 - Κληρονομικά συστήματα 

Αξθεηνί νξγαληζκνί έρνπλ αξθεηέο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ νη νπνίεο εθηεινχλ ζεκαληηθέο 
νξγαλσηηθέο ιεηηνπξγίεο. Γηα λα κπνξεί λα ζπκβαδίζεη κε ηηο ζπλερφκελεο αιιαγέο ησλ επηρεηξήζεσλ 
ηα ζπζηήκαηα απηά ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη πεξηνδηθά. Παξφια απηά ην λα ηξνπνπνηήζεηο ηέηνηα 
ζπζηήκαηα είλαη γεληθά πνιχ δχζθνιν γηαηί ε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε εζσηεξηθή ηνπ ιεηηνπξγία 
είλαη πνιχ δχζθνιν λα αιιαρζεί, ηα δεδνκέλα θαη απνηειέζκαηα αιιάδνπλ κνξθή νπφηε ηα δνκηθά 
ζηνηρεία είζνδνο θαη έμνδνο δηαθνξνπνηνχληαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, θαη νη εηδηθνί ζηελ 
επίγλσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ αιιάδνπλ ζέζεηο θαη ην πην πηζαλφλ είλαη λα κελ ππάξρνπλ 
ζηελ αλάινγε ζέζε εξγαζίαο. 

Ξεγξάθνληαο ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα θαη αληηθαζηζηψληαο ηα αλάινγα ινγηζκηθά ην ζχζηεκα γίλεηαη 
απαγνξεπηηθφ θαη αθξηβφ, θαη ζπρλά αδχλαην λα βξεζνχλ λέα πξνζαξκνζκέλα ινγηζκηθά. Ωο εθ 
ηνχηνπ ζε καθξνρξφληα βάζε, ν κφλνο ηξφπνο λα δηαηεξεζνχλ ηέηνηα ρξήζηκα ζπζηήκαηα είλαη λα 
ελζσκαησζνχλ ζε κηα επξχηεξε θνηλσλία ζπλεξγαζίαο, νπνχ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ άιια 
θνκκάηηα ινγηζκηθνχ. 

Σα ινγηζκηθά απηά φκσο πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε 
νπνηνδήπνηε ζχζηεκα. Σα ινγηζκηθά απηά θαη γεληθφηεξα ηα ζπζηήκαηα απηά ιέγνληαη θιεξνλνκηθά 
ζπζηήκαηα γηαηί ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε λα κπνξνχλ νη ηδηφηεηεο ηνπο θαη νη κέζνδνη ηνπο λα 
θιεξνλνκεζνχλ αλάινγα. 

  

3.11 - Οι περιορισμοί στις λύσεις πρακτόρων 

Παξφηη ε ηερλνινγία ησλ πξαθηφξσλ παίδεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ 
εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε ζχλεζε θαη φπνπ απηή είλαη απνιχησο 
απαξαίηεηε. Πνιιέο απφ ηηο ζεκεξηλέο εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγίεο πξαθηφξσλ ζα 
κπνξνχζαλ λα θαηαζθεπαζηνχλ θαη ρσξίο απηέο. Έηζη ην απιφ γεγνλφο φηη έλα πξφβιεκα έρεη 
δηαλεκεκέλεο πεγέο ε θιεξνδνηεκέλα ζπζηήκαηα δελ ζπλεπάγεηε φηη έλα ζχζηεκα πξαθηφξσλ είλαη 
ην πην θαηάιιειν ε έζησ ην πην εθηθηφ. 

Όπσο κε φια ηα ζπζηήκαηα πνπ ζρεδηάδνληαη, ε ηειηθή επηινγή ησλ κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ 
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Έηζη πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη 
θαλείο ηνπο ηχπνπο ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ νπνίσλ νη ιχζεηο ζα είλαη βαζηζκέλεο ζηνπο πξάθηνξεο, θαη 
πνηεο απφ απηέο είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζνχλ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε επηινγή 
ρξήζεο πξαθηφξσλ ζε έλα πξφβιεκα νδεγεί ζε πνιιέο δπζθνιίεο θαη ζε λέα πξνβιήκαηα ζπλήζσο 
θνηλά ζε φιεο ηηο εθαξκνγέο πνπ βαζίδνληαη ζε πξάθηνξεο. Σα πην ζπρλά απφ απηά είλαη: [58] 

 Με ζπλνιηθφο έιεγρνο ζπζηήκαηνο. Μηα ιχζε ε νπνία είλαη βαζηζκέλε ζε πξάθηνξεο δελ είλαη 
θαηάιιειε γηα ηνκείο φπνπ ε παγθφζκηνη πεξηνξηζκνί πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ θαη πνπ ε 
απάληεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πξέπεη λα είλαη εγγπεκέλε ή ηα αδηέμνδα πξέπεη λα 
απνθεχγνληαη. 

 Με παγθφζκηα πξννπηηθή. Ζ ελέξγεηα ελφο πξάθηνξα εμνξηζκνχ θαζνξίδεηαη απφ ηε ζέζε ηνπ 
ηνπηθνχ πξάθηνξα. Ωζηφζν ζε θάζε ξεαιηζηηθφ ζχζηεκα πξαθηφξσλ, δελ είλαη πηζαλφ λα 
νινθιεξσζεί ε παγθφζκηα γλψζε, απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη πσο νη πξάθηνξεο κπνξνχλ λα 
παίξλνπλ απιά βέιηηζηεο απνθάζεηο. Σν ζέκα ηεο ιήςεο απνθάζεσλ κε βάζε ηελ ηνπηθή 
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γλψζε θαη ηελ επηζπκία γηα επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο απφδνζεο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζέκα 
ζηελ έξεπλα πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ. 

 Δκπηζηνζχλε θαη αληηπξνζσπία. Γηα λα αηζζάλνληαη ηα άηνκα άλεηα κε ηελ ηδέα ηεο 
κεηαβίβαζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζηνπο πξάθηνξεο, ζα πξέπεη πξψηα λα ηνπο 
εκπηζηεχνληαη. Καη ηα άηνκα θαη νη νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα έρνπλ κεγαιχηεξε 
απηνπεπνίζεζε θαη λα είλαη ζπλεζηζκέλνη ζηελ έλλνηα ησλ απηφλνκσλ ηκεκάησλ ινγηζκηθνχ, 
εάλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επξέσο. Οη ρξήζηεο πξέπεη λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε 
ησλ πξαθηφξσλ πνπ εξγάδνληαη γηα απηνχο, θαη απηή ε δηαδηθαζία ζα πάξεη θαηξφ. Καηά ηε 
δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, νη πξάθηνξεο πξέπεη λα πεηχρνπλ ηζνξξνπία κεηαμχ ζπλερείο 
θαζνδήγεζε θαη ηεο κε θαζνδήγεζεο. Παξφια απηά έλαο πξάθηνξαο πξέπεη λα γλσξίδεη ηα 
φξηα ηνπ. 

 

 

3.12 Προβλήματα στην ανάπτυξη του πράκτορα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πινπνίεζεο ελφο ζπζηήκαηνο πξαθηφξσλ βιέπνπκε φηη ε εκπεηξία ζην 
ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή εθαξκνγψλ γηα πξάθηνξεο είλαη αθφκα κηθξή. Τπάξρεη ιίγε εκπεηξία γηα 
ηελ παξαγσγή θαη ππνζηήξημε ινγηζκηθνχ γηα εθαξκνγέο πξαθηφξσλ, θαη αθφκα ιηγφηεξε θαηαλφεζε 
γηα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα δεκηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Αθφκα 
πεξηζζφηεξν ηα ζεκεξηλά πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξάθηνξεο δεκηνπξγνχληαη απφ ην 
κεδέλ, ρξεζηκνπνηψληαο θαηά παξαγγειία ηερληθέο θαη εξγαιεία πνπ δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε 
άιια ζπζηήκαηα. 

Δπίζεο δηαπηζηψλεηαη φηη ε πεξηζζφηεξε απφ ηελ ππνδνκή πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πινπνίεζε ελφο 
ζπζηήκαηνο δελ έρεη πιήξσο θαζνξηζηεί ή πινπνηεζεί κε έηνηκα εξγαιεία ή εθαξκνγέο  θαη έηζη νη 
πξνγξακκαηηζηέο δεκηνπξγνχλ φιεο ηηο θαηαζηάζεηο απφ ηελ αξρή, θάηη πνπ θπζηθά δελ είλαη 
παξαγσγηθφ θαη βηψζηκν. Ωζηφζν ππάξρεη κηα απμαλφκελε ηάζε ζην φηη απηφ πξέπεη λα αιιάμεη, εάλ 
νη πξάθηνξεο ζέινπλ λα απνηειέζνπλ ηνλ βαζηθφ θνξκφ ζηελ αλάπηπμε ελφο ινγηζκηθνχ [58]. 

Ζ ππνζηήξημε είλαη απαξαίηεηε ζε φιε ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο πνπ ζηεξίδεηαη ζε 
πξάθηνξεο. Αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα παξαδνζηαθφ κνληέιν αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, σο βάζε γηα λα 
δνκήζνπκε ηε αλάιπζε καο ηφηε πάληα μεθηλάκε κε ηελ δηεξεχλεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη 
πξνδηαγξαθψλ ηνπ απαηηνχκελνπ ζπζηήκαηνο. Γεδνκέλν φηη απηφ ην ζηάδην πξνεγείηαη, ε αλάιπζε 
ησλ απαηηήζεσλ δελ δηαθέξεη νπζηαζηηθά απφ ηνπο άιινπο ηχπνπο αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ. Ζ 
αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ζπλήζσο θαηαιήγεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε ε νπνίεο απεηθνλίδνληαη ζ‟ 
έλα έγγξαθν, κηα δήισζε γηα ηηο ηδηφηεηεο φπνπ ν πξνγξακκαηηζηήο πηζηεχεη πσο ζέιεη ν ρξήζηεο γηα 
ην λέν ζχζηεκα. Σν έγγξαθν απηφ ζπλήζσο γξάθεηαη ζε κε ηερληθή γιψζζα, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 
γίλεη θαηαλνεηφ απφ ηνλ πειάηε θαη απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή. 

3.13 Προδιαγραφές 

Μφιηο θαηαλνεζνχλ νη αλάγθεο ηνπ πειάηε απαηηείηαη κηα απάληεζε γηα ην ηη ζθνπεχνπλ λα 
θηηάμνπλ νη πξνγξακκαηηζηέο. Σν ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν κε ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε πξέπεη λα γξαθηεί 
φζν πην ηππηθά γίλεηαη, θαη απηφ απνζθνπεί ζην λα είλαη ζαθήο ε απάληεζε γηα ηηο ηδηφηεηεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα θηηάμεη ν πξνγξακκαηηζηήο. 

Έλαο αξηζκφο πξνζεγγίζεσλ έρνπλ αλαπηπρζεί ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ 
βαζίδνληαη ζε πξάθηνξεο, θαη θπξίσο ζε επίζεκεο πξνζεγγίζεηο. Οη ιεπηνκέξεηεο απηψλ ησλ 
ηππνπνηήζεσλ ηείλνπλ λα είλαη πνιχπινθέο, αιιά ζε γεληθέο γξακκέο, αιιά ραξαθηεξίδνπλ ηνπο 
πξάθηνξεο σο νξζνινγηθνχο ιήπηεο απνθάζεσλ. Με απηφ ελλννχκε ζπζηήκαηα ησλ νπνίσλ ε 
εζσηεξηθή θαηάζηαζε κπνξεί λα εθθξαζηεί κε φξνπο θαηαζθεπψλ φπσο ε πεπνίζεζε, ε επηζπκία θαη 
ε πξφζεζε. 
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Ζ ιήςε απνθάζεσλ ελφο πξάθηνξα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κε ηνπο φξνπο ηεο ελ ιφγσ θαηαζθεπήο. 
Θα κπνξνχζε λα είλαη δχζθνιν λα νξηζηεί έλα ζχζηεκα ππνινγηζηψλ κε απηφ ηνλ ηξφπν, αιιά ε ηδέα 
είλαη πξαγκαηηθά πνιχ απιή. Έλαο δεκηνπξγεί κηα πξνδηαγξαθή κε ηελ βνήζεηα κηαο ζεηξάο θαλφλσλ 
θάπσο έηζη: 

Δάλ ν πξψηνο πξάθηνξαο πηζηεχεη πσο ν δεχηεξνο πξάθηνξαο πηζηεχεη πσο ν πξψηνο δηάδξνκνο 
είλαη αλνηρηφο, ηφηε ν πξψηνο πξάθηνξαο πηζηεχεη πσο ν δεχηεξνο έρεη εζθαικέλεο πιεξνθνξίεο, θαη 
ν πξψηνο πξάθηνξαο ζα πιεξνθνξήζεη ην δεχηεξν γηα ην ιάζνο ηνπ. 

Κάπνηνο ζα δηεξσηάηαη γηαηί ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη φπσο ην πηζηεχσ θαη ε πξφζεζε. Οη 
πεπνηζήζεηο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αλαθέξνπλ πιεξνθνξίεο ηη νπνίεο έρνπλ νη πξάθηνξεο 
γηα ην πεξηβάιινλ ηνπο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο κπνξεί λα είλαη ιαλζαζκέλεο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαηά 
ηνλ νπνίν ε πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε εκείο γηα ην πεξηβάιινλ είλαη ιάζνο. Ο φξνο πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθεξζεί ζην ζηφρν πνπ πξέπεη λα θπλεγήζεη ν πξάθηνξαο κέρξη λα ηνλ 
πεηχρεη είηε ζα ηνλ παξαιείςεη εληειψο, θαη θπζηθά ν πξάθηνξαο παξαδέρεηαη ηελ πηζαλφηεηα ηεο 
απνηπρίαο, κηα ξεαιηζηηθή δπλαηφηεηα ζε πνιιά πνιχπινθα ζπζηήκαηα, έλα απφ ηα νπνία είλαη ν 
παξαδνζηαθφο ηππνπνηεζκφο ηνλ νπνίν αγλνεί. Σν θεθάιαην απφ ηνλ Georgeff θαη ηνλ Rao δίλνπλ κηα 
ζαθέζηεξε άπνςε. 

3.14 - Σχεδιασμός συστήματος 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ ηζρπξψλ, θαη απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά 
ζέκαηα πνπ πξέπεη λα ιχζνπλ νη κεραληθνί ινγηζκηθνχ, θαη έρεη γίλεη κηα κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ηνλ 
κεζνδηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο, κηα πνιχ απζηεξή δηαδηθαζία. Ζ αλάιπζε, ν ζρεδηαζκφο θαη ε 
πινπνίεζεο ελφο ζπζηήκαηνο έρνπλ κειεηεζεί ζρεηηθά ιίγν ζηελ θνηλσλία ηεο έξεπλαο ησλ 
πξαθηφξσλ ελψ ηαπηφρξνλα έρνπλ εμεηαζηεί θαη πξνηαζεί ειάρηζηεο κεζνδνινγίεο ζρεδηαζκνχ πνπ ζα 
κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ζε ζπζηήκαηα πξαθηφξσλ. Ζ θαηάζηαζε απηή απαηηείηαη λα αιιάμεη θαη 
ψζηε ηα ζπζηήκαηα πξαθηφξσλ λα γίλνπλ επξέσο γλσζηά. Δηδηθφηεξα νη αθφινπζεο βαζηθέο πνιηηηθέο 
πξέπεη πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ είλαη : 

 Τηνζέηεζε πξνζέγγηζεο ε νπνία βαζίδεηαη ζε πξάθηνξεο. ε έλα κεγάιν κέξνο κηαο  
πινπνίεζεο βαζηζκέλε ζηνπο πξάθηνξεο, ην ζθεπηηθφ γηα ηελ επηινγή κηαο πξνζέγγηζεο είλαη 
αζαθήο. Ζ αλάιπζε ησλ ηδηνηήησλ θαη κεζφδσλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα απνηειεί έλα 
αλάγθε ψζηε λα γίλεη πην εχθνιε ε πξνζέγγηζε απηή. 

 Καηαζθεπέο καθξφ ζπζηεκάησλ. Μφιηο δνζεί κηα αθεξεκέλε, πςεινχ επηπέδνπ πξνδηαγξαθή 
ζπζηήκαηνο, πξέπεη λα κεηαηξέςνπκε απηή ηελ πξνδηαγξαθή ζε πξάθηνξεο, θαη 
ζπζρεηίζνπκε ηνπο πξάθηνξεο κεηαμχ ηνπο ζε κία δνκή ζπζηήκαηνο. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη 
γλσζηή θαη σο refinement. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ππάξρεη ε αληηθεηκελνζηξαθήο κεζνδνινγία 
ζρεδηαζκνχ, ε νπνία δίλεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 
αληηθεηκέλσλ θαη ησλ αιιειεμαξηήζεσλ ηνπο. Έηζη κπνξνχκε ζχληνκα λα αλακέλνπκε έλαλ 
πξάθηνξα πξνζαλαηνιηζκέλν ζε κεζνδνινγίεο ζρεδηαζκνχ, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ηελ 
θαζνδήγεζε γηα ην πψο λα απνζπλζέζνπκε έλαλ πξφβιεκα ζε πξάθηνξεο, θαη ηη επηπηψζεηο 
ζα ππάξρνπλ ζηηο επηδψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα πξνβιήκαηα ζπλήζσο επηδεηλψλνληαη 
επεηδή ηα θιεξνλνκηθά ζπζηήκαηα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζε ζπζηήκαηα πξαθηφξσλ. 
Απηφο ν ζρεδηαζκφο πξέπεη λα γίλεη ηφζν απφ πάλσ πξνο ηα θάησ φζν θαη απφ θάησ πξνο ηα 
πάλσ, θαη νη δχν νη πξννπηηθέο πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ. 

3.15 - Εφαρμογές συστήματος 

Ο ζρεδηαζκφο ελφο ζπζηήκαηνο ην νπνίν βαζίδεηαη ζε πξάθηνξεο πεξηγξάθεη αθελφο ηνπο 
δηαθνξεηηθνχο ξφινπο πνπ ππάξρνπλ ζε έλα ζχζηεκα θαη αθεηέξνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ζρέζεηο πνπ 
ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ξφισλ απηψλ. Ωζηφζν ν ζπγθεθξηκέλνο ζρεδηαζκφο δελ πξνυπνζέηεη θαη ηελ 
πινπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηφξσλ. Έηζη έρνληαο πξνζδηνξίζεη ηνπ δηάθνξνπο ξφινπο ησλ 
πξαθηφξσλ ζην ζχζηεκα, ην επφκελν βήκα είλαη λα βξνχκε πσο κπνξνχλε λα πξαγκαηνπνηνχληα 
θαιχηεξα. Μία αξρηηεθηνληθή πξάθηνξα ρξεηάδεηαη λα πηνζεηεζεί γηα θάζε ξφιν, θαη ε νπνία ζα παξέρεη 
ηα απαηηνχκελα ιεηηνπξγηθά θαη κε ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ξφινπ. 
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Έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο ηερληθέο πξάθηνξα απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ επθπψλ πξαθηφξσλ, κε πνιιέο 
δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο. Τπάξρνπλ ζπζηήκαηα επθπψλ πξαθηφξσλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα 
ρηίζνπλ πξάθηνξεο ζαλ ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζηε γλψζε ή ζαλ απφδνζε ινγηθνχ ζεσξήκαηνο. Γηα 
λα δεκηνπξγήζνπκε πξάθηνξεο νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηέηνηα ζπζηήκαηα, έλαο πξέπεη λα 
πεξλάεη απφ κηα πξφηππε δηαδηθαζία ζπζηήκαηνο βαζηζκέλν ζηε εθκαίεπζε γλψζεο θαη ζηελ 
εθπξνζψπεζε, θσδηθνπνηψληαο ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ πξαθηφξσλ ππφ ηνπο φξνπο θαλφλσλ, 
πιαηζίσλ θαη ζεκαζηνινγηθψλ δηθηχσλ. 

ην άιιν άθξν, ππάξρνπλ πνιιά πιαίζηα πξαθηφξσλ ηα νπνία πξνζθέξνπλ εληζρπκέλεο εθδφζεηο 
γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java ηα νπνία δελ πεξηέρνπλ θαζφινπ ηερληθέο επθπψλ πξαθηφξσλ. 
Καλέλα απφ απηά ηα άθξα είλαη απζηεξά ζσζηά ε ιάζνο: έρνπλ θαη ηα δπν πιενλεθηήκαηα θαη 
κεηνλεθηήκαηα. ε γεληθέο γξακκέο ε πην απιή ιχζε είλαη θαη απηή πνπ ζα ιχζεη ην πξφβιεκα. 
Τπάξρεη λφεκα ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ φπνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απινί 
πξάθηνξεο Java. Πξνθαλψο, ρξεηάδεηαη πην ιεπηνκεξή θαζνδήγεζε γηα λα βνεζεζεί ε δηαδηθαζία 
ιήςεο απνθάζεσλ. 

 

3.16 - Έλεγχος συστήματος, διόρθωση σφαλμάτων και επαλήθευση 

ηα ζρφιηα πνπ έθαλε Gasser ην 1987 [14] ππνζηεξίδεη φηη ν ζπλαγσληζκφο θαη ε αβεβαηφηεηα 
ηνπ ηνκέα απηνχ έρνπλ θαηαζηήζεη δχζθνιν λα θαηαλνεζεί ε δξαζηεξηφηεηα ελφο έμππλνπ 
ζπζηήκαηνο, επίζεο ρξεηάδνληαη γξαθηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ε νπνίεο λα 
ζπλδένληαη κε έμππλα εξγαιεία ηα νπνία βνεζάλε γηα ηελ αλάπηπμε κηα αλακελνκέλεο θαη 
παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξάο. 

Γπζηπρψο ν έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο ε δηφξζσζε ζθαικάησλ θαη ε επαιήζεπζε είλαη παξακειεκέλεο 
πεξηνρέο ζηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ πξάθηνξα. Οη πξνγξακκαηηζηέο ρξεηάδνληαη βνήζεηα γηα λα 
δνχλε ηε γίλεηαη, θαη ρξεηάδνληαη εγθαηαζηάζεηο επαιήζεπζεο ιαζψλ γηα λα θάλνπλ βήκαηα γηα ηελ 
εθηέιεζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο φπνπ ρξεηάδεηαη. 

Ζ νπηηθνπνίεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή, γηα ηηο απνθάζεηο ζην ηη ζπκβαίλεη ζε αζχγρξνλα θαη 
παξάιιεια ζπζηήκαηα είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν έξγν. Απηφ ηζρχεη ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηνπ πξάθηνξα 
θαη αθφκα πεξηζζφηεξν κεηαμχ ησλ πξαθηφξσλ. Οη παξαδνζηαθέο δπλαηφηεηεο εληνπηζκνχ 
ζθαικάησλ επηηξέπνπλ ηελ δηαθνπή κίαο εθηέιεζεο, ηελ εμέηαζε ησλ εζσηεξηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηελ 
αιιαγή ησλ θαηαζηάζεσλ, ηελ πξνζνκνίσζε ησλ εηζεξρφκελσλ κελπκάησλ, πξάγκαηα ηα νπνία είλαη 
πνιχ απαξαίηεηα. ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα εξγαιεία ζπλήζσο 
αλαπηχζζνληαη απφ ην κεδέλ, γεγνλφο πνπ θάλεη αξθεηά δχζθνιε ηελ αλάπηπμε ηνπο θαη απνηειεί ηελ 
πην αλεπηζχκεηε θαηάζηαζε ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ πξαθηφξσλ. 
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 Κεφάλαιο 4 – Εφαρμογές Πρακτόρων 

4.1 Χαρακτηριστικά εφαρμογών πρακτόρων 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ νη εθαξκνγέο πξαθηφξσλ. 
Μπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ κε βάζε ηνλ ηχπν ηνπ πξάθηνξα, ζχκθσλα κε ηελ ηερλνινγία πνπ 
εθαξκφδεηαη ζηηο εθαξκνγέο ελφο πξάθηνξα, ε απφ ηνλ ίδην ηνλ ηνκέα ηεο εθαξκνγήο. Δπηιέγνπκε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ηχπν ηνπ ηνκέα αθνχ απηφο είλαη ν πην δηαδεδνκέλνο ηξφπνο ηαμηλφκεζεο ησλ 
εθαξκνγψλ πξαθηφξσλ.  

ε θάζε λέα ηερλνινγία πνπ ζεσξείηαη ρξήζηκε ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ ζα πξέπεη λα 
πξνζθέξνληαη δχν ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα: 

 Ζ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ πέξα απφ ηνλ απηνκαηηζκφ θαη απηφ γίλεηαη γηα δπν 
ιφγνπο: 

1. Δίηε γηαηί ε ππάξρνπζα ηερλνινγία δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ιχζε ελφο 
ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο. 

2. Δίηε γηαηί ζεσξήζεθε πνιχ αθξηβφ λα γίλεη έξεπλα γηα λέα ηερλνινγία γηα ην αληίζηνηρν 
πξφβιεκα. 

 Ζ δπλαηφηεηα λα επηιπζνχλ πξνβιήκαηα πνιχ πην απνηειεζκαηηθά( θζελφηεξα, γξεγνξφηεξα 
θ.ι.π) απφ φηη ιχλνληαη είδε. 

 

4.2 Βιομηχανικές εφαρμογές 

Οη βηνκεραληθέο εθαξκνγέο ζηελ ηερλνινγία ησλ πξαθηφξσλ είλαη κεηαμχ ησλ πξψησλ πνπ 
αλαπηχρζεθαλ: ήδε απφ ην 1987, ε αλαθνξέο ηνπ Panurak [44] απνθηνχλ ζεκαζία εθαξκφδνληαο ην 
δηθηπαθφ πξσηφθνιιν θαηαλνκήο ζε έλα πεξηβάιινλ παξαγσγήο. ήκεξα νη πξάθηνξεο εθαξκφδνληαη 
ζε έλα εχξε θάζκα βηνκεραληθψλ εθαξκνγψλ. 

Ο Parunak ην 1987 [44] δεκηνχξγεζε ηα YAMS σο άιια ζπζηήκαηα βηνκεραλίαο, ηα νπνία 
εθαξκφδνπλ ην γλσζηφ πξσηφθνιιν ηνπ Smith ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ην 1980 γηα ηελ δεκηνπξγία 
ειέγρνπ. Σν βαζηθφ πξφβιεκα αλαιχεηαη σο εμήο. Ζ θαηαζθεπή κηαο επηρείξεζεο κνληεινπνηείηαη σο 
κηα ηεξαξρία  εξγαζηαθψλ θειηψλ. Γηα παξάδεηγκα ζα ππάξμνπλ ηέηνηα θειία γηα ηελ άιεζε, ην  
ζαλίδσκα, δσγξαθηθή θ.ι.π.  Σα ζπγθεθξηκέλα θειηά νκαδνπνηνχληαη ζε πην επέιηθηα ζπζηήκαηα 
παξαγσγήο (FMS), θαζέλα απφ ην νπνία ζα παξάγεη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο φπσο ε 
ζπλαξκνιφγεζε, ε θφξησζε πξντφλησλ θ.ι.π.  Ζ ζπιινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ είλαη 
ρσξηζκέλε ζε έλα εξγνζηάζην.  

Μηα απιή επηρείξεζε ή έλαο νξγαληζκφο κπνξνχλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθά εξγνζηάζηα, θαη απηά επίζεο 
κπνξνχλ επίζεο λα έρνπλ δηπιή ιεηηνπξγηθφηεηα ή δπλαηφηεηεο. Ο ζηφρνο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ 
είλαη λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κνλάδσλ. Απηή 
ε δηαδηθαζία θαζνξίδεηαη απφ θάπνηεο ζηαζεξά κεηαβαιιφκελεο παξακέηξνπο, φπσο είλαη ηα πξντφληα 
ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη, δηαζέζηκνπο πφξνπο, ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη νχησ θάζε εμήο. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ ην πνιχπινθν έξγν, ηα YAMS πηνζεηνχλ κηα πξνζέγγηζε 
πνιππξαθηφξσλ, φπνπ θάζε εξγνζηάζην ή ηα ζπζηαηηθά ηνπο παξνπζηάδνληαη σο έλαο πξάθηνξαο. Σν 
πξσηφθνιιν ζχκβαζεο δηθηχνπ επηηξέπεη ηα θαζήθνληα φπσο εληνιέο παξαγσγήο θ.ι.π πνπ πξέπεη 
λα αλαηίζεληαη ζε κεκνλσκέλα εξγνζηάζηα, θαζψο θαη απφ επηκέξνπο εξγνζηάζηα κέρξη ηα FMS, θαη 
ζηε ζπλέρεηα ζε κεκνλσκέλα εξγαζηαθά θειηά. Σν πξσηφθνιιν ζχκβαζεο βαζίδεηαη ζηελ ηδέα ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο, θαη σο εθ ηνχηνπ ηα YAMS βιέπνπλ ην πξφβιεκα ηεο επηινγήο, δειαδή ην πφζν 
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θαιχηεξα πξέπεη λα επεμεξγάδνληαη ηελ παξαγσγή απαηηήζεσλ κηαο εηαηξίαο ζαλ πξφβιεκα 
δηαπξαγκάηεπζεο. 

4.3 Διαδικασία ελέγχου 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ είλαη κηα θπζηθή εθαξκνγή γηα επθπείο πξάθηνξεο θαη γηα ζπζηήκαηα 
πνιππξαθηφξσλ, δεδνκέλνπ φηη νη ειεγθηέο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη απηφλνκα θαη αληηδξαζηηθά 
ζπζηήκαηα. Απηφ δελ είλαη ηπραίν, ν αξηζκφο ησλ πξαθηφξσλ πνπ βαζίδνληαη ζε εθαξκνγέο ειέγρνπ 
ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί. Ζ πην γλσζηή είλαη ε ARCHON, κηα πιαηθφξκα ινγηζκηθνχ γηα ηελ 
αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πνιππξαθηφξσλ, θαη κηα ζρεηηθή κεζνδνινγία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο πιαηθφξκαο. [60] 

Σν ARCHON έρεη εθαξκνζηεί ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ εθαξκνγψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο ηεο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαη ηνλ έιεγρν 
επηηάρπλζεο ζσκαηηδίσλ. Δπίζεο έρεη ηελ δηάθξηζε ζην λα είλαη έλα απφ ηα πξψηα δνθηκαζκέλα 
ζπζηήκαηα πνιππξαθηφξσλ ζηνλ θφζκν. Οη πξάθηνξεο ζην ARCHON είλαη αξθεηά βαξηά 
ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, κε ηέζζεξα θχξηα ζηνηρεία: 

 Τςεινχ επηπέδνπ επηθνηλσλία ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ πξαθηφξσλ. 

 Πξνγξακκαηηζκφο θαη ελφηεηα ζπληνληζκνχ, ην νπνίν ζηελ νπζία είλαη ππεχζπλν γηα ην ηη 
πξέπεη λα θάλεη ν πξάθηνξαο. 

 Έλα ελεκεξσηηθφο πξάθηνξαο κνλάδσλ δηαρείξηζεο, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα λα 
δηαηεξήζεη ην κνληέιν ηνπ πξάθηνξα ζην θφζκν. 

 Έλα ππνθεηκεληθά έμππλν ζχζηεκα, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ πξάθηνξα.  

Σα  ηέζζεξα απηά ζηνηρεία καδί κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζαλ έλαο πξάθηνξαο wrapper ν νπνίνο 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζπκπεξηιάβεη έλα ππάξρνπλ επθπέο ζχζηεκα θαη λα ην 
κεηαηξέςεη ζε έλα πξάθηνξα. 

 

4.4 Έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας  

Γηα ηα ζπζηήκαηα ελαέξηαο θπθινθνξίαο γεληθά έρνπλ παξνπζηάζεη έλαλ εμειηγκέλν πξάθηνξα ν 
νπνίνο αληηιακβάλεηαη ην ζχζηεκα έιεγρνπ ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο γλσζηφ θαη σο OASIS [60]. Σν 
ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ην νπνίν βξίζθεηαη ζε πξψηκν ζηάδην ζην αεξνδξφκην ηνπ χδλευ, νη 
πξάθηνξεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αληηπξνζσπεχνπλ ηφζν ηα αεξνζθάθε αιιά θαη ηα δηάθνξα 
ζπζηήκαηα ελαέξηαο θπθινθνξίαο πνπ είλαη ζε ιεηηνπξγία. Οη κεηαθνξά ηνπ πξάθηνξα παξέρεη έλαλ 
θπζηθφ θαη ρξήζηκν ηξφπν κνληεινπνίεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ απηφλνκσλ ζπζηαηηθψλ. 

Όηαλ έλα αεξνζθάθνο κπαίλεη ζην αεξνδξφκην ηνπ χδλευ, έλαο πξάθηνξαο δηαηίζεηαη γη‟ απηφ, θαη 
επίζεο απνθηά ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηνπ ζηφρνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν αεξνζθάθνο. Γηα 
παξάδεηγκα έλα αεξνζθάθνο έρεη ζηφρν λα πξνζγεησζεί ζ‟έλα ζπγθεθξηκέλν δηάδξνκν ζε 
ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. Σα ζπζηήκαηα ελαέξηα θπθινθνξίαο είλαη ππεχζπλα γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Σν OASIS πινπνηείηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα AII‟S ην νπνίν πεξηέρεη Dmars ζπζηήκαηα. Σν 
ζχζηεκα επηηξέπεη ζηνλ πξάθηνξα λα πινπνηείηαη  κε ηε ρξήζε κνληέινπ πεπνίζεζεο-επηζπκίαο, κηα 
απφ ηηο πην δεκνθηιήο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αηηηνινγία ζρεηηθά κε ηνπο πξάθηνξεο ζε ζεσξεηηθά 
ζπζηήκαηα πνιχ πξαθηφξσλ. 
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Καηανεμημένη εθαπμογή  για ηον έλεγσο κςκλοθοπίαρ με ηη σπήζη εςθςών ππακηόπυν 

Ζ βειηηζηνπνίεζε  ηεο αζηηθήο θπθινθνξίαο είλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηφζν ζε 
παγθφζκηα θιίκαθα αιιά θαη ηφζν ζε ηνπηθφ επίπεδν, αιιά θπξίσο ζηηο κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο. Σν 
ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα δεκηνπξγήζεθε ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ νρεκάησλ, ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηηο 
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ αχμεζε απηή καδί κε ηελ έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνχ ηεο θπθινθνξίαο 
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νηθνλνκηθέο απψιεηεο. Παξαδείγκαηνο ράξε νη ελσκέλεο πνιηηείεο ηεο 
Ακεξηθήο  ην 2007 έραζαλ 82.7 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

Σα ζπζηήκαηα πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ αλαδεηθλχνληαη ζαλ παξαδείγκαηα αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. 
Δμαηηίαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξαθηφξσλ φπσο είλαη ε απηνλνκία, αιιά θαη ησλ επθπψλ 
πξαθηφξσλ φπσο νη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη ε αληηδξαζηηθφηεηα νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα 
πσο ηα ζπζηήκαηα πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ είλαη ηα θαηάιιεια γηα πξνβιήκαηα κε δηαλεκεκέλε ή 
ζπλεξγαηηθή θιεξνλνκηθή θχζε. Ζ βειηηζηνπνίεζε ηεο  θπθινθνξίαο έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
απαηηεί ε ρξήζε πξαθηφξσλ. 

Σν Jade είλαη απφ ηα γλσζηά πιαίζηα γηα ηελ αλάπηπμε  ηέηνησλ ζπζηεκάησλ, ην νπνίν ρεηξίδεηαη ηε 
δεκηνπξγία, ηε επηθνηλσλία αιιά θαη ηελ κεηαλάζηεπζε ησλ πξαθηφξσλ κε έλαλ επέιηθην ηξφπν, θάηη 
ην  νπνίν επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα ζπγθεληξσζνχλ. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 
πξνηάζεθε έλα ζχζηεκα ην νπνίν έρεη δχν βαζηθνχο παξάγνληεο: 

 I TRAFFIC 

 Traffic watcher 

Λφγσ ηεο έιιεηςεο πξφζβαζεο ζε αηζζεηήξεο θίλεζεο, ην traffic watcher  αληηπξνζσπεχεη έλα 
πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπζηήκαηα πνιππξαθηφξσλ  γηα λα αληηπξνζσπεχεη 
ηελ πξαγκαηηθή ηνπνινγία. Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πξαγκαηηθέο 
ζπλζήθεο ρσξίο πνιιέο αιιαγέο, αιιάδνληαο απιά ηηο ηπραίεο γελλήηξηεο γηα ηα κνηίβα θίλεζεο, κε 
πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ αηζζεηήξεο νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη ζην δξφκν. Σν I 
traffic ρξεζηκνπνηεί ηνλ έιεγρν ηεο θπθινθνξίαο, ηελ αλάιπζε, ηελ βειηηζηνπνίεζε θαη ηε δηαλνκή ηνπ 
θφξηνπ εξγαζίαο κέζα ζην ζχζηεκα. Ζ ζπγθεθξηκέλε ιχζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αθφκα θαη γηα 
offline ζπζηήκαηα, εάλ βέβαηα νη παξάκεηξνη θπθινθνξίαο θηλνχληαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα, θαζψο 
θαη ζε online έιεγρν αλ ε θαηάζηαζε είλαη πην πεξίπινθε. 

Καηαξρήλ ε απφδνζε ελφο αζηηθνχ θπθινθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο λα αληαπνθξίλεηαη ζε λέεο θπθινθνξηαθέο θαηαζηάζεηο θαη ζε απξνζδφθεηα γεγνλφηα. Οη 
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηέηνηα ζπζηήκαηα είλαη ηα αηπρήκαηα, νη αιιαγέο ζε ζρέδηα 
θπθινθνξίαο, ε ζπκπεξηθνξά ησλ νδεγψλ θαη νη θπθινθνξηαθέο  αιιαγέο. 

Έλα έμππλν ζχζηεκα ειέγρνπ αζηηθήο θπθινθνξίαο, θαηαξρήλ βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά ζεκαηνθφξσλ 
πξαθηφξσλ νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη ζηηο δηαζηαπξψζεηο, θαη απφ θπξίαξρνπο πξάθηνξεο πνπ 
επηβιέπνπλ ηελ  θπθινθνξία ζε ηνπηθφ αιιά θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα 
βαζίδεη ηεο απνθάζεηο ηνπ ζε  ζηφρνπο, δπλαηφηεηεο, ζηελ αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζε 
ηξέρνληα δεδνκέλα ζπζηήκαηνο. Σν δπλακηθφ κνηίβν θπθινθνξίαο , νη κεηαβιεηνί θαλφλεο θαη νη 
δηαθνξεηηθνί ηξφπνη δξάζεο γηα ην θάζε γεγνλφο πνπ βαζίδνληαη ζε πξνεγνχκελε εκπεηξία 
ππνδειψλεη πσο ην ζχζηεκα πξέπεη λα έρεη παξαπάλσ έιεγρν, ηφζν ζε ηνπηθφ αιιά θαη ζε 
παγθφζκην επίπεδν. 

Τεχνολογία I watcher και i-trafic  

 Σν i-watcher επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα πξνζνκνηψζνπλ κηα θαλνληθή νδηθή θπθινθνξία κε 
ζπγθεθξηκέλα νδηθά ραξαθηεξηζηηθά. Γη‟απηφ ην ιφγν αλαπηχρζεθε έλα πβξηδηθφ ζχζηεκα 
πνιππξαθηφξσλ, ην νπνίν ζπλδπάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Jade θαη ηνπ Jadex ηα νπνία ηαηξηάδνπλ 
ζ‟έλα Jvm ρξφλν εθηέιεζεο. Σν δηάγξακκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο θαίλεηαη ζην αθφινπζν 
ζρήκα. 
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Ζ πιαηθφξκα Jade απνηειεί ηελ ζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα φπνπ εθηειείηαη ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα. 
Δπηηξέπεη ηελ άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο εζσηεξηθνχο πξάθηνξεο αιιά θαη κε πιαηθφξκεο εθηφο. 
Αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αιιά θαη ην ξφιν πνπ έρνπλ ζε θάζε ινγηθή 
εθαξκνγή, νη πξάθηνξεο νη νπνίνη ζρεδηάζηεθαλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα νκαδνπνηνχληαη ζε 
δπν δηαθνξεηηθέο δεμακελέο παξαγφλησλ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηνπνινγία απνηειείηαη απφ ινγηθνχο Jadex πξάθηνξεο νη νπνίνη αθνινπζνχλ ην 
κνληέιν BDI, ην νπνίν κηκείηαη θχξηεο νληφηεηεο ηεο νδηθήο θπθινθνξίεο φπσο ζεκαηνδφηεο θ.ι.π , 
αιιά επίζεο θαη jade πξάθηνξεο. Σν traffic watcher ζηελ νπζία πξνζνκνηψλεη έλα νδηθφ πεξηβάιινλ 
θπθινθνξίαο ην νπνίν ζα απνζεθεχεη δηάθνξα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα αλαιχζεη ην i-traffic 
ψζηε λα κπνξέζεη λα δψζεη ιχζεηο γηα ζέκαηα φπσο ε απνζπκθφξεζε. 

Ζ εθαξκνγή είλαη ζρεδηαζκέλε λα ιεηηνπξγεί κε νπνηαδήπνηε ηνπνινγία κε ηε κνξθή ελφο 
γξαθήκαηνο ην νπνίν νξίδεηαη απφ έλα xml αξρείν θαη ην νπνίν επηθπξψλεηαη απφ έλα 
πξνθαζνξηζκέλν ζρήκα XSD. Ζ αξρηθή ηνπνινγία ρσξίδεηαη κεηαμχ ελφο αξηζκνχ ελεξγψλ 
πιαηθνξκψλ νη νπνίεο είλαη ινγηθά ζπλδεκέλεο. Ζ πξνζνκνίσζε κπνξεί λα πξνβιεζεί νπνηαδήπνηε 
ζηηγκή ιφγσ ηεο ππεξεζίαο εμαγσγήο γηα θάζε πξάθηνξα ηεο πιαηθφξκαο, ην νπνίν νδεγεί ζ‟έλα xml 
αξρείν, ζην νπνίν θάζε εθαξκνγή δηαζχλδεζεο κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη ηεο πιεξνθνξίεο πνπ 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ην i-traffic είλαη κηα δηαλεκεκέλε έμππλε πιαηθφξκα ε νπνία βειηηζηνπνηεί ηελ 
αζηηθή θπθινθνξία θαη πξνζθέξεη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηα νπνία έρνπλ ηα UTC ζπζηήκαηα. 
Απνηειείηαη απφ έμη ελφηεηεο θαη ρξεζηκνπνηεί ην traffic watcher ζαλ ηελ βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
πξαθηφξσλ ψζηε λα δνπιεχεη κε ηηο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνζσκνηνηηθή δηαδηθαζία: 

1. Γεδνκέλα αλάθηεζεο θαη εμαγσγήο 

2. Γηαρείξηζε θαη έιεγρνο 

3. Γηαλνκή ελφηεηαο 

4. Δλφηεηα βειηηζηνπνίεζεο  

5. ηαηηζηηθή ελφηεηα 
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6. Δλφηεηα κεηαλάζηεπζεο 

Ζ βάζε ηνπ i-traffic είλαη ε πξνζνκνίσζε ηεο αζηηθήο θπθινθνξίαο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε θαη 
θαζνξηζκέλε ππνδνκή δξφκσλ, ε νπνία κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία θαη εμαγσγή 
δεδνκέλσλ, κεηαηξέπνληαο ηα δεδνκέλα απφ έλα ηππνπνηεκέλν έληππν ζε κηα i-traffic νληφηεηα. Σα 
θηιηξαξηζκέλα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο γηα επεμεξγαζία θαη έιεγρν κέζσ 
ηεο κνλάδαο δηαρείξηζεο ειέγρνπ. Σν i-traffic επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα ρσξίζεη κηα γεσγξαθηθή 
πεξηνρή ζε ππνηκήκαηα,  έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα εμππεξέηεζε έλα θνκκάηη ηεο αξρηθήο 
δψλεο(BLOCK). Σν θάζε block αληηπξνζσπεχεηαη ζην ζχζηεκα UTC  κέζσ κηαο πιαηθφξκαο 
πξάθηνξα. 

Πειράματα της συγκεκριμένης εφαρμογής 

Σα πεηξάκαηα ηα νπνία έγηλαλ είραλ σο ζηφρν ηελ ζηαζεξφηεηα θαη ηελ θαηαλάισζε ησλ 
πφξσλ. Σα πεηξάκαηα ηα νπνία έγηλαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο, εθηέιεζαλ 250 κε 300 
πξάθηνξεο απηνθηλήησλ ηελ ίδηα ζηηγκή κέζα ζην block  θπθινθνξίαο, ελψ ε εθαξκνγή ζπλερίδεη λα 
ζπκπεξηθέξεηαη θαλνληθά. 

 Γεδνκέλνπ φηη ην traffic watcher είλαη θηηαγκέλν γηα λα δνπιεχεη κέζα ζ‟έλα θέληξν δεδνκέλσλ, ην 
νπνίν κπνξεί λα παξέρεη επαξθήο επεμεξγαζκέλνπο πφξνπο γηα πνιχπινθέο πξνζνκνίσζεο, ν 
αξηζκφο απηφο κπνξεί βέβαηα λα απμεζεί ζε 800 κε 900 ελεξγά ακάμηα. Οη πεξηνξηζκνί κπαίλνπλ απφ 
ηεο αξρηηεθηνληθέο ηνλ JADE θαη JADEX. Σα πεηξάκαηα βαζίδνληαη ζε δχν δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ 
νδηθνχ δηθηχνπ πνπ έρνπλ πξαγκαηηθή αληαπφθξηζε, σο εμήο: 

1. Σνπνινγία πξψηε: Μηα ισξίδα θπθινθνξίαο πνπ απνηειείηαη απφ πεξίπνπ 100 θνξείο θαη έλα 
κέζν φξν απφ 250 ακάμηα θάζε ζηηγκή. Λακβάλνληαο ππφςε πσο θάζε πξάθηνξαο ηξέρεη ζε 
κηα μερσξηζηή ισξίδα, παξφκνηα κε ηα ζρέδηα δξάζεο ησλ θνξέσλ ζεκάησλ, ηα νπνία 
ηξέρνπλ ζε κηα δεπηεξνγελή ισξίδα, ε πεξηγξαθφκελε δηακφξθσζε αλακέλεηαη λα θηάζεη  
600 κε 700 ισξίδεο ηαπηφρξνλα. 

2. Σνπνινγία δεχηεξε: Μηα ισξίδα θπθινθνξίαο κε πεξίπνπ 60 νληφηεηεο φπσο ηεξκαηηθνχ 
ζηαζκνχο, ηκήκαηα νδηθνχ δηθηχνπ θ.ι.π, νη νπνίεο ηξέρνπλ θαλνληθά 150 πξάθηνξεο 
απηνθηλήησλ θάζε ρξνληθή ζηηγκή, κε εθηίκεζε φηη ηξέρνπλ 400 κε 500 ηαπηφρξνλα. 

 

Γη‟απηέο ηηο δνθηκέο ρσξίζηεθαλ ηα block ζε 4 θαη αλαπηχρζεθαλ ζε 4 δηαθνξεηηθνχο ππνινγηζηέο κε 
ηελ ίδηα ζχλζεζε. Γενκέλνπ φηη ε παξαγσγή ησλ απηνθηλήησλ γίλεηαη ζε ηπραία ρξνληθά δηαζηήκαηα, 
κπνξνχκε λα δνχκε πσο ηα ακάμηα ζην ζχζηεκα θηάλνπλ ηαρχηεξα ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο, έηζη ζην 
πξνεγνχκελν ζρήκα είδακε ηελ κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ απηνθηλήησλ. 

ην πξνεγνχκελν ζρήκα  ην πνζνζηφ ηνπ κέζνπ φξνπ βειηηζηνπνίεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ block φζνλ 
αθνξά  ην ρξφλν πνπ ζπαηαιάλε ηα απηνθίλεηα ζην ζχζηεκα πεξηκέλνληαο ζ‟έλαλ  ζεκαηνθνξέα είλαη 
38,13%. Σέινο ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδέεηαη κε άιιεο εθαξκνγέο 
πνπ εθαξκφδνπλ επθπείο πξάθηνξεο επίζεο. Δπίζεο καο δίλεη ην πιενλέθηεκα λα ηελ ρξεζηκνπνηνχκε 
ζε ζπγθεληξσηηθή πξνζέγγηζε Σν κφλν πξφβιεκα πνπ παξακέλεη είλαη ε κεγάιε δχλακε 
ππνινγηζηψλ πνπ ρξεηάδεηαη. 
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4.5 JADE (Java Agent DEvelopment Framework) 

 

Ζ JADE (Java Agent DEvelopment Framework) είλαη έλα πιαίζην ινγηζκηθνχ κε ζηφρν ηελ 
αλάπηπμε ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηα πξφηππα 
FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents) πνπ αθνξνχλ επθπείο πξάθηνξεο. Υξεζηκνπνηείηαη 
γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ peer-to-peer εθαξκνγψλ πνπ είλαη βαζηζκέλεο ζηνπο 
πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ θαη πνπ κπνξνχλ αθαλψο λα εξγαζηνχλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ ηφζν ζε 
ελζχξκαην φζν θαη ζε αζχξκαην πεξηβάιινλ [61].  

Ζ JADE είλαη πιήξσο πινπνηεκέλε ζηε γιψζζα Java θαη απνηειείηαη απφ δηάθνξα παθέηα Java, πνπ 
δίλνπλ ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο εθαξκνγψλ έηνηκα θνκκάηηα ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη αθεξεκέλεο 
(abstract) δηεπαθέο γηα ζπλεζηζκέλεο, εμαξηψκελεο απφ ηελ εθαξκνγή εξγαζίεο. Ζ γιψζζα 
πξνγξακκαηηζκνχ Java επηιέρζεθε ιφγσ ησλ πνιιψλ ειθπζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο, πνπ 
ζπλδένληαη ηδηαίηεξα κε ηνλ αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκφ ζηα θαηαλεκεκέλα εηεξνγελή 
πεξηβάιινληα. Μεξηθά απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη: Object Serialization, Reflection API and 
Remote Method Invocation (RMI) [61]. 

Ζ JADE πεξηιακβάλεη δχν θχξηα πξντφληα: κηα πιαηθφξκα πξαθηφξσλ ινγηζκηθνχ ζχκθσλε κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηεο FIPA θαη έλα παθέην γηα ηελ αλάπηπμε Java πξαθηφξσλ ινγηζκηθνχ. Απινπνηεί ηελ 
πινπνίεζε ζπζηεκάησλ πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ κέζσ ελφο πιηθν-ινγηζκηθνχ πνπ ππνζηεξίδεη φηη 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο FIPA θαη κέζσ ελφο ζπλφινπ εξγαιείσλ πνπ ππνζηεξίδεη ηηο 
θάζεηο αλίρλεπζεο θαη δηφξζσζεο ιαζψλ θαη αλάπηπμεο εθαξκνγψλ. Ζ πιαηθφξκα πξαθηφξσλ 
κπνξεί λα δηαλεκεζεί ζηηο κεραλέο (πνπ δελ είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ ην ίδην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα) 
θαη ε δηακφξθσζε ηεο κπνξεί λα ειεγρζεί κέζσ κηαο απνκαθξπζκέλεο γξαθηθήο δηεπαθήο ρξήζηε 
(Graphical User Interface – GUI). Ζ δηακφξθσζε κπνξεί λα αιιαρζεί αθφκε θαη ζην ρξφλν εθηέιεζεο 
κε ηε κεηαθίλεζε ησλ πξαθηφξσλ ινγηζκηθνχ απφ κία κεραλή ζε άιιε, φηαλ θαη φπσο δεηεζεί. Ζ κφλε 
απαίηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα ρξεζηκνπνηείηαη  έθδνζε Java Run Time 1.4 ή επφκελε [61]. 

ηφρνο ηεο JADE είλαη λα απινπνηεζεί ε αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ 
εμαζθαιίδνληαο ζπκκφξθσζε ζηηο πξνδηαγξαθέο FIPA κέζσ ελφο πεξηεθηηθνχ ζπλφινπ ππεξεζηψλ 
ζπζηήκαηνο θαη πξαθηφξσλ ινγηζκηθνχ: ππεξεζία νλνκάησλ, ππεξεζία θίηξηλσλ-ζειίδσλ, κεηαθνξά 
κελπκάησλ, ππεξεζία parsing θαη βηβιηνζήθε πξσηνθφιισλ αιιειεπίδξαζεο FIPA έηνηκσλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ.  Όιε ε επηθνηλσλία πξαθηφξσλ ινγηζκηθνχ εθηειείηαη κέζσ κελπκάησλ, φπνπ ε 
γιψζζα ζηα κελχκαηα είλαη FIPA ACL (Agent Communication Language).  

Ζ αξρηηεθηνληθή επηθνηλσλίαο πξνζθέξεη έλαλ επέιηθην θαη απνδνηηθφ ηξφπν αληαιιαγήο κελπκάησλ, 
φπνπ ε JADE δεκηνπξγεί θαη δηαρεηξίδεηαη κηα νπξά εηζεξρφκελσλ ACL κελπκάησλ, μερσξηζηά ζε θάζε 
πξάθηνξα. Οη πξάθηνξεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ νπξά ηνπο κέζσ ζπλδπαζκνχ δηάθνξσλ 
ηξφπσλ φπσο ην  κπινθάξηζκα, ε ζηαζκνζθφπεζε, ε ιήμε εγθπξφηεηαο κηαο ελέξγεηαο θαη ην 
ηαίξηαζκα κνηίβσλ (blocking, polling, timeout and pattern matching).  

Σν πιήξεο πξφηππν επηθνηλσλίαο FIPA έρεη πινπνηεζεί θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ έρνπλ ζαθψο 
δηαρσξηζηεί θαη ελζσκαησζεί πιήξσο, φπσο ηα πξσηφθνιια αιιειεπίδξαζεο, ηα ACL κελχκαηα, νη 
γιψζζεο πεξηερνκέλνπ, ηα ζρήκαηα θσδηθνπνίεζεο, ε αλάπηπμε νληνινγηψλ θαη ηα πξσηφθνιια 
κεηαθνξάο κελπκάησλ.  

Ο κεραληζκφο κεηαθνξάο κελπκάησλ, εηδηθφηεξα, πξνζαξκφδεηαη ζε θάζε θαηάζηαζε, επηιέγνληαο ην 
θαηαιιειφηεξν δηαζέζηκν πξσηφθνιιν. ήκεξα, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πξσηφθνιια Java RMI, event-
notification, θαη IIOP, σζηφζν πεξηζζφηεξα πξσηφθνιια κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ εχθνια θαη ε 
νινθιήξσζε ηνπ HTTP έρεη επηηεπρζεί ήδε. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξσηφθνιια αιιειεπίδξαζεο 
πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε FIPA είλαη ήδε δηαζέζηκα θαη κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ, έπεηηα απφ ηνλ 
θαζνξηζκφ ηεο εμαξηεκέλεο απφ ηελ εθαξκνγή ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ  θάζε θαηάζηαζε ηνπ 
πξσηνθφιινπ. 

Ζ SL θαη ε νληνινγία δηαρείξηζεο πξαθηφξσλ έρεη ήδε πινπνηεζεί, θαζψο επίζεο θαη ε ππνζηήξημε γηα 
ηηο θαζνξηδφκελεο απφ ην ρξήζηε γιψζζεο πεξηερνκέλνπ θαη ηηο νληνινγίεο πνπ κπνξνχλ λα 
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πινπνηεζνχλ, λα θαηαρσξεζνχλ κε ηνπο πξάθηνξεο, θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηφκαηα απφ ην 
πιαίζην. 

ηε JADE νη πξάθηνξεο πινπνηνχληαη σο λήκαηα κε έλα λήκα λα αληηζηνηρεί ζε θάζε πξάθηνξα, αιιά 
πξέπεη ζπρλά λα εθηειέζνπλ παξάιιειεο εξγαζίεο. Πέξα απφ ηε ιχζε ησλ πνιχ-λεκάησλ, πνπ 
πξνζθέξεηαη άκεζα απφ ηε γιψζζα Java, ε JADE ππνζηεξίδεη επίζεο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 
ζπλεξγαδφκελσλ ζπκπεξηθνξψλ, φπνπ πξνγξακκαηίδνληαη νη εξγαζίεο απηέο κε έλαλ εχθνιν θαη 
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Σν πεξηβάιινλ απηφ πεξηιακβάλεη επίζεο κεξηθέο έηνηκεο λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπκπεξηθνξέο γηα ηηο πην θνηλέο εξγαζίεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξαθηφξσλ, φπσο 
πξσηφθνιια αιιειεπίδξαζεο FIPA, ελεξγνπνίεζε θαηά ηελ εθπιήξσζε κηαο ζπλζήθεο θαη 
θαηαζθεπή ζχλζεησλ εξγαζηψλ σο ζπλαζξνίζεηο απινχζηεξσλ. Μεηαμχ άιισλ, ε JADE πξνζθέξεη 
επίζεο ηελ απνθαινχκελε JessBehaviour πνπ επηηξέπεη ηελ πιήξε νινθιήξσζε κε ηε JESS, φπνπ ε 
JADE παξέρεη ην θέιπθνο ηνπ πξάθηνξα θαη εγγπάηαη (φπνπ είλαη δπλαηφλ) ηε ζπκκφξθσζε FIPA, 
ελψ ε JESS είλαη ε κεραλή ηνπ πξάθηνξα πνπ εθηειεί φιν ηνλ απαξαίηεην ζπιινγηζκφ. 

Ζ κεγάιε δχλακε ηεο JADE είλαη ε θνξεηφηεηά ηεο ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα εθηέιεζεο: ράξε ζηε 
ζπκβνιή ηνπ επξσπατθνχ IST πξνγξάκκαηνο απνθαινχκελνπ LEAP, ε JADE έρεη ελδνιεηηνπξγηθέο 
εθδφζεηο γηα θάζε πξνθίι κεραλψλ Java, απφ J2EE γηα ηνπο Internet servers κέρξη J2ME MIDP γηα ηα 
θηλεηά ηεξκαηηθά. Έρεη εμεηαζηεί ήδε ε ζπκβαηφηεηά ηεο κε δηαθνξεηηθά θηλεηά ηεξκαηηθά φπνπ κπνξεί 
λα εγθαηαζηαζεί ιφγσ κεησκέλνπ memory footprint (100 - 50KB) κεηαμχ ησλ νπνίσλ: Nokia 3650, 
Motorola Accompli008, Siemens SX45, PalmVx, Compaq iPaq, Psion5MX, HP Jornada 560.  

Πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο πεξηνξηζκνχο κλήκεο θαη ππνινγηζηηθήο ηζρχνο ησλ θηλεηψλ 
ζπζθεπψλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ (ηδηαίηεξα GPRS) απφ ηελ άπνςε ηνπ 
εχξνπο δψλεο, ηεο θαζπζηέξεζεο κεηαθνξάο (latency), ηεο δηαιείπνπζαο ζπλδεηηθφηεηαο  θαη ηεο 
κεηαβιεηφηεηαο IP δηεπζχλζεσλ, θαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζπγρξφλσο απνδνηηθή φηαλ εθηειείηαη ζε 
ζηαζεξνχο hosts δηθηχσλ, ε JADE κπνξεί λα δηακνξθσζεί ψζηε λα πξνζαξκνζηεί ζηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο. Ζ JADE αξρηηεθηνληθή είλαη εληειψο ζπνλδπισηή θαη, κε ηελ 
ελεξγνπνίεζε νξηζκέλσλ ηκεκάησλ (modules) αληί άιισλ, είλαη δπλαηφ λα θαιπθζνχλ νη δηαθνξεηηθέο 
απαηηήζεηο απφ ηελ άπνςε ηεο ζπλδεηηθφηεηαο, κλήκεο θαη ππνινγηζηηθήο ηζρχνο. Λεπηνκεξέζηεξα, 
έλα ηκήκα (module) απνθαινχκελν LEAP επηηξέπεη ηε βειηηζηνπνίεζε φισλ ησλ κεραληζκψλ 
επηθνηλσλίαο γηα ζπζθεπέο κε πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο θαη ζπλδεκέλεο κέζσ αζχξκαησλ δηθηχσλ. 

Ζ JADE-S είλαη έλα πξφζζεην ηκήκα (add-on) ηεο JADE. Δπηηξέπεη ηελ πξνζηαζία ελφο βαζηζκέλνπ 
ζηε JADE ζπζηήκαηνο πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ απφ ηηο επηζέζεηο αζθάιεηαο. Λεπηνκεξέζηεξα, φια ηα 
ζπζηαηηθά (πξάθηνξεο, θαη containers) ζε κηα πιαηθφξκα αλήθνπλ ζε εμαθξηβσκέλνπο ρξήζηεο, νη 
νπνίνη, ζηε ζπλέρεηα, εμνπζηνδνηνχληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή πιαηθφξκαο λα εθηειέζνπλ κφλν 
νξηζκέλεο πξνλνκηνχρεο ελέξγεηεο. Κάζε πξάθηνξαο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ έλα δεκφζην θαη ηδησηηθφ 
θιεηδί κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα ππνγξάςεη θαη λα θξππηνγξαθήζεη κελχκαηα. 

Ζ JADE είλαη εμαηξεηηθά εππξνζάξκνζηε θαη επνκέλσο, φρη κφλν πξνζαξκφδεηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο 
πεξηβαιιφλησλ κε πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο, αιιά έρεη ήδε ελζσκαησζεί ζε ζχλζεηεο αξρηηεθηνληθέο 
φπσο .NET ή J2EE φπνπ θαη γίλεηαη ππεξεζία εθηέιεζεο πνιπκεξψλ δπλακηθψλ εθαξκνγψλ.  

Οη ηνκείο εθαξκνγψλ φπνπ ηα ζπζηήκαηα JADE κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ απνηειεζκαηηθά θαη λα 
επεθηαζνχλ είλαη πνιινί θαη εθηείλνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηχνπ, πνπ απεπζχλνληαη ηφζν 
ζηνλ θαηαλαισηή φζν θαη ζηηο εηαηξίεο, σο ην θηλεηφ πεξηβάιινλ, κε ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα. 
Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ εθαξκνγψλ machine-to-machine, φπνπ ην peers proactivity 
θαη ν θαηαλεκεκέλνο ζπληνληζκφο εξγαζηψλ είλαη ιεηηνπξγίεο πνπ εμππεξεηνχλ ηέιεηα ηηο 
ραξαθηεξηζηηθέο απηνκαηνπνηεκέλεο απαηηήζεηο ησλ δηθηχσλ. Όια απηά ηα πεξηβάιινληα κπνξνχλ λα 
κνηξαζηνχλ ην ίδην βαζηθφ ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα ππνζηεξίμνπλ πξσηφθνιια 
επηθνηλσλίαο, απηφλνκεο ζπκπεξηθνξέο θαη νκφηηκε δηαρείξηζε.  

Ζ JADE είλαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ θαη δηαλέκεηαη απφ ηελ  TILAB, θάηνρν πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, 
κε άδεηα Open Source ππφ ηνπο φξνπο ηνπ LGPL (Lesser General Public License Version 2). Απφ ηνλ 
Μάην ηνπ 2003 έρεη δεκηνπξγεζεί ε JADE Board, ε νπνία επηηεξεί ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
JADE. Απηήλ ηελ πεξίνδν ε JADE Board απαξηζκεί 5 κέιε: TILAB, Motorola, Whitestein Technologies 
AG, Profactor GmbH, θαη Δ&Α ηεο France Telecom. 
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Ζ JADE ρξεζηκνπνηείηαη απφ δηάθνξεο επηρεηξήζεηο θαη αθαδεκατθέο νκάδεο, κέιε θαη κε κέιε ηεο 
FIPA, φπσο BT, CNET, NHK, Imperial College, IRST, KPN, ην παλεπηζηήκην Helsinky, INRIA, ATOS 
θαη πνιιέο άιιεο. 

Ζ JADE είλαη έλα εκπνξηθφ ζήκα CSELT. Έρεη αλαπηπρζεί απφ θνηλνχ απφ ηε CSELT θαη ηελ νκάδα 
Δθαξκνζκέλεο Μεραληθήο Τπνινγηζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πάξκαο .  

 

 

Χαπακηηπιζηικά ηηρ JADE 

 

Ζ JADE πξνζθέξεη ζηνλ πξνγξακκαηηζηή πξαθηφξσλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά[61]:  

 Καηαλεκεκέλε πιαηθφξκα πξαθηφξσλ ινγηζκηθνχ. Ζ πιαηθφξκα πξαθηφξσλ κπνξεί λα 
εθηείλεηαη ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο hosts (δεδνκέλνπ φηη κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κέζσ 
RMI). Μφλν κία εθαξκνγή ηεο Java, θαη επνκέλσο κφλν κία Java Virtual Machine, εθηειείηαη 
ζε θάζε host. Οη πξάθηνξεο πινπνηνχληαη σο λήκαηα ηεο Java θαη δνπλ κέζα ζε Agent 
Containers πνπ παξέρνπλ ηελ ππνζηήξημε ρξφλνπ εθηέιεζεο ζηνπο πξάθηνξεο.  

 Γξαθηθή δηεπαθή ρξήζηε (GUI) γηα ηελ απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη 
έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ησλ πξαθηφξσλ ινγηζκηθνχ, επηηξέπνληαο, παξαδείγκαηνο ράξηλ, λα 
ζηακαηήζεη θαη λα επαλεθθηλήζεη ηνπο πξάθηνξεο. Σν GUI επηηξέπεη επίζεο ηε δεκηνπξγία θαη 
ηελ εθθίλεζε ηεο εθηέιεζεο ελφο πξάθηνξα ζε έλαλ απνκαθξπζκέλν host ππφ ηνλ φξν φηη έλα 
θηβψηην (container) πξαθηφξσλ ηξέρεη ήδε θαζψο θαη ηνλ έιεγρν άιισλ ζπκκνξθσκέλσλ κε 
ηε FIPA πιαηθφξκσλ πξαθηφξσλ. 

 Δξγαιεία debugging πνπ βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ 
βαζηζκέλσλ ζηε JADE.  

 Δλδνπιαηθνξκηθή θηλεηηθφηεηα πξαθηφξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο ηφζν ηεο 
θαηάζηαζεο φζν θαη ηνπ θψδηθα (φηαλ είλαη απαξαίηεην) ηνπ πξάθηνξα.  

 Τπνζηήξημε ζηελ εθηέιεζε πνιιαπιψλ, παξάιιεισλ θαη ηαπηφρξνλσλ δξαζηεξηνηήησλ 
πξαθηφξσλ, κέζσ ηνπ κνληέινπ ζπκπεξηθνξάο. Ζ JADE πξνγξακκαηίδεη ρξνληθά ηηο 
ζπκπεξηθνξέο ησλ πξαθηφξσλ non-preemptively.  

 Πιαηθφξκα πξαθηφξσλ πνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ηε FIPA. Ζ πιαηθφξκα πεξηιακβάλεη ην AMS 
(Agent Management System - ζχζηεκα δηαρείξηζεο πξαθηφξσλ), ηνλ DF (Directory Facilitator 
- βνεζφο θαηαιφγνπ), θαη ην  ACC (Agent Communication Channel - δίαπιν επηθνηλσλίαο 
πξαθηφξσλ). Απηά ηα ηξία ζπζηαηηθά ελεξγνπνηνχληαη απηφκαηα θαηά ηελ εθθίλεζε ηεο 
πιαηθφξκαο πξαθηφξσλ. 

 Πνιινί ζχκθσλνη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο FIPA DFs κπνξνχλ λα εθθηλεζνχλ ζην ρξφλν 
εθηέιεζεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ εθαξκνγέο πνιιαπιψλ πεξηνρψλ, φπνπ κηα πεξηνρή 
είλαη έλα ινγηθφ ζχλνιν πξαθηφξσλ, ησλ νπνίσλ νη ππεξεζίεο δηαθεκίδνληαη απφ έλαλ θνηλφ 
βνεζφ (DF). Κάζε DF θιεξνλνκεί έλα GUI θαη φιεο ηηο ηππνπνηεκέλεο ηθαλφηεηεο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηε FIPA (δει. ηθαλφηεηα εγγξαθήο, δηαγξαθήο, ηξνπνπνίεζεο θαη 
αλαδήηεζεο πεξηγξαθψλ πξαθηφξσλ θαη ηθαλφηεηα έλσζεο ζε ζπλνκνζπνλδία κέζα ζε έλα 
δίθηπν DF's).  
 

 Απνδνηηθή κεηαθνξά κελπκάησλ ACL κέζα ζηελ ίδηα πιαηθφξκα πξαθηφξσλ. ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα, ηα κελχκαηα κεηαθέξνληαη θσδηθνπνηεκέλα σο Java αληηθείκελα, παξά σο 
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ζπκβνινζεηξέο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ marshalling θαη unmarshalling δηαδηθαζίεο. 
Όηαλ ν απνζηνιέαο ή ν παξαιήπηεο δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα πιαηθφξκα, ην κήλπκα απηφκαηα 
κεηαηξέπεηαη ζε / απφ ζχληαμε, θσδηθνπνίεζε θαη πξσηφθνιιν κεηαθνξάο, πνπ είλαη 
ζχκθσλα κε ηε FIPA. Απηή ε κεηαηξνπή δελ είλαη εκθαλήο ζηνπο ππεχζπλνπο πινπνίεζεο 
πξαθηφξσλ ινγηζκηθνχ, πνπ πξέπεη κφλν λα αζρνιεζνχλ κε  Java αληηθείκελα.  

 Βηβιηνζήθε FIPA πξσηνθφιισλ αιιειεπίδξαζεο έηνηκσλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.  

 Απηφκαηε εγγξαθή θαη δηαγξαθή πξαθηφξσλ κε ην AMS.  

 Τπεξεζία νλνκάησλ ζχκθσλε κε ηε FIPA: ζηελ εθθίλεζε νη πξάθηνξεο ιακβάλνπλ ην GUID 
(Globally Unique IDentifier) ηνπο απφ ηελ πιαηθφξκα.  

 Τπνζηήξημε γηα θαζνξηδφκελεο ζηελ εθαξκνγή γιψζζεο πεξηερνκέλνπ θαη νληνινγίεο.  

 Γηεπαθή InProcess γηα λα επηηξέςεη ζηηο εμσηεξηθέο εθαξκνγέο λα εθθηλνχλ απηφλνκνπο 
πξάθηνξεο. 

 

 

Επγαλεία ηηρ JADE 

 

Ζ JADE πεξηιακβάλεη κεξηθά εξγαιεία πνπ απινπνηνχλ ηε δηαρείξηζε πιαηθφξκσλ θαη ηελ αλάπηπμε 
εθαξκνγψλ. Σα παξαθάησ εξγαιεία είλαη δηαζέζηκα, απηή ηελ πεξίνδν [61]:  

 Ο Remote Management Agent (RMA), πνπ ελεξγεί σο γξαθηθή θνλζφια γηα ηε δηαρείξηζε θαη 
ηνλ έιεγρν ηεο πιαηθφξκαο. Έλα πξψην ζηηγκηφηππν ελφο RMA κπνξεί λα αξρίζεη κε ηελ 
επηινγή γξακκήο εληνιψλ ("- gui "), αιιά έπεηηα πεξηζζφηεξα απφ έλα GUI κπνξνχλ λα 
ελεξγνπνηεζνχλ. Ζ JADE δηαηεξεί ηε ζπλνρή κεηαμχ πνιιαπιψλ RMAs, κέζσ multicasting 
γεγνλφησλ ζε φινπο ηνπο RMAs. Δπηπιένλ, ε θνλζφια RMA είλαη ζε ζέζε λα εθθηλήζεη άιια 
JADE εξγαιεία.  

 Ο  Dummy Agent είλαη έλα εξγαιείν ειέγρνπ, αλίρλεπζεο θαη δηφξζσζεο ιαζψλ, 
απνηεινχκελν απφ έλα GUI θαη έλαλ JADE πξάθηνξα. Υξεζηκνπνηψληαο ην GUI είλαη δπλαηφ 
λα ζπλζέζεη κελχκαηα ACL θαη λα ηα ζηείιεη ζε άιινπο πξάθηνξεο. Δίλαη επίζεο δπλαηφ λα 
επηδεηρζεί ε ιίζηα φισλ ησλ ACL κελπκάησλ πνπ ζηέιλνληαη ή ιακβάλνληαη, ζπκπιεξσκέλε 
κε πιεξνθνξίεο ρξνληθήο ζθξαγίδαο (timestamp) ψζηε λα επηηξαπεί ε θαηαγξαθή θαη ε 
αθξφαζε ζπλνκηιηψλ πξαθηφξσλ.  

 Ο Sniffer είλαη πξάθηνξαο πνπ κπνξεί λα ζπιιάβεη ηα κελχκαηα ACL ελψ κεηαθέξνληαη, θαη 
λα ηα εθζέηεη γξαθηθά ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζεκεηνγξαθία παξφκνηα κε ηα δηαγξάκκαηα 
αθνινπζίαο UML. Δίλαη ρξήζηκνο γηα ηελ αλίρλεπζε θαη δηφξζσζε ησλ ιαζψλ ζηηο θνηλσλίεο 
πξαθηφξσλ ινγηζκηθνχ, παξαηεξψληαο πψο απηέο αληαιιάζζνπλ ACL κελχκαηα.  

 Ο Introspector  είλαη έλαο πξάθηνξαο πνπ επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θχθινπ δσήο 
ελφο πξάθηνξα, ησλ αληαιιαζζφκελσλ ACL κελπκάησλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ζηελ 
εθηέιεζε. 

 Σν DF GUI  είλαη έλα πιήξεο GUI πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ πξνθαζνξηζκέλν Directory 
Facilitator (DF) ηεο JADE θαη κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ θάζε άιιν DF πνπ ν 
ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεηαζηεί. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα 
ζχλζεην δίθηπν πεξηνρψλ θαη ππν-πεξηνρψλ θίηξηλσλ ζειίδσλ θαηαιφγνπ. Απηφ ην GUI 
επηηξέπεη απιά θαη δηαηζζεηηθά ηνλ έιεγρν ηεο βάζεο ησλ γλψζεσλ ελφο DF, ηε ζπλέλσζε ζε 
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νκνζπνλδία ελφο DF κε άιινπο DFs, θαη ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν (εγγξαθή/ δηαγξαθή/ 
ηξνπνπνίεζε/ αλαδήηεζε) ηεο βάζεο γλψζεσλ ηνπ γνλέα DF θαη επίζεο ησλ παηδηψλ DF 
(πινπνηψληαο ην δίθηπν ησλ πεξηνρψλ θαη ππνπεξηνρψλ). 

 Ο LogManagerAgent  είλαη έλαο πξάθηνξαο πνπ επηηξέπεη ηελ αλάζεζε ζε ρξφλν εθηέιεζεο 
πιεξνθνξηψλ θαηαρψξεζεο (logging) ηφζν γηα ηηο θιάζεηο JADE φζν θαη γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 
θιάζεηο εθαξκνγήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Java Logging. 

 O SocketProxyAgent είλαη έλαο απιφο πξάθηνξαο, πνπ ελεξγεί σο ακθίδξνκε πχιε κεηαμχ 
κηαο πιαηθφξκαο JADE θαη κηαο ζπλεζηζκέλεο TCP/IP ζχλδεζεο. Σα κελχκαηα ACL, πνπ 
ηαμηδεχνπλ κέζσ ηεο JADE ηδηφθηεηεο ππεξεζίαο κεηαθνξψλ, κεηαηξέπνληαη ζε απιέο 
ζπκβνινζεηξέο ASCII θαη ζηέιλνληαη κέζσ κηαο ζχλδεζεο ππνδνρψλ. Αληίζηξνθα, ηα 
κελχκαηα ACL κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ κέζσ απηήο ηεο TCP/IP ζχλδεζεο ζηελ πιαηθφξκα 
JADE. Απηφο ν πξάθηνξαο είλαη ρξήζηκνο, π.ρ. γηα λα ρεηξηζηεί ηα firewalls ηνπ δηθηχνπ ή γηα 
λα παξέρεη αιιειεπηδξάζεηο πιαηθφξκσλ κε Java applets κέζα ζε έλαλ web browser. 

 

 

Aπσιηεκηονική ηηρ JADE 

 

Κάζε ηξέρνλ ζηηγκηφηππν ηνπ πεξηβάιινληνο εθηέιεζεο ηεο JADE νλνκάδεηαη Container θαζψο κπνξεί 
λα πεξηέρεη αξθεηνχο πξάθηνξεο. Σν ζχλνιν ησλ ελεξγψλ containers νλνκάδεηαη πιαηθφξκα 
(Platform) θαη παξέρεη έλα νκνηνγελέο ζηξψκα πνπ θξχβεη ζηνπο πξάθηνξεο (θαη ζηνπο ππεχζπλνπο 
γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγήο επίζεο) ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηελ πνηθηινκνξθία ησλ βαζηθψλ 
ζπζηαηηθψλ (hardware, ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ηχπνη δηθηχσλ, JVM).  

Κάζε πξάθηνξαο πξνζδηνξίδεηαη απφ έλα "αλαγλσξηζηηθφ πξαθηφξσλ" (agent identifier - AID). Έλα  
αλαγλσξηζηηθφ πξαθηφξσλ πεξηιακβάλεη έλα παγθφζκην κνλαδηθφ φλνκα ζπλ δηάθνξεο δηεπζχλζεηο. 
Σν φλνκα ζηε JADE έρεη ηε κνξθή <agentname>@<platform-name> θαη νη δηεπζχλζεηο είλαη νη 
δηεπζχλζεηο ηεο πιαηθφξκαο φπνπ δνπλ νη πξάθηνξεο. Ζ ζχληαμε απηψλ ησλ δηεπζχλζεσλ είλαη κηα 
αθνινπζία URI θαη απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν φηαλ πξέπεη έλαο πξάθηνξαο λα επηθνηλσλήζεη κε 
έλαλ άιιν πξάθηνξα πνπ δεη ζε κηα δηαθνξεηηθή πιαηθφξκα. 

Ζ θαηαλεκεκέλε αξρηηεθηνληθή ηεο JADE ζηεξίδεηαη ζε έλαλ εηδηθφ θφκβν, νλνκαδφκελν Main 
container, γηα λα ζπγρξνλίζεη φινπο ηνπο άιινπο θφκβνπο θαη γηα λα θξαηά εληαία φιε ηελ πιαηθφξκα. 

Έλαο ηνπιάρηζηνλ Main container πξέπεη λα είλαη ελεξγφο ζηελ πιαηθφξκα θαη φινη νη άιινη 
containers εγγξάθνληαη ζε απηφλ κφιηο εθθηλνχλ. πκπεξαζκαηηθά, ν πξψηνο container πνπ εθθηλεί ζε 
κηα πιαηθφξκα πξέπεη λα είλαη Main container. Οη πξφζζεηνη containers πξαθηφξσλ πξέπεη λα είλαη 
"θαλνληθνί" (δει. κε-θχξηνη) containers θαη πξέπεη λα ηνπο δνζεί πνχ ζα βξνπλ (host θαη ζχξα) ηνλ 
Main container ηνπο (δει. ηνλ Main container πνπ εγγξάθνληαη). Απηνί νη θαλνληθνί containers 
κπνξνχλ λα εθθηλήζνπλ έπεηηα ζηνλ ίδην host, ή ζε απνκαθξπζκέλνπο hosts, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε 
ηνλ Main Container ηεο πιαηθφξκαο πξαθηφξσλ, κε ζπλέπεηα έλα θαηαλεκεκέλν ζχζηεκα πνπ 
θαίλεηαη απφ έμσ σο κηα εληαία πιαηθφξκα πξαθηφξσλ. 

Παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο JADE είλαη απνθεληξσκέλεο, ππάξρνπλ θάπνηα 
απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ππνζηεξίδνληαη κφλν απφ ηνλ Main Container. 

Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη: 

 Γηαρείξηζε ηνπ Container Table (δει. ηνπ ζχλνιν φισλ ησλ θφκβσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 
θαηαλεκεκέλε πιαηθφξκα). 
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 Γηαρείξηζε ηνπ Global Agent Descriptor Table (δει. ηνπ ζχλνιν φισλ ησλ πξαθηφξσλ 
ινγηζκηθνχ πνπ θηινμελνχληαη απφ ηελ θαηαλεκεκέλε πιαηθφξκα, καδί κε ηελ ηξέρνπζα ζέζε 
ηνπο).  

 Γηαρείξηζε ηνπ πίλαθα MTP (δει. ηνπ ζχλνιν φισλ ησλ παξαηαγκέλσλ ζεκείσλ ηέινπο 
(endpoints) MTP, καδί κε ηε ζέζε παξάηαμεο).  

 Φηινμελία ηνπ πξάθηνξα AMS ηεο πιαηθφξκαο.  

 Φηινμελία ηνπ πξάθηνξα Default DF ηεο πιαηθφξκαο. 

 

Δάλ έλα άιιν Μain container εθθηλήζεη θάπνπ ζην δίθηπν απνηειεί κηα δηαθνξεηηθή πιαηθφξκα ζηελ 
νπνία νη λένη θαλνληθνί containers κπνξνχλ ελδερνκέλσο λα εγγξαθνχλ.  

Οη JADE πξάθηνξεο πξνζδηνξίδνληαη απφ έλα κνλαδηθφ φλνκα θαη, ππφ ηνλ φξν φηη μέξνπλ ν έλαο ην 
φλνκα ηνπ άιινπ, κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ δηαθαλψο αλεμάξηεηα απφ ηελ πξαγκαηηθή ζέζε ηνπο: 
ίδηνο container, δηαθνξεηηθνί containers ζηελ ίδηα πιαηθφξκα ή δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο. 

 

Ζ πιαηθφξκα πξαθηφξσλ JADE πεξηιακβάλεη φινπο εθείλνπο ηνπο ππνρξεσηηθνχο πξάθηνξεο πνπ 
δηαρεηξίδνληαη ηελ πιαηθφξκα, νη νπνίνη είλαη ν ACC, ν AMS, θαη ν DF. Όιε ε επηθνηλσλία πξαθηφξσλ 
ινγηζκηθνχ εθηειείηαη κέζσ ηεο δηαβίβαζεο κελπκάησλ, φπνπ ε γιψζζα ησλ κελπκάησλ είλαη ε FIPA 
ACL. 

 

 

Ο ππάκηοπαρ ACC 

Σν ζχζηεκα κεηαθνξψλ κελπκάησλ, απνθαινχκελν επίζεο δίαπινο επηθνηλσλίαο πξαθηφξσλ (Agent 
Communication Channel - ACC), είλαη ν πξάθηνξαο πνπ παξέρεη ηελ πνξεία γηα ηε βαζηθή επαθή 
κεηαμχ ησλ πξαθηφξσλ ινγηζκηθνχ κέζα θαη έμσ απφ ηελ πιαηθφξκα. Δίλαη ε πξνεπηιεγκέλε κέζνδνο 
επηθνηλσλίαο πνπ πξνζθέξεη κηα αμηφπηζηε, ηαθηηθή θαη αθξηβή ζηεξεφηππε ππεξεζία κελπκάησλ. 
Απηφο ν πξάθηνξαο [8] είλαη έλα CORBA IIOP server αληηθείκελν θαη δέρεηαη ηηο απνκαθξπζκέλεο 
αηηήζεηο. Κάζε θνξά πνπ ιακβάλεη έλα ACL κήλπκα πνπ θσδηθνπνηείηαη σο string (ζπλήζσο απφ ηνπο 
non-JADE πξάθηνξεο), αλαιχεη ην κήλπκα θαη ην κεηαηξέπεη ζε έλα Java ACLMessage αληηθείκελν  
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ φινπο ηνπο JADE πξάθηνξεο. Μπνξεί επίζεο λα εθηειέζεη ηελ αληίζηξνθε  
κεηαηξνπή φηαλ ζηέιλεη έλαο JADE πξάθηνξαο έλα κήλπκα ζε έλαλ non-JADE πξάθηνξα.  

 

Ο ππάκηοπαρ AMS 

Ο AMS (Agent Management System - χζηεκα δηαρείξηζεο πξαθηφξσλ) είλαη ν πξάθηνξαο πνπ αζθεί 
ηνλ επνπηηθφ έιεγρν ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο ρξήζεο ηεο πιαηθφξκαο πξαθηφξσλ. Μφλν έλαο AMS 
ππάξρεη ζε κηα εληαία πιαηθφξκα. Ο AMS παξέρεη ηηο ππεξεζίεο “ιεπθψλ ζειίδσλ” (ππεξεζία 
νλνκάησλ, δει. εμαζθαιίδεη φηη θάζε πξάθηνξαο ζηελ πιαηθφξκα έρεη έλα κνλαδηθφ φλνκα) θαη 
θχθινπ δσήο, δηαηεξψληαο έλαλ θαηάινγν ησλ αλαγλσξηζηηθψλ (AID) θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ 
πξαθηφξσλ. Κάζε πξάθηνξαο πξέπεη λα θαηαρσξεζεί κε έλαλ AMS πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη έλα 
έγθπξν AID. Ο AMS αληηπξνζσπεχεη ηελ αξρή ζηελ πιαηθφξκα (παξαδείγκαηνο ράξηλ είλαη δπλαηφ λα 
δεκηνπξγεζνχλ / ζθνησζνχλ πξάθηνξεο ζε απνκαθξπζκέλα containers κε κηα αίηεζε απηνχ ζηνλ 
AMS).  
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Ο ππάκηοπαρ DF 

Μηα ππεξεζία “θίηξηλσλ ζειίδσλ” επηηξέπεη ζηνπο πξάθηνξεο λα δεκνζηεχζνπλ κηα ή πεξηζζφηεξεο 
ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ έηζη ψζηε άιινη πξάθηνξεο λα κπνξνχλ λα ηηο βξνπλ θαη λα ηηο 
εθκεηαιιεπηνχλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπο. 

Ζ ππεξεζία θίηξηλσλ ζειίδσλ ζηε JADE (ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή FIPA) παξέρεηαη απφ έλαλ 
πξάθηνξα απνθαινχκελν DF (Directory Facilitator - βνεζφο θαηαιφγνπ). Κάζε πιαηθφξκα ζχκθσλε 
κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο FIPA θηινμελεί έλαλ πξνεπηιεγκέλν (default) πξάθηνξα DF (ηνπ νπνίνπ 
ηνπηθφ φλνκα είλαη "df"). Άιινη DF πξάθηνξεο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ θαη δηάθνξνη DF 
πξάθηνξεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνεπηιεγκέλνπ) κπνξνχλ λα ζπλελσζνχλ ζε νκνζπνλδία 
έηζη ψζηε λα παξέρνπλ έλαλ εληαίν θαηαλεκεκέλν θαηάινγν θίηξηλσλ ζειίδσλ.  

Δθφζνλ ν DF είλαη έλαο πξάθηνξαο, είλαη δπλαηή ε αιιειεπίδξαζε κε απηφλ φπσο ζπλήζσο, κε ηελ 
αληαιιαγή ACL κελπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κηα θαηάιιειε γιψζζα πεξηερνκέλνπ (ε SL0 
γιψζζα) θαη κηα θαηάιιειε νληνινγία (ε FIPA-agent-management ontology) ζχκθσλα κε ηελ 
πξνδηαγξαθή FIPA. Πξνθεηκέλνπ λα απινπνηεζνχλ απηέο νη αιιειεπηδξάζεηο, σζηφζν, ε JADE 
παξέρεη ηελ θιάζε jade.domain.DFService κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο είλαη δπλαηφ λα δεκνζηεπζνχλ 
θαη αλαδεηεζνχλ ππεξεζίεο κέζσ θιήζεσλ ησλ κεζφδσλ ηεο θιάζεο.  

Έλαο πξάθηνξαο πνπ επηζπκεί λα δεκνζηεχζεη κηα ή πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο πξέπεη λα παξέρεη ζηνλ 
DF κηα πεξηγξαθή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ AID ηνπ, ελδερνκέλσο ηε ιίζηα γισζζψλ θαη 
νληνινγηψλ πνπ νη άιινη πξάθηνξεο πξέπεη λα μέξνπλ γηα λα αιιειεπηδξάζνπλ κε απηφλ θαη ηε ιίζηα 
δεκνζηεπφκελσλ ππεξεζηψλ. Γηα θάζε δεκνζηεπκέλε ππεξεζία παξέρεηαη κηα πεξηγξαθή πνπ 
πεξηιακβάλεη ηνλ ηχπν ππεξεζηψλ, ην φλνκα ππεξεζηψλ, ηηο γιψζζεο θαη ηηο νληνινγίεο πνπ 
απαηηνχληαη γηα λα εθκεηαιιεπηνχλ εθείλε ηελ ππεξεζία θαη δηάθνξεο ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο ηεο 
ππεξεζίαο . 

Ζ αξρηηεθηνληθή ινγηζκηθνχ ηεο JADE είλαη βαζηζκέλε ζηε ζπλχπαξμε δηάθνξσλ εηθνληθψλ κεραλψλ 
Java (Java Virtual Machines - JVMs) θαη ε επηθνηλσλία ζηεξίδεηαη ζηελ Java RMI (Remote Method 
Invocation) κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ JVMs θαη ζηε ζεκαηνδφηεζε γεγνλφησλ (event signaling) κέζα ζε 
κία εληαία JVM. Ζ πιαηθφξκα πξαθηφξσλ κπνξεί λα θαηαλεκεζεί ζε δηάθνξνπο hosts. Κάζε JVM είλαη 
έλα βαζηθφ container πξαθηφξσλ πνπ παξέρεη έλα πιήξεο πεξηβάιινλ εθηέιεζεο γηα ηνπο πξάθηνξεο 
θαη επηηξέπεη ζε δηάθνξνπο πξάθηνξεο λα εθηειεζηνχλ ηαπηφρξνλα ζηνλ ίδην host. ε γεληθέο γξακκέο, 
ε αξρηηεθηνληθή επηηξέπεη επίζεο ζε δηάθνξεο JVMs λα εθηειεζηνχλ ζηνλ ίδην host. Δληνχηνηο, απηφ 
απνζαξξχλεηαη ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ overhead θαη ηεο έιιεηςεο νπνηνπδήπνηε νθέινπο. 

Κάζε container πξαθηφξσλ είλαη έλα πνιχ-λεκαηηθφ (multithreaded) πεξηβάιινλ εθηέιεζεο πνπ 
απνηειείηαη απφ έλα λήκα γηα θάζε πξάθηνξα ζπλ ηα λήκαηα ζπζηεκάησλ πνπ παξάγνληαη απφ ην 
RMI ζχζηεκα ρξφλνπ εθηέιεζεο γηα ηελ απνζηνιή κελπκάησλ. Έλα εηδηθφ container, o Main container 
πνπ πξναλαθέξζεθε, παίδεη ην ξφιν ηεο δηαπξνζσπείαο, κε ηελ εθηέιεζε ησλ πξαθηφξσλ δηαρείξηζεο 
θαη ηελ αληηπξνζψπεπζε νιφθιεξεο ηεο πιαηθφξκαο ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. Μηα πιήξεο πιαηθφξκα 
(AP) πξαθηφξσλ απνηειείηαη, έπεηηα, απφ δηάθνξα containers πξαθηφξσλ φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 
πνπ αθνινπζεί. Ζ δηαλνκή ησλ containers ζε έλα δίθηπν ππνινγηζηψλ επηηξέπεηαη, ππφ ηνλ φξν φηη ε 
επηθνηλσλία RMI κεηαμχ ησλ hosts ηνπο δηαηεξείηαη. 

Κάζε  container πξαθηφξσλ είλαη έλα RMI server αληηθείκελν, πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνπηθά έλα ζχλνιν 
πξαθηφξσλ ινγηζκηθνχ. Διέγρεη ηνλ θχθιν δσήο ησλ πξαθηφξσλ δεκηνπξγψληαο ηνπο, αλαζηέιινληαο 
ηελ εθηέιεζή ηνπο, επαλεθθηλψληαο θαη ηεξκαηίδνληάο ηνπο. Δθηφο απηνχ, δηαρεηξίδεηαη φιεο ηηο πηπρέο 
ηεο επηθνηλσλίαο, απνζηέιινληαο εηζεξρφκελα ACL κελχκαηα, δξνκνινγψληαο ηα ζχκθσλα κε ηνλ 
πξννξηζκφ ηνπο (receiver) θαη ηνπνζεηψληαο ηα ζε ηδησηηθέο νπξέο κελπκάησλ ησλ πξαθηφξσλ. Γηα ηα 
εμεξρφκελα κελχκαηα, ν  container πξαθηφξσλ  δηαηεξεί αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα λα αλαδεηήζεη ηε 
ζέζε πξαθηφξσλ - δεθηψλ θαη λα επηιέμεη έλαλ θαηάιιειν ηξφπν κεηαθνξάο γηα λα δηαβηβάζεη ην ACL 
κήλπκα. 
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Ζ πιαηθφξκα πξαθηφξσλ παξέρεη κία γξαθηθή δηεπαθή ρξήζηε (GUI) γηα ηελ απνκαθξπζκέλε 
δηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ησλ πξαθηφξσλ, πνπ επηηξέπεη, 
παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην ζηακάηεκα θαη ηελ εθθίλεζε πξαθηφξσλ. Σν GUI επηηξέπεη επίζεο λα 
δεκηνπξγεζεί θαη λα αξρίζεη ε εθηέιεζε ελφο πξάθηνξα ζε έλαλ απνκαθξπζκέλν host, ππφ ηνλ φξν φηη 
έλα container πξαθηφξσλ ηξέρεη ήδε. Σν ίδην ην GUI έρεη πινπνηεζεί σο πξάθηνξαο, απνθαινχκελνο 
RMA (Remote Monitoring Agent).  

Όηαλ εθθηλεί κηα JADE πιαηθφξκα, ν AMS θαη DF δεκηνπξγνχληαη ακέζσο θαη ην ACC ηίζεηαη ψζηε λα 
επηηξέςεη ηελ επηθνηλσλία κελπκάησλ. Ο Main container, ή front-end, είλαη ν container πξαθηφξσλ 
φπνπ ν AMS θαη ν DF δνπλ θαη φπνπ ην RMI registry, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εζσηεξηθά απφ ηε JADE, 
δεκηνπξγείηαη. Σα άιια containers πξαθηφξσλ ζπλδένληαη κε ην main container θαη παξέρνπλ έλα 
πιήξεο πεξηβάιινλ εθηέιεζεο γηα ηελ εθηέιεζε νπνηνπδήπνηε ζπλφινπ πξαθηφξσλ JADE. 

χκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο FIPA, ν DF θη ν AMS πξάθηνξαο επηθνηλσλνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 
FIPA-SL0  γιψζζα πεξηερνκέλνπ, ηελ νληνινγία fipa-agent-management, θαη ην πξσηφθνιιν 
αιιειεπίδξαζεο FIPA request.  

Ο Main Container είλαη έλαο container κεησπηθνχ άθξνπ (front-end) θαη δηαηεξεί εζσηεξηθά έλα RMI 
registry, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ άιινπο containers πξαθηφξσλ ζην ρξφλν εθθίλεζεο γηα λα 
εγγξάθνληαη κε ην κεησπηθφ άθξν (front-end), θη έηζη λα γίλνληαη κέιε ηεο πιαηθφξκαο πξαθηφξσλ. Ο 
Main Container δηαηεξεί έλαλ πίλαθα φισλ ησλ containers (Agent Container Table) καδί κε ηελ RMI 
αλαθνξά αληηθεηκέλνπ ηνπο. Δπίζεο, έλαο γεληθφο πίλαθαο πεξηγξαθέσλ πξαθηφξσλ (Agent Global 
Descriptor Table) θξαηείηαη, ν νπνίνο ζπζρεηίδεη θάζε φλνκα πξάθηνξα κε ηα AMS δεδνκέλα ηνπ θαη κε 
ηελ RMI αλαθνξά αληηθεηκέλνπ ηνπ container ηνπ. 

Όηαλ έλα λέν front-end container αξρίδεη λα εθηειείηαη, δεκηνπξγεί έλα εζσηεξηθφ RMI registry ζηνλ 
ηξέρνληα host πνπ αθνχεη ζε κία δηεπθξηληζκέλε απφ ην ρξήζηε TCP/IP ζχξα. Καηφπηλ, εθθηλεί ηνπο 
πξάθηνξεο ζπζηεκάησλ FIPA (ACC, AMS θαη DF). 

Όηαλ έλα λέν container αξρίδεη λα εθηειείηαη, αλαδεηά ην RMI registry πνπ είλαη ελζσκαησκέλν κέζα 
ζην εθηεινχκελν front-end container ηεο πιαηθφξκαο ζηελ νπνία ζέιεη λα ζπλδεζεί. Έπεηηα, αλαθηά 
απφ απηφ ηελ RMI αλαθνξά αληηθεηκέλνπ ηνπ front-end  ηεο πιαηθφξκαο. Ο λένο container 
πξαθηφξσλ θαηαρσξείηαη ζην front-end θαη πξνζηίζεηαη ζηνλ Agent Container Table. Καηφπηλ, 
ελεκεξψλεη ην front-end ηνπ φπνηε έλαο πξάθηνξαο δεκηνπξγείηαη ή ηεξκαηίδεη, πξνθεηκέλνπ λα 
θξαηεζεί ν Agent Global Descriptor Table ζπλεπήο.  

Πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε απφδνζε, θάζε container δηαηεξεί ζηε γξήγνξε κλήκε ηελ αλαθνξά 
αληηθεηκέλνπ άιισλ containers, κφιηο ζηέιλεηαη έλα κήλπκα ζε απηνχο. Έηζη απνθεχγεηαη ε αλαδήηεζε 
ζηνλ Agent Global Descriptor Table θάζε θνξά πνπ πξέπεη λα ζηαιεί έλα κήλπκα. Δληνχηνηο, 
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ δπλακηθέο θαηαζηάζεηο, φπνπ νη containers πξαθηφξσλ εκθαλίδνληαη 
θαη εμαθαλίδνληαη, εάλ κηα απνκαθξπζκέλε κέζνδνο πξνθαιέζεη κηα εμαίξεζε, ν Agent Global 
Descriptor Table ρξεζηκνπνηείηαη πάιη.  

Σν πεξηβάιινλ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο JADE δηαηεξεί ηνπο θαηάιιεινπο πίλαθεο πξαθηφξσλ θαη είλαη 
έηζη ηθαλφο λα επηιέμεη ηνλ απνδνηηθφηεξν κεραληζκφ κελχκαηνο, ζχκθσλα κε ηε ζέζε ησλ 
πξαθηφξσλ-δεθηψλ. 

Ζ πιαηθφξκα παξνπζηάδεη κηα εληαία δηεπαθή ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 
ηππνπνηεκέλν  πξάθηνξα ACC πνπ πξναλαθέξζεθε. Ο  container πξαθηφξσλ  επηηξέπεη ζηε JADE λα 
πξνζαξκνζηεί ζηελ θχξηα πξνυπφζεζε φηη νη κεραληζκνί επηθνηλσλίαο πξέπεη λα είλαη άγλσζηνη ζε 
φινπο ηνπο πξάθηνξεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θάζε λήκα πξαθηφξσλ είλαη κηα απνιχησο αλεμάξηεηε 
θιάζε, ε νπνία δελ γλσξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ κεραληζκψλ επηθνηλσλίαο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο 
πιαηθφξκαο πξαθηφξσλ. 
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Επικοινυνία JADE ππακηόπυν 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ παξέρνπλ νη JADE πξάθηνξεο είλαη ε 
δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζνπλ. Τηνζεηείηαη ε  αζχγρξνλε δηαβίβαζε κελπκάησλ. Κάζε πξάθηνξαο 
έρεη κηα νπξά κελπκάησλ πξαθηφξσλ φπνπ θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο εηζάγνληαη ηα κελχκαηα πνπ 
ζηέιλνληαη απφ άιινπο πξάθηνξεο. Όπνηε έλα κήλπκα εηζάγεηαη ζηελ νπξά κελπκάησλ εηδνπνηείηαη ν 
ιακβάλσλ πξάθηνξαο. Δάλ θαη πφηε παίξλεη πξαγκαηηθά ν πξάθηνξαο ην κήλπκα απφ ηελ νπξά 
κελπκάησλ γηα λα ην επεμεξγαζηεί εμαξηάηαη απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή. 

Σα κελχκαηα πνπ αληαιιάζζνληαη απφ ηνπο JADE πξάθηνξεο έρνπλ κηα κνξθή πνπ θαζνξίδεηαη απφ 
ηε γιψζζα ACL νξηζκέλε απφ ηα δηεζλή πξφηππα FIPA, γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πξαθηφξσλ 
ινγηζκηθνχ. Απηή ε κνξθή πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα:  

 Σνλ απνζηνιέα(sender) ηνπ κελχκαηνο  

 Σε ιίζηα ησλ απνδεθηψλ(receivers)  

 Σελ επηθνηλσληαθή πξφζεζε (επίζεο απνθαινχκελε "performative") πνπ πξνζδηνξίδεη ηη ν 
απνζηνιέαο ζθνπεχεη λα επηηχρεη κε ηελ απνζηνιή ηνπ κελχκαηνο. Σν performative κπνξεί λα 
είλαη REQUEST, εάλ ν απνζηνιέαο ζέιεη ν δέθηεο λα εθηειέζεη κηα ελέξγεηα, INFORM, εάλ ν 
απνζηνιέαο ζέιεη λα πιεξνθνξήζεη ην δέθηε γηα έλα γεγνλφο, QUERY_IF, εάλ ν απνζηνιέαο 
ζέιεη λα μέξεη εάλ κηα δεδνκέλε ζπλζήθε ηζρχεη ή φρη, CFP (call for proposal), PROPOSE, 
ACCEPT_PROPOSAL, REJECT_PROPOSAL, εάλ ν απνζηνιέαο θαη ν δέθηεο ζπκκεηέρνπλ 
ζε κηα δηαπξαγκάηεπζε, θη άιια. 

Σν πεξηερφκελν πνπ απνηειεί ηηο πξαγκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην κήλπκα (δει. ε 
ελέξγεηα πνπ εθηειείηαη ζε έλα κήλπκα REQUEST, ην γεγνλφο πνπ ν απνζηνιέαο ζέιεη λα 
απνθαιχςεη ζε έλα INFORM κήλπκα).  

Σε γιψζζα πεξηερνκέλνπ πνπ νξίδεη ηε ζχληαμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθθξαζηεί ην πεξηερφκελν 
(θαη ν απνζηνιέαο θαη ν δέθηεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θσδηθνπνηήζνπλ / αλαιχζνπλ ηηο 
εθθξάζεηο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε απηήλ ηελ ζχληαμε γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε επηθνηλσλία).  

Σελ νληνινγία πνπ παξέρεη ην ιεμηιφγην ησλ ζπκβφισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πεξηερφκελν θαη 
ηελ έλλνηά ηνπο (θαη ν απνζηνιέαο θαη ν δέθηεο πξέπεη λα απνδψζνπλ ην ίδην λφεκα ζηα ζχκβνια γηα 
λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε επηθνηλσλία).  

Μεξηθά πεδία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ειέγμνπλ δηάθνξεο ηαπηφρξνλεο ζπλνκηιίεο θαη γηα λα 
δηεπθξηλίζνπλ πξνζεζκίεο γηα ηε ιήςε κηαο απάληεζεο φπσο  conversation-id, reply-with, in-reply-to, 
reply-by. 

Όηαλ έλαο JADE πξάθηνξαο ζηέιλεη έλα κήλπκα, νη αθφινπζεο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη 
δπλαηέο:  

Δάλ ν πξάθηνξαο-δέθηεο δεη ζην ίδην container πξαθηφξσλ, ην Java αληηθείκελν πνπ αληηπξνζσπεχεη 
ην ACL κήλπκα πεξλά ζην δέθηε ρξεζηκνπνηψληαο έλα αληηθείκελν γεγνλφηνο, ρσξίο νπνηαδήπνηε 
κεηάθξαζε κελπκάησλ.  

Δάλ ν πξάθηνξαο-δέθηεο δεη ζηελ ίδηα JADE πιαηθφξκα αιιά κέζα ζε έλα δηαθνξεηηθφ container, ην 
ACL κήλπκα ζηέιλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ην Java πιαίζην Remote Method Invocation. Δθηφο απφ ηελ 
απφδνζε, ν πξάθηνξαο ιακβάλεη έλα Java αληηθείκελν, αθξηβψο φπσο ην κήλπκα κεηαμχ containers.  

Δάλ ν δέθηεο βξίζθεηαη ζε κηα δηαθνξεηηθή πιαηθφξκα πξαθηφξσλ, ην ηππνπνηεκέλν πξσηφθνιιν 
IIOP θαη ε δηεπαθή OMG IDL ρξεζηκνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα FIPA. Απηφ πεξηιακβάλεη ηε 
κεηάθξαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ACL κελχκαηνο ζε string θαη έπεηηα ηελ εθηέιεζε κηαο απνκαθξπζκέλεο 
θιήζεο ρξεζηκνπνηψληαο IIOP σο πξσηφθνιιν πιηθνινγηζκηθνχ. Απφ ηελ πιεπξά ησλ δεθηψλ, ην 
IIOP ζα ρξεζηκνπνηεζεί, παξάγνληαο έλα Java string, ην νπνίν ζα αλαιπζεί ζε έλα αληηθείκελν 
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ACLMessage. Σειηθά, ην Java αληηθείκελν ζα απνζηαιεί ζηνλ πξάθηνξα-δέθηε (κέζσ Java γεγνλφησλ 
ή θιήζεσλ RMI). 

 

Γλώζζερ Πεπιεσομένος και Ονηολογίερ ζηη JADE 

Μέζα ζην ACL κήλπκα,  νη πιεξνθνξίεο  αλαπαξίζηαληαη σο έθθξαζε πεξηερνκέλνπ ζχκθσλε κε κηα 
θαηάιιειε γιψζζα πεξηερνκέλνπ, π.ρ. SL, θαη θσδηθνπνηνχληαη ζε κία θαηάιιειε κνξθή, π.ρ. string. 
Οη πξάθηνξεο έρνπλ ην δηθφ ηνπο (ελδερνκέλσο δηαθνξεηηθφ) ηξφπν λα αλαπαξηζηνχλ εζσηεξηθά  ηηο 
πιεξνθνξίεο απηέο. Ο ηξφπνο απηφο πξέπεη λα επηηξέπεη ηνλ εχθνιν ρεηξηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ, 
νπφηε θαη είλαη αξθεηά ζαθέο φηη ε αλαπαξάζηαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα ACL έθθξαζε 
πεξηερνκέλνπ δελ είλαη θαηάιιειε γηα ην εζσηεξηθφ ελφο πξάθηνξα. Δπίζεο, ε απνζήθεπζε απηψλ 
ησλ πιεξνθνξηψλ κέζα ζε έλαλ πξάθηνξα απιά σο κεηαβιεηή string δελ είλαη θαηάιιειε γηα ηνλ 
ρεηξηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ. ηνπο πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ πνπ γξάθνληαη ζε Java (φπσο νη πξάθηνξεο 
JADE), νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ βνιηθά λα αλαπαξαζηαζνχλ κέζα ζε έλαλ πξάθηνξα σο Java 
αληηθείκελα.  

Ζ JADE ππνζηεξίδεη ηηο γιψζζεο πεξηερνκέλνπ θαη ηηο νληνινγίεο πξνθεηκέλνπ νη κεηαηξνπέο απφ ηε 
κία αλαπαξάζηαζε ζηελ άιιε θαη νη ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηψλ λα εθηεινχληαη απηφκαηα, 
επηηξέπνληαο ζηνπο ππεχζπλνπο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ην ρεηξηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ κέζα ζηνπο 
πξάθηνξεο σο Java αληηθείκελα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε νληνινγία επηθπξψλεη ζεκαζηνινγηθά ηηο 
πιεξνθνξίεο, ελψ ν codec (codec γηα κηα γιψζζα πεξηερνκέλνπ είλαη έλα Java αληηθείκελν ηθαλφ λα 
δηαρεηξηζηεί εθθξάζεηο πεξηερνκέλνπ γξακκέλεο ζηελ γιψζζα απηή) εθηειεί ηε κεηάθξαζε ζε strings 
(ή αθνινπζίεο bytes) ζχκθσλα κε ηνπο ζπληαθηηθνχο θαλφλεο ηεο ζρεηηθήο γιψζζαο πεξηερνκέλνπ. Ο 
ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη λα θξνληίζεη γηα  απηέο ηηο  δηαδηθαζίεο, εθηφο αλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη 
κεξηθά πξνεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο λα ζέζεη εξσηήζεηο. 

Γηα λα εθηειέζεη ε JADE ηνπο θαηάιιεινπο ζεκαζηνινγηθνχο ειέγρνπο ζε κηα δεδνκέλε έθθξαζε 
πεξηερνκέλνπ είλαη απαξαίηεην λα ηαμηλνκεζνχλ, ζχκθσλα κε ηα γεληθά ζεκαζηνινγηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, φια ηα πηζαλά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ κέζα ζε κηα έγθπξε 
πξφηαζε πνπ ζηέιλεηαη απφ έλαλ πξάθηνξα ζε έλαλ άιινλ, σο πεξηερφκελν ελφο ACL κελχκαηνο. 
Λεπηνκεξέζηεξα ζην πξψην επίπεδν θάλνπκε ηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ predicates (θαηεγνξεκάησλ) 
θαη ησλ terms (φξσλ).  

Predicates: Δίλαη εθθξάζεηο πνπ ιέλε θάηη γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ θφζκνπ θαη κπνξνχλ λα είλαη 
true ή false.  

Terms: Δίλαη εθθξάζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο νληφηεηεο (αθεξεκέλεο ή ζπγθεθξηκέλεο) πνπ 
“ππάξρνπλ” ζηνλ θφζκν θαη γηα ηηο νπνίεο νη πξάθηνξεο κηινχλ θαη εμάγνπλ ζπιινγηζκνχο. Δίλαη 
πεξαηηέξσ ηαμηλνκεκέλνη ζε:  

Concepts: Δθθξάζεηο πνπ ππνδεηθλχνπλ νληφηεηεο κε κηα ζχλζεηε δνκή πνπ κπνξεί λα 
θαζνξηζηεί ζε ζρέζε κε ηα slots.  Σα concepts (έλλνηεο) ζπλήζσο δελ έρνπλ θαλέλα λφεκα εάλ 
ρξεζηκνπνηνχληαη άκεζα σο πεξηερφκελν ελφο ACL κελχκαηνο. Γεληθά αλαθέξνληαη κέζα ζε 
θαηεγνξήκαηα θαη ζε άιια concepts.   

Agent actions: Δηδηθέο έλλνηεο πνπ ππνδεηθλχνπλ ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα εθηειεζζνχλ απφ 
θάπνηνπο agents.  Οη επηθνηλσληαθέο πξάμεηο (δει. κελχκαηα ACL) είλαη θη απηέο ελέξγεηεο 
πξαθηφξσλ. 

Primitives: Δθθξάζεηο πνπ ππνδεηθλχνπλ αηνκηθέο νληφηεηεο φπσο strings θαη αθέξαηνη αξηζκνί 

Aggregates: Δθθξάζεηο πνπ ππνδεηθλχνπλ νληφηεηεο πνπ είλαη νκάδεο άιισλ νληνηήησλ 

Identifying Referential Expressions (IRE): Δθθξάζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ νληφηεηα (ή ηηο 
νληφηεηεο) γηα ηελ νπνία ηζρχεη έλα δεδνκέλν θαηεγφξεκα 
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Variables: Δθθξάζεηο (πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζηηο εξσηήζεηο) πνπ ππνδεηθλχνπλ έλα 
γεληθφ ζηνηρείν άγλσζην αξρηθά. 

 

Μηα πιήξσο εθθξαζηηθή γιψζζα πεξηερνκέλνπ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαπαξαζηήζεη θαη λα 
δηαθξίλεη ηα ζηνηρεία φισλ ησλ αλσηέξσ ηχπσλ. Ζ JADE πξνζθέξεη codecs γηα δχν γιψζζεο 
πεξηερνκέλνπ (ηελ SL θαη ηελ LEAP γιψζζα).  

Ζ γιψζζα SL είλαη κηα γιψζζα πεξηερνκέλνπ θαηαλνήζηκε απφ ηνλ άλζξσπν, θσδηθνπνηεκέλε ζε 
string. Δίλαη πηζαλψο ε πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε γιψζζα πεξηερνκέλνπ ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 
πνπ αζρνιείηαη κε ηνπο επθπείο πξάθηνξεο.   

Ζ γιψζζα LEAP είλαη κηα γιψζζα πεξηερνκέλνπ κε θαηαλνήζηκε απφ ηνλ άλζξσπν, θσδηθνπνηεκέλε 
ζε bytes πνπ έρεη νξηζηεί σο πξφζζεην ηεο JADE κέζα ζην πξφγξακκα LEAP. Δίλαη επνκέλσο ζαθέο 
φηη κφλν νη JADE πξάθηνξεο ζα είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηε γιψζζα LEAP. Όηαλ 
ππάξρνπλ ηζρπξνί πεξηνξηζκνί κλήκεο ε γιψζζα απηή είλαη πξνηηκεηέα. 

Μηα νληνινγία γηα κηα δεδνκέλε ζεκαηηθή πεξηνρή είλαη έλα ζχλνιν ζρεκάησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε 
δνκή ησλ θαηεγνξεκάησλ, ησλ ελεξγεηψλ πξαθηφξσλ θαη ησλ ελλνηψλ (βαζηθά ηα νλφκαηά ηνπο θαη ηα 
slots ηνπο) πνπ ζρεηίδνληαη κε εθείλε ηελ πεξηνρή. 

 

Κινηηοί Ππάκηοπερ ζηη JADE 

Υξεζηκνπνηψληαο ηε JADE, νη ππεχζπλνη γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ  κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 
θηλεηνχο πξάθηνξεο, νη νπνίνη είλαη ζε ζέζε λα κεηαλαζηεχζνπλ ή λα δεκηνπξγήζνπλ αληίγξαθν ηνπο 
ζε πνιιαπινχο hosts δηθηχσλ. ηελ ηξέρνπζα έθδνζε ηεο JADE, κφλν ελδνπιαηθνξκηθή θηλεηηθφηεηα 
ππνζηεξίδεηαη, πνπ ζεκαίλεη φηη έλαο JADE θηλεηφο πξάθηνξαο κπνξεί λα κεηαθηλεζεί ζε δηαθνξεηηθά 
containers πξαθηφξσλ αιιά είλαη πεξηνξηζκέλνο ζε κηα εληαία JADE πιαηθφξκα.  

Οη θηλεηνί πξάθηνξεο πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη ζέζεσλ πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ πφηε θαη πνχ λα 
θηλεζνχλ. Δπνκέλσο, ε JADE παξέρεη κηα νληνινγία, πνπ νλνκάδεηαη  jade-mobility-ontology, πνπ 
πεξηέρεη απαξαίηεηεο έλλνηεο θαη ελέξγεηεο.  

Ζ θίλεζε ελφο πξάθηνξα πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή ηνπ θψδηθα θαη ηεο θαηάζηαζήο ηνπ κέζσ ελφο 
θαλαιηνχ δηθηχνπ. Έηζη νη θαζνξηζκέλνη απφ ην ρξήζηε θηλεηνί πξάθηνξεο πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ ηε 
serialization θαη unserialization δηαδηθαζία. Μεξηθνί απφ ηνπο πφξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ 
θηλεηφ πξάθηνξα ζα θηλεζνχλ, ελψ κεξηθνί άιινη ζα απνζπλδεζνχλ πξηλ ηε κεηαθίλεζε θαη ζα 
επαλαζπλδεζνχλ ζηνλ πξννξηζκφ [10]. 

4.6 - Εμπορικές εφαρμογές 

Διαχείριση πληροφοριών 

Ζ αχμεζε ηνπ φγθνπ θαη ηεο πνηθηιίαο ηεο πιεξνθνξίαο ηελ ζεκεξηλή επνρή καο έρεη νδεγήζεη 
ζηελ αλάγθε λα κπνξνχκε λα δηαρεηξηζηνχκε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. Ζ έιιεηςε απνηειεζκαηηθψλ 
εξγαιείσλ δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο έρεη νδεγήζεη ζην πξφβιεκα ηεο ππεξθφξησζεο ηεο 
πιεξνθνξίαο. Ο κεγάινο φγθνο πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ην internet θαη απφ ην world wide 
web απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα. 

Σν δπλακηθφ απηήο ηεο πεγήο είλαη άκεζα εκθαλήο ζε νπνηνλδήπνηε είλαη γλψζηεο ηνπ WWW. Σν 
ζέκα είλαη πσο ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζπρλά απνγνεηεπηηθή θαη ππάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα απηφ. 
Σφζν νη αλζξψπηλνη παξάγνληεο φζν θαη νη νξγαλσηηθνί ζπλσκνηνχλ ελαληίνλ ησλ ρξεζηψλ πνπ 
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πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο πφξνπο κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Μπνξνχκε λα 
ραξαθηεξίζνπκε ην πξφβιεκα ηεο ππεξθφξησζεο ησλ πιεξνθνξηψλ κε δχν ηξφπνπο: 

 Πιεξνθνξίεο θηιηξαξίζκαηνο: Κάζε κέξα παξνπζηάδνληαη κεγάινο φγθνο πιεξνθνξηψλ φπσο 
email θ.ι.π., κφλν έλα πνζνζηφ εθ ησλ νπνίσλ είλαη ζρεηηθφ ε ζεκαληηθφ. Πξέπεη λα 
κπνξνχκε λα μερσξίδνπκε ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα επηιέγνπκε απηέο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα 
εκάο. 

 πιινγή πιεξνθνξηψλ: Ο φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ καο βνεζά λα βξνχκε ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα λα απαληήζνπκε ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο. Πξέπεη λα είκαζηε ηθαλνί 
λα βξίζθνπκε  πιεξνθνξίεο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο καο, αθφκα θαη αλ απηέο 
κπνξνχλε λα ζπιιέγνληαη απφ δηαθνξεηηθά site. 

Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληα πνπ νδεγεί ζηελ ππεξθφξησζε ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη ην γεγνλφο πσο 
ν ηειηθφο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηεπζχλεη ηελ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο. Αιιά δελ ππάξρεη ιφγνο γηα ηνλ 
νπνίνλ νη έξεπλεο δελ πξέπεη λα δηελεξγνχληαη απφ πξάθηνξεο, νη νπνίνη ζα ελεξγνχλ απηφλνκα γηα 
εχξεζε πιεξνθνξηψλ ζην WEB γηα ινγαξηαζκφ ησλ ρξεζηψλ. Ζ ηδέα είλαη ηφζν αλαγθαζηηθή πνπ 
πνιιά έξγα ιεηηνπξγνχλ είδε έηζη. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ηξία απφ απηά [22]: 

 Maxims(1994): Πεξηγξάθεη ηελ δεκηνπξγία ελφο πξάθηνξα ν νπνίνο κπνξεί θαη θηιηξάξεη έλα 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Σν πξφγξακκα κπνξεί λα ζέηεη πξνηεξαηφηεηεο, λα δηαγξάθεη, 
πξνσζεί, θαη λα ηαμηλνκεί ηα κελχκαηα ζε αξρείν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ρξήζηε. Λεηηνπξγεί ζαλ 
βνεζφο ηνπ ρξήζηε θαη ρξεζηκνπνηεί ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε ζαλ κάζεκα. Σν πξφγξακκα θάλεη 
εζσηεξηθέο πξνβιέςεηο γηα ην ηη κπνξεί λα θάλεη έλαο ρξήζηεο κ‟ έλα κήλπκα. Δάλ απηέο νη 
πξνβιέςεηο βγνπλ αλαθξηβείο ηφηε πξφγξακκα ηηο θξαηά γηα ην ίδην. Δάλ φκσο βγνπλ επηηπρείο 
ηφηε αξρίδνπλ λα θάλνπλ πξνηάζεηο ζην ρξήζηε. 

 Newt(1994): Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πεξηγξάθεη ην θηιηξάξηζκα ησλ λέσλ ηνπ internet.  
Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζε C++ πάλσ ζε πιαηθφξκα UNIX.  Παίξλεη ζαλ 
είζνδν λέα θαη ζαλ έμνδν δίλεη ηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλίζηαηαη λα δηαβάζεη ν ρξήζηεο. Ο 
πξάθηνξαο agent είλαη πξνγξακκαηηζκέλνο κέζσ εθπαηδεπηηθψλ παξαδεηγκάησλ: Ο ρξήζηεο 
δίλεη ζηνλ πξάθηνξα θάπνηα παξαδείγκαηα άξζξσλ πνπ πξέπεη λα δηαβαζηνχλ θαη θάπνηα 
πνπ δελ πξέπεη, θαη απηή ε αλαηξνθνδνηήζεη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηξνπνπνηήζεη ην κνληέιν 
πνπ ζα ελδηαθέξεη ην ρξήζηε. Ο πξάθηνξαο θάλεη αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ θαη επηιέγεη ηηο ιέμεηο 
ηηο νπνίεο ελδηαθέξνπλ ην ρξήζηε.   

 Ζ ςεθηαθή βηβιηνζήθε Zuno: Μηα ςεθηαθή πιεξνθνξία είλαη κηα νξγαλσκέλε θαη 
δηαρεηξηδφκελε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ππεξεζίεο νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ην 
ρξήζηε λα κπνξέζεη λα δηαρεηξηζηεί ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα. Σν ζχζηεκα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 
βηβιηνζήθεο είλαη έλα ζχζηεκα πνιππξαθηφξσλ ην νπνίν επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα έρεη κηα  
κνλαδηθή άπνςε γηα ηα αλαδηνξγάλσηα  δεδνκέλα φπσο ην WWW, ηα ίδηα ηα δεδνκέλα ηνπ 
ρξήζηε, ζπιινγέο απφ άξζξα θ.ι.π. Οη πξάθηνξεο ζην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα κπνξνχλ λα 
παίδνπλ ηξείο ξφινπο: 

o Σσλ θαηαλαισηψλ: πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη 
νπνίνη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ πσο θαηαλαιψλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο. 

o Σσλ παξαγσγψλ: Απηψλ ζηελ νπζία πνπ παξέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 

o Σεο δηεπθφιπλζεο: Αθνξά ηελ ραξηνγξάθεζε κεηαμχ θαηαλαισηψλ θαη παξαγσγψλ. 

Οη πξάθηνξεο ησλ θαηαλαισηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα είλαη ππεχζπλνη γηα λα εθπξνζσπνχλ ηα 
ζπκθέξνληα ηνπ ρξήζηε. Γηαηεξνχλ ηα κνληέια ησλ ρξεζηψλ, θαη ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ηνπο 
βνεζνχλ, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη θαη ηνπο πξνζηαηεχνπλ απφ πιεξνθνξίεο πνπ 
δελ ρξεηάδνληαη, ηέινο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζαλ θίιηξν ε ζπιιέθηε πιεξνθνξηψλ. 

Semantic Web 
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Σν Semantic Web είλαη έλα πξφγξακκα πνπ ζθνπεχεη λα δεκηνπξγήζεη έλα θαζνιηθφ κέζν γηα ηελ 
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ δίλνληαο λφεκα (ζεκαζηνινγία) ζην πεξηερφκελν ησλ εγγξάθσλ ζην Web, 
θαηά ηξφπν θαηαλνεηφ απφ ηνπο ππνινγηζηέο. Τπφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ Web, Tim 
Berners-Lee ηνπ World Wide Web Consortium (W3C), ην Semantic Web επεθηείλεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 
World Wide Web κέζσ ηεο ρξήζεο πξνηχπσλ, γισζζψλ επηζήκαλζεο  (mark-up) θαη ζρεηηθψλ 
εξγαιείσλ επεμεξγαζίαο [36]. 

Ο ζεκαζηνινγηθφο Ηζηφο  παξέρεη έλα θνηλφ πιαίζην πνπ επηηξέπεη  ζηα δεδνκέλα  λα δηακνηξάδνληαη 
θαη λα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη πέξα απφ ηα φξηα κηαο εθαξκνγήο, κηαο επηρείξεζεο ή κίαο θνηλφηεηαο. 
Δίλαη κηα ζπιινγηθή πξνζπάζεηα ηεο νπνίαο εγείηαη ην W3C κε ηε ζπκκεηνρή ελφο κεγάινπ αξηζκνχ 
εξεπλεηψλ θαη βηνκεραληθψλ ζπλεξγαηψλ. Δίλαη βαζηζκέλν ζην Resource Description Framework 
(RDF), ην νπνίν ελζσκαηψλεη πνηθίιεο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηψληαο XML γηα ηε ζχληαμε θαη URIs γηα 
ηελ νλνκαηνδνζία [36]. 

Σν 2001 ν Tim Berners-Lee έγξαθε: 

"Σν Semantic Web είλαη κηα επέθηαζε ηνπ ηξέρνληνο Web, ζηνλ νπνίν δίλεηαη έλα θαζνξηζκέλν κε 
ζαθήλεηα λφεκα ζηηο πιεξνθνξίεο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζε ππνινγηζηέο θαη αλζξψπνπο λα 
ζπλεξγάδνληαη θαιχηεξα." [36] 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Ηζηνχ ζήκεξα ζρεδηάδεηαη γηα λα δηαβαζηεί απφ 
αλζξψπνπο, φρη γηα λα ην ρεηξηζηνχλ ελλνηνινγηθά ηα πξνγξάκκαηα ππνινγηζηψλ. Βαζίδεηαη θπξίσο ζε 
έγγξαθα γιψζζαο HTML ε νπνία ρξεζηκεχεη ζηελ πεξηγξαθή ελφο δνκεκέλνπ θεηκέλνπ, κε έκθαζε 
ζηελ νπηηθή απεηθφληζε. Ζ HTML έρεη πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο φζνλ αθνξά ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 
ηκεκάησλ θεηκέλνπ κηαο ζειίδαο. Οη ππνινγηζηέο κπνξνχλ απνδνηηθά λα αλαιχζνπλ ηζηνζειίδεο σο 
πξνο ηελ εκθάληζε θαη ηηο ξνπηίλεο, αιιά γεληθά, νη ππνινγηζηέο δελ έρνπλ ζπλήζσο θάπνηνλ 
αμηφπηζην ηξφπν λα επεμεξγαζηνχλ ηε ζεκαζηνινγία (semantics) πνπ πεξηέρεηαη ζηε ζειίδα απηή. 

Γηα παξάδεηγκα, νη κεραλέο αλαδήηεζεο εθηεινχλ απιέο ιεμηινγηθέο αλαιχζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε 
ζπκβνινζεηξέο αλαδήηεζεο θαη παξάγνπλ ιίζηεο απνηειεζκάησλ πνπ απαηηνχλ ηελ εμαγσγή 
ζπκπεξαζκάησλ απφ ηνπο αλζξψπηλνπο ρξήζηεο, φζνλ αθνξά ην πνηα απφ ηα δεδνκέλα είλαη ηα 
θαηάιιεια γηα ηελ ζεκαηηθή πεξηνρή πνπ εξεπλάηαη. Υξεηάδεηαη δειαδή ε ινγηθή αλάιπζε εθ κέξνπο 
ηνπ ρξήζηε γηα λα βξεζνχλ ηα ζπλαθή ζπκπεξάζκαηα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη ηζηνζειίδεο δελ 
πεξηέρνπλ αξθεηή πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε ζεκαζηνινγία ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο νπφηε ην 
ινγηζκηθφ ηνπ ρξήζηε δελ κπνξεί λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα απφ ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο. Γηα λα 
αληηκεησπηζηεί απηφ ην πξφβιεκα, νη ηερλνινγίεο ηνπ Semantic Web δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε 
απηνκαηνπνηεκέλα εξγαιεία λα εμάγνπλ απηά ηα ζπκπεξάζκαηα. 

Σν Semantic Web επηρεηξεί λα δνκήζεη ην ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ, 
δεκηνπξγψληαο έλα πεξηβάιινλ φπνπ νη πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ πνπ πεξηπιαλψληαη απφ ζειίδα ζε 
ζειίδα κπνξνχλ εχθνια λα εθηειέζνπλ ηνπο πεξίπινθνπο ζηφρνπο ησλ ρξεζηψλ ηνπο. Έηζη, 
απνδεηείηαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ Web απφ έλα ζχλνιν ζηαηηθψλ ζειίδσλ ζε έλα δίθηπν δπλακηθψλ 
παξνρέσλ ππεξεζηψλ (Web services) πνπ αλαθαιχπηνπλ απηφκαηα ηηο αλαδεηνχκελεο πιεξνθνξίεο,  
δηαπξαγκαηεχνληαη γηα αγαζά πνπ ν ρξήζηεο ζθνπεχεη λα αγνξάζεη ή ζπγθεληξψλνπλ πιεξνθνξίεο 
απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη ηηο ζπλελψλνπλ ζε νκνηνγελείο κνξθέο [29]. 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην Semantic Web, πξέπεη νη ππνινγηζηέο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε δνκεκέλεο 
ζπιινγέο πιεξνθνξηψλ θαη ζχλνια ινγηθψλ θαλφλσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα 
δηεμάγνπλ ηελ απηνκαηνπνηεκέλε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Οη εξεπλεηέο ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο 
έρνπλ κειεηήζεη ηέηνηα ζπζηήκαηα πνιιά ρξφληα πξηλ. Ζ Αλαπαξάζηαζε Γλψζεο (Knowledge 
Representation), φπσο θαιείηαη απηή ε ηερλνινγία, δελ έρεη αθφκα ρξεζηκνπνηεζεί επαξθψο ψζηε λα 
επηδείμεη πιήξσο ηηο δπλαηφηεηέο ηεο. Γηα λα γίλεη απηφ πξέπεη λα πινπνηεζεί ζε έλα κνλαδηθφ 
παγθφζκην ζχζηεκα [36]. 

 

Οη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Semantic Web είλαη νη εμήο [36]: 
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 ηα URIs (Universal Resource Identifier): ζπκβνινζεηξέο πνπ ηαπηνπνηνχλ κνλαδηθά κία 
νληφηεηα (έλα Web site, κία ηδηφηεηα, έλαλ άλζξσπν, έλα πξάγκα θιπ)  

 γιψζζα επηζεκάλζεσλ XML: επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα πξνζζέηνπλ απζαίξεηε δνκή ζηα 
έγγξαθά ηνπο, ρσξίο λα θαζνξίδεη ηελ ζεκαζηνινγία απηήο ηεο δνκήο  

 ηερλνινγία RDF: ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ θαη αληαιιαγή γλψζεο 
ζην δηαδίθηπν  

 ηερλνινγία OWL: ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηαλνκή νληνινγηψλ, ππνζηεξίδνληαο 
πξνρσξεκέλε αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν, πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ θαη δηαρείξηζε γλψζεο. 

Κάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ ηερλνινγίεο βαζίδεηαη ζε εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη πξηλ απφ απηή. Έηζη 
π.ρ. ε RDF βαζίδεηαη ζηελ XML θαη ρξεζηκνπνηεί URIs. Οη ηερλνινγίεο απηέο ζπλδπάδνληαη ψζηε λα 
παξέρνπλ πεξηγξαθέο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ή ππνθαζηζηνχλ ην πεξηερφκελν εγγξάθσλ ζην Web, 
φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Απηέο νη machine-readable πεξηγξαθέο επηηξέπνπλ ηελ πξνζζήθε 
λνήκαηνο ζην πεξηερφκελν, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ απηφκαηε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ 
ππνινγηζηέο. 

Σν λφεκα ηνπ πεξηερνκέλνπ εθθξάδεηαη κέζσ ηεο RDF, ε νπνία θσδηθνπνηεί ζχλνια απφ triples 
(ηξηάδεο) πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην ππνθείκελν, ην ξήκα θαη ην αληηθείκελν κηαο πξφηαζεο. 
Απηέο νη ηξηάδεο κπνξνχλ λα γξαθνχλ κε XML. Έλα έγγξαθν ηεο RDF δειψλεη φηη θάπνηεο νληφηεηεο 
(ηζηνζειίδεο, άλζξσπνη ή πξάγκαηα) έρνπλ θάπνηεο ηδηφηεηεο κε ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο (π.ρ. ν Υ είλαη 
ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ Τ). Απηφο ν ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο κπνξεί λα εθθξάζεη ηα πεξηζζφηεξα 
δεδνκέλα πνπ θαηαλννχλ νη ππνινγηζηέο. Σν ππνθείκελν, ην ξήκα θαη ην αληηθείκελν πξνζδηνξίδνληαη 
απφ έλα URI (Universal Resource Identifier), φπσο αθξηβψο γίλεηαη κε ηηο ηζηνζειίδεο. Έηζη κπνξεί ν 
θαζέλαο λα πξνζζέζεη κία λέα νληφηεηα ή κία λέα ηδηφηεηα. 

Έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ Semantic Web είλαη νη νληνινγίεο. Οη νληνινγίεο νξίδνπλ κε ηππηθφ ηξφπν 
ηηο έλλνηεο θαη ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ ελλνηψλ γηα θάπνην πεδίν. Πεξηέρνπλ νξηζκνχο θιάζεσλ 
αληηθεηκέλσλ θαη ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο θιάζεηο, θαζψο θαη θαλφλεο εμαγσγήο ινγηθψλ 
ζπκπεξαζκάησλ. Μέζσ ησλ νληνινγηψλ γίλεηαη δπλαηφλ λα ζπλδπαζηνχλ δεδνκέλα απφ δηαθνξεηηθέο 
πεγέο, νη νπνίεο κνηξάδνληαη ηελ ίδηα νληνινγία. Αθφκε, ιχλνληαη πξνβιήκαηα νξνινγίαο θαζψο ε 
ζεκαζία ησλ φξσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε κία ζειίδα κπνξεί λα νξηζηεί κε δείθηεο πξνο ηελ νληνινγία. 
Οη νληνινγίεο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Web απμάλνληαο ηελ αθξίβεηα ησλ 
αλαδεηήζεσλ πιεξνθνξηψλ, αθνχ αλαδεηνχληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη κφλν ζε κία 
ζπγθεθξηκέλε έλλνηα θαη φρη ζε θάπνηα ιέμε θιεηδί. Μπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 
ζπζρέηηζε ησλ πιεξνθνξηψλ ελφο site κε αληίζηνηρεο δνκέο γλψζεο θαη ινγηθνχο θαλφλεο. Οη θνηλέο 
νληνινγίεο βνεζνχλ ζηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη λνεκάησλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ web-based 
ππεξεζηψλ.  

Τπάξρνπλ πνιιέο απηνκαηνπνηεκέλεο ππεξεζίεο βαζηζκέλεο ζην δηαδίθηπν (web services) πνπ δελ 
ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζεκαζηνινγία, φκσο άιια πξνγξάκκαηα (φπσο είλαη νη πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ) δελ 
κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ κφλα ηνπο κία ηέηνηα ππεξεζία γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία. Απηφ 
κπνξεί λα ζπκβεί κφλν φηαλ ππάξρεη κία θνηλή γιψζζα πεξηγξαθήο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε έλα 
δίθηπν νχησο ψζηε νη δηάθνξνη πξάθηνξεο λα δηαθεκίδνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε κία ππεξεζία 
θίηξηλσλ ζειίδσλ. 

Αθνχ εληνπηζηεί ν επηζπκεηφο πξάθηνξαο, νη δχν επηθνηλσλνχληεο πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ κπνξνχλ λα 
θαηαλνήζνπλ ν έλαο ηνλ άιιν αληαιιάζζνληαο νληνινγίεο. Σν Semantic Web παξέρεη απηή ηελ 
επειημία. Αλαθαιχπηνληαο λέεο νληνινγίεο νη πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ απνθηνχλ λέεο δπλαηφηεηεο 
εμαγσγήο ινγηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Ζ ελνπνηεηηθή ινγηθή γιψζζα ηνπ Semantic Web δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ελσζνχλ νη έλλνηεο πνπ 
κπνξεί λα νξίζεη ν θαζέλαο (κέζσ ελφο URI) ζε έλα θαζνιηθφ Web. Έηζη νη πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ ζα 
κπνξνχλ λα αλαιχνπλ ζεκαζηνινγηθά ηε γλψζε ησλ αλζξψπσλ παξέρνληαο κία λέα κνξθή ρξήζηκσλ 
εξγαιείσλ. 
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4.7 - Ηλεκτρονικό εμπόριο 

ήκεξα, ην εκπφξην θηλείηαη  κε αλζξψπηλεο επηδξάζεηο κέρξη ηψξα, νη άλζξσπνη απνθαζίδνπλ 
γηα ην πφηε πξέπεη λα αγνξάδνπλ ηα εκπνξεχκαηα, πφζν ζέινπλ λα πιεξψζνπλ θ.ι.π. Καηαξρήλ, δελ 
ππάξρεη ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ δελ απηνκαηνπνηείηαη ην εκπφξην. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε ιήςε θάπνησλ 
εκπνξηθψλ απνθάζεσλ κπνξνχλ λα αθεζνχλ ζηα ρέξηα πξαθηφξσλ. Ο αλαγλψζηεο  ππνζέηεη πσο 
είλαη πξσηφηππν, θαη φηη έλαο κε ινγηθφο εκπνξηθφο νξγαληζκφο κπνξεί λα ζέζεη ηηο απνθάζεηο ηηο 
νπνίεο παίξλνληαη σο βαζηθή επζχλε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη πξέπεη λα ζπκφκαζηε πσο απηφ είλαη 
αθξηβψο πνπ γίλεηαη ζηηο ζεκεξηλέο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο.  Σν επξέσο ειεθηξνληθφ εκπφξην ζα 
έρεη απφζηαζε απφ απηφ πνπ ζα είλαη ζην κέιινλ. Βξαρππξφζεζκα νη εθαξκνγέο ειεθηξνληθψλ 
ζπλαιιαγψλ είλαη πηζαλφλ λα είλαη πην κηθξήο θιίκαθαο. 

4.8 - Διαδικασία διοίκησης επιχειρήσεων 

Οη manager ησλ επηρεηξήζεσλ παίξλνπλ ελεκεξσκέλεο απνθάζεηο βαζηζκέλεο ζηνλ 
ζπλδπαζκφ ηεο  θξίζεο θαη πιεξνθνξίεο πνπ έξρνληαη απφ άιια ηκήκαηα. Ηδαληθά φιεο νη ζρεηηθέο 
πιεξνθνξίεο πξέπεη λα ζπγθεληξσζνχλ πξηλ ηνπο αζθεζεί θξίζε. Παξφια απηά νη ζπγθέληξσζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ εηδηθά ζε κηα κεγάιε επηρείξεζε είλαη κηα αξθεηά ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. Γηα απηφ ην 
ιφγν, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα αλαπηχμεη έλα ζχζηεκα έμππλσλ ζπζηεκάησλ γηα λα 
βνεζεζνχλ γηα ηελ δηαρείξηζε πνιιψλ δηαδηθαζηψλ. 

Σν έξγν ADEPT αληηκεησπίδεη απηφ ην πξφβιεκα κε ηελ πξνβνιή κηα επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο σο 
ελφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο, θαη πξαθηφξσλ παξνρήο ππεξεζηψλ. Κάζε πξάθηνξαο αληηπξνζσπεχεη 
έλα ζπγθεθξηκέλν ξφιν ή έλα ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη ηθαλφ λα παξέρεη κηα ε 
παξαπάλσ ππεξεζίεο. Γηα παξάδεηγκα ν ζρεδηαζκφο ελφο ηκήκαηνο κπνξεί λα παξέρεη ηελ ππεξεζία 
ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο δηθηχνπ ηειεπηθνηλσληψλ, έλα λνκηθφ ηκήκα κπνξεί λα παξέρεη ηελ ππεξεζία ηνπ 
ειέγρνπ εάλ ν ζρεδηαζκφο είλαη λνκηθφο, ηέινο ην ηκήκα marketing ηελ ππεξεζία ειέγρνπ θφζηνπο. 

Οη πξάθηνξεο νη νπνίνη απαηηνχλ κηα ππεξεζία απφ έλαλ άιιν πξάθηνξα, ν νπνίνο κπαίλεη ζηε 
δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο γηα απηή ηελ δηαδηθαζία έηζη ψζηε λα κπνξεί λα επηηχρεη κηα ακνηβαία 
απνδεθηή ηηκή, ρξφλν θαη βαζκφ πνηφηεηαο. Οη επηηπρείο δηαπξαγκαηεχζεηο νδεγνχλ ζε δεζκεπηηθέο 
ζπκθσλίεο κεηαμχ πξαθηφξσλ. Απηή ε βαζηζκέλε ζε πξάθηνξεο πξνζέγγηζε πξνζθέξεη πνιιά 
πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηππηθέο ιχζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. 

Ζ δπλακηθή θχζε ησλ πξαθηφξσλ ζεκαίλεη πσο νη ππεξεζίεο κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ εθείλε 
ηελ ζηηγκή θαη φρη λα είλαη πξνθαζνξηζκέλεο, επίζεο νη εμαίξεζεο ηεο ππεξεζίαο κπνξνχλ λα 
αληρλεπηνχλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ κε πνιχ επέιηθην ηξφπν. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα δνθηκαζηηθέ ζε 
κηα κεγάιε αγγιηθή εηαηξία ηειεπηθνηλσληψλ ε νπνία πεξηείρε δηαθφζηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ελλέα 
ηκήκαηα θαη ππήξραλ ζρέδηα γηα λα εθαξκνζηεί ζε πιήξε θιίκαθα. 

4.9 - Ιατρικές εφαρμογές 

Οη πιεξνθνξηθή ζηελ ηαηξηθή είλαη κηα ζεκαληηθή αλάπηπμε ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ: 
πνιιέο εθαξκνγέο βξίζθνληαη θάζε κέξα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Ωο εθ ηνχηνπ δελ είλαη πεξίεξγν φηη νη 
πξάθηνξεο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε απηφ ην ηνκέα. Γχν απφ ηηο πξψηεο εθαξκνγέο πνπ 
εθαξκφζηεθαλ είλαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο αζζελψλ. 

Παρακολούθηση ασθενών 

Σν ζχζηεκα Guardian ην νπνίν πεξηγξάθηεθε ην 1989 έρεη σο ζηφρν λα βνεζήζεη ζηελ 
δηαρείξηζε αζζελψλ ζηελ ρεηξνπξγηθή εληαηηθή κνλάδα  ζεξαπείαο. Σν ζχζηεκα ππνθηλείηαη απφ δχν 
αθξηβψο πξάγκαηα [41]: 
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 Σν κνληέιν πεξίζαιςεο αζζελψλ είλαη ζεκαληηθφ λα δνπιεχεη ζαλ νκάδα, ζηελ νπνία ππάξρεη 
κηα ζπιινγή απφ εκπεηξνγλψκνλέο κε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο δξάζεο νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη 
γηα λα νξγαλψζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν. 

 Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο είλαη ε θαηάιιειε θαηαλνκή πιεξνθνξηψλ 
κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. 

Δηδηθφηεξα, νη εηδηθνί ηείλνπλ λα έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο γηα λα παξαθνινπζνχλ ιεπηφ πξνο 
ιεπηφ ηελ θαηάζηαζε ελφο αζζελή. Απηφ ην έξγν ηείλεη λα πέζεη ζηηο πιάηεο ησλ λνζειεπηψλ, νη 
νπνίνη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ έρνπλ ηελ ηερλνγλσζία λα εξκελεχνπλ ηεο πιεξνθνξίεο πνπ 
παίξλνπλ, φπσο ζα έθαλε έλαο εηδηθφο πρ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα δηαλέκεη ηελ παξαθνινχζεζε 
αζζελψλ κεηαμχ ηξηψλ ηχπσλ πξαθηφξσλ: 

 Πξάθηνξεο πνπ δξνπλ θαη αληηιακβάλνληαη. Δίλαη ππεχζπλε γηα ηελ δηεπαθή κεηαμχ ηνπ 
ζπζηήκαηνο Guardian θαη ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ, θαη ραξηνγξαθνχλ κηα ζεηξά απφ 
αηζζεηήξεο εηζφδνπ ζε κηα ρξήζηκε ζπκβνιηθή κνξθή, θαη κεηαθξάδνπλ αηηήκαηα δξάζεο απφ 
ην Guardian ζε κηα ζεηξά εληνιψλ ειέγρνπ. 

 Αηηηνινγηθνί πξάθηνξεο. Τπεχζπλνη γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ιήςεο απνθάζεσλ. 

 Πξάθηνξεο ειέγρνπ, απφ ηνπο νπνίνπο ζα ππάξρεη κφλν έλαο ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη ζηελ 
αλψηεξε ζέζε ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Οη ζπγθεθξηκέλνη πξάθηνξεο νξγαλψλνληαη ηεξαξρηθά θαη ζπλνιηθά ην ζχζηεκα ζε ζηελά βαζηζκέλα 
ζπζηήκαηα ειέγρνπ, φπνπ δηάθνξνη παξάγνληεο ζπλεξγάδνληαη ζαλ κηα θνηλή δνκή δεδνκέλσλ. 

Ιατρική φροντίδα 

Ο Huang ην 1996 παξνπζηάδεη έλα πξσηφηππν θαη βαζηζκέλν ζε πξάθηνξεο δηαλεκεκέλν 
ζχζηεκα ηαηξηθή πεξίζαιςεο. Σν ζχζηεκα είλαη ζρεδηαζκέλν ψζηε λα ελζσκαηψλεη ηελ δηαδηθαζία 
δηαρείξηζε ηνπ αζζελή, ην νπνίν πεξηέρεη πιεξνθνξίεο απφ πνιιά άηνκα. Γηα παξάδεηγκα έλαο 
γεληθφο γηαηξφο κπνξεί λα ππνζέζεη πψο έλαο αζζελήο έρεη θαξθίλν ηνπ καζηνχ, αιιά απηφ δελ 
κπνξεί νχηε λα επηβεβαησζεί νχηε λα απνξξηθηεί ρσξίο ηελ ζπκβνπιή ελφο εηδηθνχ. Όηαλ ην 
επηβεβαίσζε ν εηδηθφο ηφηε πξέπεη λα βξεζεί πξφγξακκα ην νπνίν ζα ζεξαπεχζεη ηνλ αζζελή, ην 
νπνίν ζα αθνξά πεγέο απφ άιια άηνκα.[58] 

Σν πξσηφηππν πξφγξακκα επηηξέπεη κηα θπζηθή αλαπαξάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο, κε ηνπο πξάθηνξεο 
λα αληηζηνηρνχλ ζε άηνκα θαη ηνπο νξγαληζκνχο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία θξνληίδαο ηνπ 
αζζελή. Οη πξάθηνξεο ζην πξσηφηππν πεξηέρνπλ έλα έμππλν ζχζηεκα, ην νπνίν πεξηέρεη ηνλ  ηνκέα 
ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ πξάθηνξα, ηελ δηεπαθή αλζξψπνπ ππνινγηζηή, επηηξέπνληαο ην ρξήζηε λα 
πξνζζέηεη λα αθαηξεί  θαη λα βιέπεη ηνπ ζηφρνπο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ δηαρείξηζε επηθνηλσληψλ, ε 
νπνία αλαγλσξίδεη ην κήλπκα  πνπ πεξλά γηα ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πξαθηφξσλ. Σν ζηνηρείν ηνπ 
έμππλνπ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζηελ εηδηθφηεηα ηνπ κνληέινπ KAD θαη νιφθιεξε ε αξρηηεθηνληθή ηνπ 
πξάθηνξα πινπνηείηαη ζε prolog. Σν κήλπκα ην νπνίν πεξλάεη αλαγλσξίδεηαη κέζσ ηεο επέθηαζεο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

 

Η χρήση των ευφυών πρακτόρων στη διάγνωση καρδιακών διαταραχών 

Σν βαζηθφ παξάδεηγκα ηεο πξνζέγγηζεο ησλ επθπψλ πξαθηφξσλ είλαη ε ρξήζε πξσηφθνιισλ 
επηθνηλσλίαο  πνπ επηηξέπνπλ ζε δηαθνξεηηθά έμππλα ζπζηαηηθά λα ζπλεξγάδνληαη. Οη επθπείο 
πξάθηνξεο έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ δηαλεκεκέλε ηερλεηή λνεκνζχλε θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε 
δηάθνξε εθαξκνγέο. Κάζε πξάθηνξαο είλαη κηα αλεμάξηεηε κεζνδνινγία κε ηθαλφηεηεο ζπιινγηζκνχ, 
θαη νη νπνίνη δνπιεχνπλ γηα έλα πξνθαζνξηζκέλν έξγν. Ο ζηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα 
δεκηνπξγήζεη έλα ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δχν ε πεξηζζφηεξνη πξάθηνξεο κπνξνχλ λα 
ζπλδπαζηνχλ γηα λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα  κε ηε ρξήζε ελφο δηακεζνιαβεηή. 
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Ζ ρξήζε ησλ επθπψλ πξαθηφξσλ ζε βηνκεηξηθά ζπζηήκαηα ήηαλ πεξηνξηζκέλε, κε κεγάιε πξνζνρή 
ζηα απνηειέζκαηα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, αλ θαη νξηζκέλα πνιχπινθα ηαηξηθά πξνβιήκαηα 
έρνπλ αληηκεησπηζηεί. Ζ πξνθχπηνπζα δνκή είλαη κηα επέθηαζε ηεο πβξηδηθήο πξνζέγγηζεο, γηα ηελ 
αλάπηπμε ησλ νινθιεξσκέλσλ ηαηξηθψλ ιήςεσλ απνθάζεσλ κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή, ηα νπνία 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο. 

To ζχζηεκα ζηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή πεξηιακβάλεη πέληε πξάθηνξεο εθηφο απφ ηνλ γηαηξφ ν 
νπνίνο απνηειεί ηνλ αξρηθφ πξάθηνξα.  

Ο πξψηνο πξάθηνξαο  είλαη έλα ζχζηεκα βαζηζκέλν ζηε γλψζε θαη ην νπνίν αλαπηχζζεηαη απφ ηνπο 
δεκηνπξγνχο ηνπ γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πφλνπ ηνπ ζηήζνπο. Υξεζηκνπνηεί έλαλ ηξνπνπνηεκέλν θαλφλα 
παξαγσγήο, ν νπνίνο ελζσκαηψλεη πξνζεγγηζηηθέο θαη ζπιινγηζηηθέο ηερληθέο κε κεξηθή ηεθκεξίσζε 
θαη ζηάζκηζε ησλ πξνεγνχκελσλ. Ζ αξρηθή βάζε ηνπ emerge επηθεληξψζεθε ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 
πφλνπ ηνπ ζηήζνπο ζηα επείγνληα πεξηζηαηηθά θαη εθ ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε άιιεο εθαξκνγέο. 
Νέεο κέζνδνη νη νπνίεο έρνπλ επζπγξακκηζηεί κε απνδείμεηο βαζηζκέλεο ζε ηαηξηθέο ηερληθέο, 
ρεηξίδνληαη απφ ηνλ δεχηεξν πξάθηνξα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αλαλεψλνπλ ηελ βάζε. 

Ζ βάζε γλψζεσλ ηνπ emerge επεθηάζεθε κέζα απφ ηελ εηζξνή εκπεηξνγλσκφλσλ θαη ηεθκεξηψζεηο 
βαζηζκέλεο ζε ηαηξηθέο ηερληθέο έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ φιεο νη ηειεπηαίεο δηαζέζηκέο 
πιεξνθνξίεο. Ζ ηαηξηθέο απνδείμεηο επηθεληξψλνληαη ζηε ρξήζε ζρεηηθήο ηαηξηθή βηβιηνγξαθίαο   έηζη 
ψζηε λα παίξλεηε ε θαηάιιειε θιηληθή απφθαζε. Ζ πξφζεζε ηνπ ΔΒΜ είλαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ 
ζην γηαηξφ γηα λα ηνλ βνεζήζεη ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, φρη φκσο κε ηελ βνήζεηα πιεξνθνξηψλ πνπ 
πξνέξρνληαη απφ θιηληθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. Παξφια απηά απηέο νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα 
βνεζήζνπλ ζηελ αχμεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ αιιά θαη ζηα βνεζήκαηα απηνκαηνπνηεκέλσλ ιήςεσλ 
απνθάζεσλ. 

Ο ηξίηνο πξάθηνξαο βαζίδεηαη ζην Hypernet, έλα κνληέιν λεπξσληθνχ δηθηχνπ ην  νπνίν 
ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ εξγαιείν ηαμηλφκεζεο γηα κηα ζεηξά απφ ηαηξηθέο εθαξκνγέο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηηο αλάιπζεο πνπ γίλεηε ζε test αζθήζεσλ δηαδξφκνπ. Σν Hypernet 
ρξεζηκνπνηεί κηα δηεπξπκέλε δπλεηηθή ζπλάξηεζε ζ‟έλαλ ειεγρφκελν αιγφξηζκν κάζεζεο ζε κηα 
γξακκηθή δνκή δηθηχνπ κε ηξία ε παξαπάλσ ζηξψκαηα. Ζ είζνδνο ησλ παξακέηξσλ κπνξεί λα είλαη 
θάζε είδνπο δεδνκέλν. 

Δπίζεο ε αλάιπζε ηνπ ζήκαηνο ησλ δεδνκέλσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζε πνιινχο ηαηξηθνχο ηνκείο, 
αιιά φρη ηφζν ζεκαληηθνί φζν ην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα ζηελ θαξδηνινγία. Ο πξάθηνξαο αλάιπζεο 
ζήκαηνο ρξεζηκνπνηεί κηα κεζνδνινγία βαζηζκέλε ζε κε γξακκηθή δπλακηθή. Σν παθέην ζπκβνιίδεηαη 
απφ cats γηα ρανηηθή αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ 

Ζ απεηθφληζε φισλ ησλ ηχπσλ  είλαη πξνζβάζηκε ζηε ρξήζε εηθφλσλ, αξρεηνζέηεζεο θαη 
απνζεθεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Δλψ πνιινί αιγφξηζκνη αλαγλψξηζεο έρνπλ αλαπηπρζεί γηα 
απηνπνηεκέλε αλαγλψξηζε εηθφλσλ, απηέο είλαη γεληθά ζπκπιεξσκαηηθέο γηα ηελ εξκελεία ελφο 
αθηηλνιφγνπ. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε ρξεζηκνπνηνχληαη θπζηθέο πεξηγξαθέο γισζζψλ κε 
θαλνληθέο. ‟απηή ηελ πεξίπησζε ν αθηηλνιφγνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ πξάθηνξαο. Σα θχξηα 
ζπζηαηηθά ηεο δνκήο  ειέγρνπ είλαη ην έξγν ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ε δηεπαθή επηθνηλσληψλ. Ο 
δηαρεηξηζηήο ζπάεη ην πξφβιεκα ζε δεπηεξεχνληεο ζπλεξγαζίεο θαη απηέο απεπζχλνληαη ζηνπο 
αλάινγνπο πξάθηνξεο.  

Δπίζεο ζπλδπάδεη απνηειέζκαηα απφ άιινπο πξάθηνξεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πειαηψλ, γηα 
ηελ ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ο ηνκέαο πνπ επηθνηλσλεί κε ηνπο πξάθηνξεο δέρεηαη 
είζνδν απφ θάζε πξάθηνξα ζε θαηαλνεηή κνξθή, θαη επίζεο εξκελεχεη εμφδνπο απφ θάζε πξάθηνξα, 
έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ηνπο θαηαλνήζνπλ άιινη πξάθηνξεο. Σα θχξηα ζπζηαηηθά είλαη ν ζπκβνιηθφ 
αξηζκεηηθφο κεηαηξνπέαο, θαη ε θνηλή γιψζζα πνπ εξκελεχεη εμφδνπο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ηηο 
εξκελεχνπλ άιινη πξάθηνξεο. 

Σν κνληέιν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο βνήζεκα γηα κηα ζεηξά απφ εθαξκνγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηα 
δηάγλσζεο γηα θαξδηαθέο δηαηαξαρέο Ζ πξνζέγγηζε ησλ επθπψλ πξαθηφξσλ πξνζθέξεη ην 
πιενλέθηεκα ηεο ειεχζεξεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κεζνδνινγηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο ρξήζεο εμφδνπ απφ έλαλ πξάθηνξα σο εηζξνή ζ‟ έλαλ άιινλ. Γηα παξάδεηγκα, ε έμνδνο απφ ηνλ 
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ρανηηθφ αλαιπηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ είζνδν είηε ζε κνληέιν λεπξσληθνχ δηθηχνπ είηε ζε 
κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζηελ γλψζε. 

Σν κνληέιν πεξηιακβάλεη ηφζν λένπο ηνκείο γλψζεηο, θαζψο επίζεο θαη λέεο κεζνδνινγίεο ρσξίο 
δηνξζσηηθέο αιιαγέο ζην ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο. ε ζχλζεηα δηαγλσζηηθά ζπζηήκαηα πνιινί ηχπνη 
δεδνκέλσλ γηα ηελ πιήξε αμηνιφγεζε ησλ αζζελψλ, κε απνηέιεζκα ηελ αλάγθε γηα δηαθνξεηηθέο 
κεζνδνινγίεο γηα λα κπνξέζεη λα αιιειεπηδξάζεη κε νκνηνγελή ηξφπν. Ζ επθπείο πξάθηνξεο είλαη 
ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί γηα ηελ θαξδηαθή δηάγλσζε,  θαη ζε φινπο ηνπο ηχπνπο πνπ βξέζεθαλ ζηελ 
ηαηξηθή θαη είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ εκπεξηζηαησκέλε αμηνιφγεζε. Οη κειινληηθέο εξγαζίεο ζα 
πεξηιακβάλνπλ δνθηκέο ζε κεγαιχηεξνπο πιεζπζκνχο ζ‟έλα επξχηεξν θάζκα θαξδηαθψλ παζήζεσλ.  

4.10 - Ψυχαγωγία 

Ζ βηνκεραλία ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζπρλά δελ ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηε επηζηήκε ππνινγηζηψλ. 
Οη εθαξκνγέο ςπραγσγίαο ζπρλά ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο ζηηο εθαξκνγέο ππνινγηζηψλ. Οη εθαξκνγέο 
ειεχζεξνπ ρξφλνπ φπσο ηα βηληενπαηρλίδηα κπνξεί λα είλαη πνιχ πξνζνδνθφξα. Οη πξάθηνξεο 
παίδνπλ αξθεηά ζεκαληηθφ ξφιν ζηα βηληενπαηρλίδηα, ζην ζέαηξν αιιά θαη ζε εθαξκνγέο εηθνληθήο 
πξαγκαηηθφηεηαο, ηέηνηα ζπζηήκαηα ηείλνπλ λα έρνπλ κε απηφλνκνπο θηλνχκελνπο ραξαθηήξεο, νη 
νπνίνη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε πξάθηνξεο.  

Διαλογικό θέατρο και Σινεμά 

Λέγνληαο δηαινγηθφ ζέαηξν θαη ζηλεκά, ελλννχκε έλα ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα 
παίδεη έλα ξφιν αλάινγν κε απηφ πνπ παίδεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, εζνπνηνί ζε ζεαηξηθά έξγα  ή 
ηαηλίεο, ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ κε ηερλεηνχο, ππνινγηζηηθνχο ραξαθηήξεο πνχ πηνζεηνχλ 
ζπκπεξηθνξέο πξαγκαηηθψλ αλζξψπσλ. Οη πξάθηνξεο πνπ παίδνπλ ην ξφιν ησλ αλζξψπσλ ζε 
ακθηζεαηξηθέο εθαξκνγέο είλαη γλσζηνί σο πηζηεπηνί πξάθηνξεο, έλαο φξνο ν νπνίνο επηλνήζεθε απφ 
ηνλ Joe Bates [1].  

Οξηζκέλα έξγα έρνπλ ζπζηαζεί γηα ηελ δηεχξπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ελ  ιφγσ πξαθηφξσλ. Γηα 
παξάδεηγκα έλα θαηεπζπλφκελν ζχζηεκα απηνζρεδηαζκνχ, φπνπ νη αλζξψπηλνη παξάγνληεο παίδνπλ 
δπλακηθφ ξφιν ζηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ ρξήζηε θαηεπζπλφκελνπ έξγνπ. 

 

 

Παισνίδια 

Έρνπλ πεξηγξάθεη πνιιέο εθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο ησλ πξαθηφξσλ ζε παηρλίδηα ππνινγηζηψλ. 
Γηα παξάδεηγκα, έρνπλ αλαπηχμεη κηα εθαξκνγή ηνπ  γλσζηνχ Tetris, φπνπ ν ρξήζηεο πξνζπαζεί λα 
θάλεη έλαλ ηνίρν έμσ απφ έλα αθαλφληζην ζρήκα ηα νπνία ππάγνληαη ζε block. Ο πξάθηνξαο ζην 
παηρλίδη παίδεη ην ξφιν ηνπ ρξήζηε, ν νπνίνο πξέπεη λα ειέγρεη πνπ πξέπεη λα πέθηνπλ ηα block.  

Πξνζπαζψληαο λα πξνγξακκαηίζνπκε απηφ ηνλ  πξάθηνξα ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί έμππλεο ηερληθέο 
απαηηείηαη λα πεξάζνπκε απφ έλα ζηάδην εθκαίεπζεο ηεο γλψζεο, αληηπξνζσπεχνληαο γλψζε γηα ην 
παηρλίδη θαη ν ξφινο ηνπ ρξήζηε ππφ ηνπο φξνπο ζπκβνιηθήο θαηαζθεπήο δεδνκέλσλ φπσο θαλφλεο 
θ.ι.π. Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη κε ξεαιηζηηθή γηα έλα παηρλίδη φπσο ην Tetris, ην νπνίν έρεη ζθιεξνχο 
πεξηνξηζκνχο. Τπάξρνπλ επίζεο αξθεηέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο φπσο ην αληηδξαζηηθφ κνληέιν γλσζηφ 
θαη σο  RTA(Real time able) 

ε απηή ηελ πξνζέγγηζε, νη πξάθηνξεο είλαη πξνγξακκαηηζκέλνη ζχκθσλα κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. 
Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο είλαη απιέο δνκέο νη νπνίεο κνηάδνπλ κε ηνπο θαλφλεο αιιά δελ 
έρνπλ ηφζν πνιχπινθε ινγηθή. 

Σν γεγνλφο φηη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα γίλνληαη πην ζχλζεηα θαη νη θαηαλαισηέο δεηνχλ πην 
εμειηγκέλνπο ππνινγηζηηθνχο αληηπάινπο, αλαγθάδεη ηνπο πξνγξακκαηηζηέο παηρληδηψλ λα δψζνπλ 
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έκθαζε ζηελ ηερλεηή λνεκνζχλε ησλ παηρληδηψλ. Απφ έξεπλεο πνπ έγηλαλ πάλσ ζηελ αλάπηπμε ησλ 
επθπψλ πξαθηφξσλ φπσο ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ επθπψλ πξαθηφξσλ, ηελ γλψζε ηεο 
εθπξνζψπεζεο, ηελ γλψζε επαλαρξεζηκνπνίεζεο  πξνηάζεθαλ θάπνηνη ηνκείο ησλ επθπψλ 
πξαθηφξσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηα παηρλίδηα. Παξάδεηγκα ηέηνησλ παηρληδηψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξαπάλσ ηερληθέο είλαη ηα παηρλίδηα Quake 2 θαη ην Descent 3. 

Απφ ηα ζπγθεθξηκέλα ππάξρνπλ παηρλίδηα ππάξρνπλ θάπνηνη ζηφρνη φζνλ αλαθνξά ηελ έξεπλα θαη ηελ 
αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ησλ παηρληδηψλ. Γηα ηελ θνηλφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο παξέρνληαη 
πεξηβάιινληα γηα ηελ δνθηκή ησλ απνηειεζκάησλ ζε πεξηνρέο φπσο ε κεραληθή κάζεζε, ηεο επθπείο 
αξρηηεθηνληθήο θ.ι.π. Δπίζεο ηα δχζθνια ζέκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο έρνπλ πξνηείλεη λέα 
εξεπλεηηθά πξνβιήκαηα  ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε γλψζεσλ, θαζνδήγεζε πξάθηνξα θαη 
αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ ππνινγηζηή. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη λα θάλεη ηα 
παηρλίδηα πην δηαζθεδαζηηθά θάλνληαο ηνπο πξάθηνξεο ζην παηρλίδη πην έμππλνπο. Δάλ γίλεη ζσζηά ην 
λα παίδεη κε ή θφληξα ζηνπο επθπείο πξάθηνξεο ζα είλαη πην εχθνιν λα παίδνπλ άλζξσπνη δηαδηθηπαθά  
φπσο γίλεηαη ζήκεξα θαηά θφξσλ. 

Μηα επέιηθηε επθπείο αξρηηεθηνληθή φπσο ε Soar ζα θάλεη ηελ αλάπηπμε ησλ επθπψλ πξαθηφξσλ ζηα 
παηρλίδηα επθνιφηεξε κε ηελ παξαγσγή ελφο κεραληζκνχ εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ, θαη ηελ 
επαλαρξεζηκνπνίεζε κηαο βάζεο γλψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ εχθνια ζε πνιιά 
παηρλίδηα. Σα δχν παηρλίδηα πνπ αλαθέξζεθαλ πην πξηλ είλαη απφ ηα πην γλσζηά ζε first person 
παηρλίδηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ην ινγηζκηθφ πνπ επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα γξάθνπλ 
ζε θψδηθα c, θάηη ην νπνίν ηνπο επηηξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο εζσηεξηθέο δνκέο ηνπ παηρληδηνχ 
θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ πξάθηνξα. 

Σα πξνεγνχκελα έρνπλ επηηξέςεη ζηνπ εξεπλεηέο λα εμάγνπλ απφ ηα παηρλίδηα ζπκβνιηθέο 
πιεξνθνξίεο, ρσξίο ηα δχζθνια πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηα κελχκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ 
νζφλε ηνπ ππνινγηζηή. Μηα θνηλή πξνζέγγηζε γηα λα αλαπηπρζνχλ νη επθπείο πξάθηνξεο ζηα 
ειεθηξνληθά παηρλίδηα είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θψδηθαο C θαη πξνγξακκαηηζηηθνχο ειεγθηέο έηζη ψζηε 
λα κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηνπο πξάθηνξεο κέζσ ελφο αξηζκνχ ελζέησλ. Όζν νη πξάθηνξεο γίλνληαη πην 
πνιχπινθνη, ηφζν πην δχζθνιν είλαη γηα ηα νλ θψδηθα c ν νπνίνο ηνπο πεξηέρεη ηνπο πεξηέρεη λα θάλεη 
debug, λα δηαηεξεζεί θαη λα βειηησζεί . 

Σν λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ αξρηηεθηνληθή Soar πάξα λα αλαπηχμνπκε κηα λέα αξρηηεθηνληθή 
επσθεινχκαζηε απφ κηα αξρηηεθηνληθή 15 ρξφλσλ. Ζ αξρηηεθηνληθή soar ιεηηνπξγεί σο κεραλή 
ζπκπεξαζκαηνινγίαο.  ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεραλήο είλαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο γλψζεηο ηεο 
ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο γηα ην ηη ιεηηνπξγίεο εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο πξέπεη λα γίλνπλ. Ζ 
ηξέρνπζα θαηάζηαζε δεδνκέλσλ αληηπξνζσπεχεηαη απφ δνκέο δεδνκέλσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη απφ 
ηνκείο πξνζνκνησκέλσλ αηζζεηήξσλ πνπ πινπνηνχληαη ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, θαη νη πιεξνθνξίεο 
απνζεθεχνληαη ζηελ εζσηεξηθή  κλήκε ηνπ Soar. 

Ζ αξρηηεθηνληθή soar επηηξέπεη ηελ δηάζπαζε ησλ ελεξγεηψλ κέζσ κηα ηεξάξρεζεο θνξέσλ. Οη θνξείο 
εθκεηάιιεπζεο ζηα πςειφηεξα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο αληηπξνζσπεχνπλ ην ζηφρν ησλ πξαθηφξσλ, 
ελψ ην ρακειφηεξν επίπεδν ηα επηκέξνπο βήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα επηηεπρζνχλ νη 
ζηφρνη. Οη αληηπξνζσπεπηηθνί ζηφρνη ζηελ εζσηεξηθή κλήκε ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ πξάθηνξα 
γηα ηελ δεκηνπξγία θαηεπζπλφκελνπ ζηφρνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή επηιέγεη θαη εθηειεί πξάμεηο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη θαζνξίδνληαη απφ ηηο εμσηεξηθέο ελέξγεηεο, ηηο θηλήζεηο ηνπ 
πξάθηνξα ζην παηρλίδη θαη εζσηεξηθέο δξάζεηο φπσο νη αιιαγέο ζηνπο εζσηεξηθνχο ζηφρνπο ηνπ 
πξάθηνξα. 
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Οη ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή απνηειείηαη απφ ηξείο θηλήζεηο: 

 Απνδνρή πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ αηζζεηήξα ηνπ παηρληδηνχ 

 Δπηινγή θαη πξάμε ζρεηηθψλ γλψζεσλ 

 Δθηέιεζε εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ δξάζεσλ  

Σν ζεκαληηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ είλαη δηαζχλδεζε κεηαμχ ηεο παξαγσγήο ζπκπεξάζκαηνο 
θαη ηνπ πεξηβάιινληνο πξνζνκνίσζεο. Ζ δηεπαθή  εμάγεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο 
θσδηθνπνηεί ζηε κνξθή πνπ απαηηεί ε soar. Κάζε παηρλίδη απαηηεί πξνζαξκνζκέλε δηεπαθή επεηδή  νη 
ιεπηνκέξεηεο ηηο δηεπαθήο θαη ην πεξηερφκελν ηηο γλψζεο πνηθίινπλ απφ παηρλίδη ζε παηρλίδη. Δπίζεο 
ην γεγνλφο θάζε δηαζχλδεζε ζηεξίδεηαη ζ‟έλα  θνηλφ πξφηππν καο επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε 
γλψζε απφ έλα παηρλίδη θαη ζε άιια. 

Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ζην αλψηαην επίπεδν ηεξαξρίαο αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο 
ηνπ πξάθηνξα ή ηνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Σα ρακειφηεξα επίπεδα ηεξαξρίαο 
αληηπξνζσπεχνπλ δηαδνρηθά πην εηδηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξάθηνξα. Οη  θνξείο 
εθκεηάιιεπζεο ησλ ρακειψλ ζηξσκάησλ είλαη αηνκηθά κέηξα θαη δξάζεηο πνπ πινπνηνχλ ηα αλψηεξα 
ζηξψκαηα. 

Βαζηθφο ζηφρνο είλαη λα επσθειεζνχκε απφ ηε δεκηνπξγία ελφο αλεμάξηεηνπ παηρληδηνχ κε κηα βάζε 
γλψζεσλ πνπ πξνέξρεηαη θαη απφ ηα δχν παηρλίδηα πνπ πξναλαθέξακε πην πξηλ. Έλα θνκκάηη ηνπ 
παηρληδηνχ απνηειείηε απφ έμη ζηαζκνχο εξγαζίαο, ηξείο γηα ην έλα παηρλίδη θαη ηξείο γηα ην άιιν. Γηα 
θάζε παηρλίδη έλαο ζηαζκφο εξγαζίαο δηαηξέρεη ηνλ δηαθνκηζηή ησλ παηρληδηψλ αιιά θαη ην ζχζηεκα 
επθπψλ πξαθηφξσλ, έλαο δεχηεξνο ζηαζκφο  εκθαλίδεη ην ηξέρνλ παηρλίδη απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ 
πξάθηνξα  θαη ηα κέιε ηνπ θνηλνχ ηα νπνία κπνξνχλ λα παίμνπλ ην παηρλίδη  θφληξα ζηνλ επθπή 
πξάθηνξα ζηνλ ηξίην ζηαζκφ. Σέινο ην θνηλφ ζα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 
ζην λα παίδεηο έλα παηρλίδη  

4.11 – Στοιχεία των εφαρμογών πρακτόρων 

ε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν αθαίξεζεο, πνιιέο απφ ηηο παξαπάλσ εθαξκνγέο κνηξάδνληαη 
θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Οη κεκνλσκέλνη πξάθηνξεο είλαη ζρεδηαζκέλνη θαη θαηαζθεπαζκέλνη γηα λα 
ζεζπίδνπλ ηδηαίηεξνπο ξφινπο. Απηνί νη πξάθηνξεο είλαη απηφλνκνη, ν ζηφρνο ηνπο ζηξέθεηαη ζηηο 
νληφηεηεο, νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπο. Σππηθά πξέπεη λα αιιειεπηδξνχλ κε 
άιινπο πξάθηνξεο πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγνχλ ην ξφιν ηνπο. 

Απηέο νη αιιειεπηδξάζεηο είλαη κηα θπζηθή ζπλέπεηα ηεο αλαπφθεπθηεο αιιειεμάξηεζεο πνπ ππάξρεη 
κεηαμχ ησλ πξαθηφξσλ, ην πεξηβάιινλ ηνπο, θαη ηνπο ζρεδηαζηηθνχο ηνπ ζηφρνπο. Γεδνκέλνπ φηη νη 
πξάθηνξεο είλαη απηφλνκνη, νη αιιειεπηδξάζεηο είλαη ζπλήζσο πνιχ ζνθηζηηθέ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
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ηεο ζπλεξγαζίαο, ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.  Μεηά απφ απηή ηελ άπνςε κπνξνχλ λα 
γίλνπ δχν ζεκαληηθέο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε εθαξκνγέο πνπ ζηεξίδνληαη ζηνπο πξάθηνξεο: 

 Οη ιεπηνκεξείο ελέξγεηεο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ πξάθηνξα κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ρξφλνπ. Ζ αηνκηθή ζπκπεξηθνξά ξπζκίδεηαη απφ ηελ ζχλζεηε 
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο εζσηεξηθήο θαηάζηαζεο ησλ πξαθηφξσλ  θαη ηεο εμσηεξηθήο ηνπο 
θαηάζηαζεο. Έηζη ε αθξηβή ηξνρηά πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη έλαο πξάθηνξαο κπνξεί λα 
αλαθαιπθζεί κφλν αλ ηξέμνπκε ηνλ πξάθηνξα ζην πεξηβάιινλ ηνπ. 

 Δπεηδή ε ζπκπεξηθνξά ησλ κεκνλσκέλσλ πξαθηφξσλ   δελ είλαη κνλαδηθά απνθαζηζκέλνη ζε 
ζρεδηαζκέλν ρξφλν, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα εκθαληζηεί κφλν ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Απηά ηα ζεκεία έρνπλ θάπνηεο πξνθαλήο ζπλέπεηεο απφ ηε ρξήζε ηέηνησλ πξνζεγγίζεσλ νη νπνίεο 
βαζίδνληαη ζε πξάθηνξεο κε θξίζηκα αζθαιήο εθαξκνγέο, φπσο  ν έιεγρνο ελαέξηαο θπθινθνξίαο, 
φπνπ είλαη ζεκαληηθφ φηη ην ζχζηεκα πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα αλαιχεηαη 
ζην θεθάιαην 2.2. Ζ απφ πάλσ εθαξκνγέο επίζεο δείρλνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο θαηά 
κήθνο ηνπ νπνίνπ κπνξνχκε λα αλαιχζνπκε ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε πξάθηνξεο: 

 Πολςπλοκόηηηα ππακηόπυν. Οη πξάθηνξεο κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ πξαγκαηνπνηψληαο 
ηξείο ηχπνπο ζπκπεξηθνξάο. ην απινχζηεξν επίπεδν, είλαη ν πξάθηνξαο gopher ν νπνίνο 
εθηειεί ζπγθξηηηθά απιέο δηεξγαζίεο βαζηζκέλα ζε θαζνξηζκέλνπο, πξνθαζνξηζκέλνπο 
θαλφλεο θαη εθαξκνγέο. Σν επφκελν επίπεδν πνιππινθφηεηαο πεξηιακβάλεη ππεξεζίεο πνπ 
αζθνχλ νη πξάθηνξεο, νη νπνίνη είλαη πςεινχ επηπέδνπ, αιιά αθφκα ζαθψο θαζνξηζκέλε 
απνζηνιή έπεηηα απφ αίηεζε ηνπ ρξήζηε( Π.ρ θαλνλίδεηε κηα ζπλάληεζε γηα λα βξεζεί ε 
θαηάιιειε πηήζε). Σέινο ππάξρνπλ πξνβιεπφκελνη θαη ελεξγεηηθνί πξάθηνξεο, ηθαλνί γηα 
επέιηθηε θαη απηφλνκε ζπκπεξηθνξά κε ηνλ ηξφπν πνπ ζρνιηάζακε παξαπάλσ. Απιά 
παξαδείγκαηα είλαη πξάθηνξεο  πνπ πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο ζε έλα ρξήζηε, 
ρσξίο λα εξσηεζνχλ φπνηε απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν. 

 Ο πόλορ ηυν ππακηόπυν. Οη πξάθηνξεο παίδνπλ πνιινχο ξφινπο. Γηα παξάδεηγκα ζε 
πνιιέο απφ ηηο εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο εθαξκνγέο πνπ αλαθέξζεθαλ απφ πάλσ, ν ξφινο 
ηνπ πξάθηνξα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα παξέρεη κηα ιεηηνπξγία ιήςεο απνθάζεσλ. Ο 
πξάθηνξαο ιεηηνπξγεί απηφλνκα θαη εθ ησλ πξνηέξσλ γηα λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο θαη λα 
πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο, αιιά απαηηείηαη αλζξψπηλνο παξάγνληαο γηα ηηο ηειηθέο 
απνθάζεηο. ε αληίζεζε ζηνλ ηνκέα ηεο ςπραγσγίαο, ν πξάθηνξαο απηνκαηνπνηεί ην ξφιν 
επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, θαηά ζπλέπεηα είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία 
είλαη εμνινθιήξνπ ππεχζπλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ.  

 Διακπιηικόηηηα ηηρ Άποτηρ. ε θάπνηεο απφ ηηο εθαξκνγέο πνπ αλαιχζακε παξαπάλσ, ε 
ζεκαληηθή κνλάδα αλάιπζεο θαη ζρεδηαζκνχ είλαη ν απηφλνκνο πξάθηνξαο, ελψ ζε άιιεο 
εθαξκνγέο ην θιεηδί είλαη θνηλσλία ησλ πξαθηφξσλ. Σν αλ ζα πηνζεηεζεί ε πξνζέγγηζε ηνπ 
ελφο πξάθηνξα ε ησλ πνιππξαθηφξσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηνκέα, θαη είλαη παξφκνηαο θχζεο 
κε ηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην αλ είλαη κνλνιηζηθφ, θεληξηθέο ιχζεηο ή δηαλεκεκέλεο, νη 
απνθεληξσκέλεο ιχζεηο είλαη νη θαηάιιειεο. Σα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έλα πξάθηνξα 
θαηά κία έλλνηα είλαη πην απιά απφ ηα ζπζηήκαηα πνιππξαθηφξσλ, δεδνκέλνπ φηη δελ 
απαηηνχλ απφ ην ζρεδηαζηή λα αζρνιεζεί κε δεηήκαηα φπσο ε ζπλεξγαζία ε δηαπξαγκάηεπζε 
θαη νχησ θάζε εμήο. 
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Κεφάλαιο 5 – Συστήματα Πολλαπλών πρακτόρων 

5.1 Επικοινωνία μεταξύ πρακτόρων 

Έλαο πξάθηνξαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ βξίζθνληαη θαη άιινη 
πξάθηνξεο ρξεηάδεηαη λα αιιειεπηδξά καδί ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δεηήζεη ή λα παξάζρεη θάπνηεο 
πιεξνθνξίεο ή ππεξεζίεο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη, αληίζεηα κε ηα παιαηφηεξα ζπζηήκαηα Σερλεηήο 
Ννεκνζχλεο, φπσο ηα έκπεηξα ζπζηήκαηα, νη πξάθηνξεο δελ είλαη απνκνλσκέλεο νληφηεηεο 
λνεκνζχλεο νχηε έρνπλ γεληθά πιήξε θαη νξζή γλψζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Αληίζεηα, πξάθηνξεο πνπ 
εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε, έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, 
πεξηνξηζκέλνπο κεραληζκνχο γηα ηελ παξαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη δηαηεξνχλ κεξηθή γλψζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο. Έηζη, είλαη αλαγθαία ε επηθνηλσλία κε άιινπο πξάθηνξεο γηα ηελ αληαιιαγή 
πιεξνθνξηψλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, έλαο 
ηέηνηνο πξάθηνξαο είλαη εμ νξηζκνχ θνηλσληθφο (social) θαη ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο απαξαίηεηε. ην 
γεληθφηεξν πιαίζην ηεο Καηαλεκεκέλεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο, φπνπ εληάζζνληαη νη πξάθηνξεο, έρνπλ 
ρξεζηκνπνηεζεί πέληε είδε επηθνηλσλίαο. 

Σν πξψην είδνο είλαη φηη δελ ππάξρεη θαζφινπ επηθνηλσλία, αιιά νη πξάθηνξεο ζπκπεξαίλνπλ ηα 
πιάλα ησλ άιισλ ρσξίο λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα θαηάιιεια 
δνκεκέλν πεξηβάιινλ πνπ εμαιείθεη ηελ αλάγθε επηθνηλσλίαο ή αθφκα ελεξγνχλ ζχκθσλα κε έλα 
πξνθαζνξηζκέλν ζρήκα, φπνπ δελ ππάξρεη ε αλάγθε αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. Μία ηέηνηα 
πξνζέγγηζε δελ είλαη γεληθή θαη ε αλάπηπμε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ εθαξκφδεηαη κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο 
θαη πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην δεχηεξν είδνο, ηελ επηθνηλσλία κέζσ 
ζεκάησλ (signals) φπνπ ε αληαιιαγή (πεξηνξηζκέλσλ) κελπκάησλ θαη ν ζπγρξνληζκφο γίλεηαη κε έλαλ 
ηξφπν αλάινγν ησλ ζεκαθφξσλ. Γχν άιια είδε επηθνηλσλίαο αθνξνχλ αθελφο ηε ζεσξία πνπ έρεη 
πξνηαζεί απφ ηνλ Hewitt θαη έρεη επεθηαζεί απφ ηνλ Agha  θαη βαζίδεηαη ζηελ αληαιιαγή κελπκάησλ 
(message passing), αθεηέξνπ ηελ αληαιιαγή πιάλσλ (plan passing). Πνιιά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ 
αλαπηπρζεί ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηεο κνξθέο επηθνηλσλίαο. [60] 

Ωζηφζν, ε επηθνηλσλία βαζηζκέλε ζε αληαιιαγή κελπκάησλ απαηηεί κεγάιν αξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ 
πξαθηφξσλ, ελψ ε επηθνηλσλία βαζηζκέλε ζε αληαιιαγή πιάλσλ είλαη κία αξθεηά ζπγθεθξηκέλε 
ηερληθή. Ζ πην γεληθή θαη πεξηζζφηεξν απνδεθηή κνξθή επηθνηλσλίαο είλαη απηή πνπ βαζίδεηαη ζηε 
ζεσξία ελεξγεηψλ ιφγνπ (speech acts theory), ε νπνία αξρηθά αλαπηχρζεθε γηα ηε γισζζηθή αλάιπζε 
ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο. Ζ ζεσξία ελεξγεηψλ ιφγνπ είλαη ζχκθσλε κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ ζην 
Κεθάιαην 2, δειαδή φηη νη πξάθηνξεο είλαη ζπζηήκαηα πξνζέζεσλ. Ζ γεληθφηεηα ηεο ζεσξίαο 
ελεξγεηψλ ιφγνπ θαη ε άκεζε εθαξκνγή ηεο ζηνπο πξάθηνξεο ηελ θαζηζηνχλ σο ηνλ πην θαηάιιειν 
ηξφπν επηθνηλσλίαο γηα ηνπο πξάθηνξεο θαη γηα απηφ εμεηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα κε πεξηζζφηεξε 
ιεπηνκέξεηα.  

χκθσλα κε ηε ζεσξία ελεξγεηψλ ιφγνπ, νη εθθξάζεηο ιφγνπ (utterances) ηνπ αλζξψπνπ απνηεινχλ 
ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη κε θάπνηα πξφζεζε θαη είλαη αλάινγεο ησλ θπζηθψλ ελεξγεηψλ. Απηέο νη 
εθθξάζεηο ιφγνπ γίλνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (context) θαη επηδξνχλ ζε απηφ φπσο επηδξνχλ 
θαη φιεο νη ππφινηπεο θπζηθέο ελέξγεηεο. Ο Austin (πνπ αξρηθά εηζήγαγε ηε ζεσξία ελεξγεηψλ ιφγνπ ) 
νλνκάδεη ηέηνηεο εθθξάζεηο performatives. Ζ ζχληαμε ελφο performative εθθξάδεηαη κε ηε κνξθή «I 
hereby request …» ή «I hereby declare …». Οπζηαζηηθά, performative είλαη θάπνην ξήκα πνπ ην 
λφεκά ηνπ ζεκαίλεη θαη εθηέιεζε ηεο ελέξγεηαο ε νπνία φκσο κπνξεί θαη λα απνηχρεη. Έηζη, δελ είλαη 
φια ηα ξήκαηα performatives, δηφηη γηα παξάδεηγκα ε έθθξαζε «I hereby solve this equation» δε 
ζεκαίλεη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ιχλσ ηελ εμίζσζε. Γεληθά, νη ελέξγεηεο πνπ εθθξάδνληαη κε θάπνην 
performative ξήκα νλνκάδνληαη illocutionary acts θαη ν φξνο ελέξγεηεο ιφγνπ ηείλεη λα είλαη ζπλψλπκνο 
ησλ illocutionary acts. Ο Austin αλέθεξε άιια δχν είδε ελεξγεηψλ, ηηο locutionary acts πνπ 
αλαθέξνληαη ζηε δηαηχπσζε κίαο έθθξαζεο ιφγνπ θαη ηηο perlocutionary acts πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
πξφθιεζε ελφο απνηειέζκαηνο ζηνλ απνδέθηε ηεο έθθξαζεο ιφγνπ. πλερίδνληαο ηε ζεσξία ηνπ 
Austin ν Searl πξνζπάζεζε λα ηππνπνηήζεη θαηά θάπνην ηξφπν ηε δνκή ηεο ζεσξίαο ελεξγεηψλ ιφγνπ 
δίλνληαο ηθαλέο θαη αλαγθαίεο ζπλζήθεο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ ελεξγεηψλ. Δπίζεο, γηα λα 
απνθεπρζεί ε ζχγρπζε ζπλσλχκσλ ξεκάησλ, φξηζε ζπλζήθεο πνπ ηα θαηεγνξηνπνηνχλ αλάινγα κε ηα 
απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ. Έηζη, νη ελέξγεηεο κπνξεί λα είλαη νη εμήο:  
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 Αληηπξνζσπεπηηθέο (representatives), φπνπ ν νκηιεηήο δεζκεχεηαη φηη ε έθθξαζε είλαη 
αιεζήο, π.ρ. assert.  

 Οδεγίεο (directives), φπνπ ν νκηιεηήο δεηάεη θάηη απφ ηνλ απνδέθηε, π.ρ. request.  

 Γεζκεπηηθέο (commissives), φπνπ ν νκηιεηήο δεζκεχεηαη γηα ηελ ελέξγεηα, π.ρ. promise.  

 Δθθξαζηηθέο (expressives), φπνπ ν νκηιεηήο εθθξάδεη θάπνηα θαηάζηαζε (ζπλήζσο 
ςπρνινγηθή), π.ρ. thank.  

 Γειψζεηο (declarations), φπνπ ν νκηιεηήο δειψλεη κία θαηάζηαζε (πνιιέο θνξέο 
επηβάιινληάο ηε) π.ρ. declare. 

ε κία πξνζπάζεηα λα εληαρζεί ε ζεσξία ελεξγεηψλ ιφγνπ ζηελ Σερλεηή Ννεκνζχλε, νη Cohen θαη 
Perrault [9] αλαδηαηχπσζαλ ηηο ηθαλέο θαη αλαγθαίεο ζπλζήθεο ηνπ Searl κε κεζφδνπο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα πιάλα (plans) κε απνηέιεζκα ηε ιεγφκελε Plan–Based Theory of Speech 
Acts. Έηζη, πξφηεηλαλ φηη νη ελέξγεηεο ιφγνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ηειεζηέο ζηα πιάλα κε 
ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη θπζηθέο ελέξγεηεο. Δπίζεο, ην γεληθφηεξν πιαίζην 
(context) φπνπ ελεξγνχλ νη ελέξγεηεο ιφγνπ ζεσξείηαη φηη είλαη ε λνεηηθή θαηάζηαζε ησλ πξαθηφξσλ 
πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη αλαπαξηζηάηαη απφ ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο επηζπκίεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 
ππάξρεη απφιπηε ζπλέπεηα κε ηε ζεψξεζε ησλ πξαθηφξσλ σο ζπζηεκάησλ πξνζέζεσλ. 

Γχν βαζηθέο ελέξγεηεο απηήο ηεο ζεσξίαο είλαη νη Request θαη Inform φπσο θαίλνληαη θαη ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα: 

 

Γηα λα εθηειεζηνχλ απηέο νη ελέξγεηεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη θάπνηεο ζπλζήθεο 
(PRECONDITIONS: CANDO.PR, WANT.PR), ελψ κεηά ην πέξαο ηεο εθηέιεζήο ηνπο παξάγνληαη 
θάπνηα απνηειέζκαηα (EFFECTS). Οη πξνζπλζήθεο CANDO.PR θαη WANT.PR εθθξάδνπλ ηε 
δπλαηφηεηα θαη ζέιεζε ελφο πξάθηνξα λα εθηειέζεη κία ελέξγεηα.  

Έηζη, γηα ηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε ηεο Request, ν πξάθηνξαο πνπ θάλεη ηελ αίηεζε (speaker ή S) 
πξέπεη λα πηζηεχεη φηη ν πξάθηνξαο ζηνλ νπνί- νλ απεπζχλεηαη (hearer ή H) είλαη ηθαλφο λα εθηειέζεη 
ηελ δεηνχκελε ελέξγεηα θαη, επίζεο, πξέπεη λα πηζηεχεη (ν S) φηη ν H πηζηεχεη θαη απηφο φηη έρεη ηελ 
ηθαλφηεηα λα εθηειέζεη ηε δεηνχκελε ελέξγεηα (πξνζπλζήθε CANDO.PR).  

Δπηπιένλ, ν S ζα πξέπεη λα πηζηεχεη φηη πξαγκαηηθά ζέιεη λα εθηειεζηεί ε Request (πξνζπλζήθε 
WANT.PR). Σν απνηέιεζκα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο Request είλαη λα πηζηεχεη ν H φηη ν S πηζηεχεη 
φηη ζέιεη λα εθηειεζηεί θάπνηα ελέξγεηα (EFFECT). Αληίζηνηρα γηα ηελ Inform ζα πξέπεη ν S λα πηζηεχεη 
φηη ε θ είλαη αιεζήο θαη σο απνηέιεζκα ν Ζ πηζηεχεη φηη ν S πηζηεχεη ηε θ. Ωζηφζν, νη Request θαη 
Inform αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε γηα εθηέιεζε ελεξγεηψλ ή ζηε γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ 
αληίζηνηρα (illocutionary acts) αιιά δελ εγγπψληαη φηη νη δεηνχκελεο ελέξγεηεο ζα εθηειεζηνχλ ή νη 
πιεξνθνξίεο ζα πηνζεηεζνχλ ηειηθά.  

Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί απηή ε αδπλακία, νη Cohen θαη Perrault [9] πεξηγξάθνπλ ηέηνηνπ είδνπο 
ελέξγεηεο (perlocutionary acts) φπσο γηα παξάδεηγκα νη Cause_to_Want θαη Convince. Έηζη, ε 
Cause_to_Want έρεη σο απνηέιεζκα έλαο πξάθηνξαο λα πηζηεχεη φηη ζέιεη λα θάλεη θάηη, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη θάπνηνο άιινο πξάθηνξαο πηζηεχεη φηη ζέιεη λα ην θάλεη, ελψ ε Convince έρεη σο 
απνηέιεζκα έλαο πξάθηνξαο λα πηζηεχεη κία πξφηαζε θ, αλ πηζηεχεη φηη έλαο άιινο πξάθηνξαο 
πηζηεχεη ηε θ.  

Σφζν ε Cause_to_Want φζν θαη ε Convince έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε Request θαη ηελ Inform 
αληίζηνηρα. Κάπνηα πξνβιήκαηα απηήο ηεο ζεσξίαο νδήγεζαλ ηνπο Cohen θαη Levesque [3] λα 
δηαηππψζνπλ κία ζεσξία ινγηθήο ελέξγεηαο πνπ βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηε ινγηθή αλάιπζε ηεο 
ζεσξίαο ελεξγεηψλ ιφγνπ. Σν βαζηθφ ζηνηρείν απηήο ηεο ζεσξίαο είλαη φηη νη illocutionary acts δελ είλαη 
βαζηθέο θαη ζεκειηψδεηο αιιά είλαη ζχλζεηνη ηχπνη δεδνκέλσλ.  



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Μαιαθφο Κσλζηαληίλνο 

Δπθπείο Πξάθηνξεο   63 

Γε ζα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ ν θνξκαιηζκφο ηεο ζεσξίαο απηήο, σζηφ- ζν αλαθέξεηαη φηη νη Cohen 
θαη Levesque απέδεημαλ φηη πνιιέο απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ είρε εθζέζεη ν Searl κπνξνχλ λα 
παξαρζνχλ απφ ηε ζεσξία ηνπο.   

 

5.2 - Πρωτόκολλα Επικοινωνίας μεταξύ πρακτόρων 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, νη ζπλήζεηο δηάινγνη κεηαμχ ησλ πξαθηφξσλ αθνινπζνχλ κία 
ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία ελεξγεηψλ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, φπσο επίζεο θαη ζε θάζε ζεκείν ηνπ 
δηαιφγνπ αλακέλνληαη ζπγθεθξηκέλεο αθνινπζίεο κελπκάησλ. Σέηνηα ηππηθά πξφηππα αληαιιαγήο 
κελπκάησλ θαινχληαη πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο (communication protocols). ηε ζπλέρεηα 
παξνπζηάδνληαη ηέηνηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο φπσο έρνπλ πξνηαζεί θαη εθαξκνζηεί ζε εθαξκνγέο 
ζπζηεκάησλ πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ. 

5.3 Το πρωτόκολλο Contract Net 

Σν Contract Net είλαη έλα πξσηφθνιιν πςεινχ επηπέδνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαηηθή 
δξάζε ζε δίθηπα ζπζηεκάησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ (problem solvers). Ζ βαζηθή ηδέα είλαη φηη ε 
δηαπξαγκάηεπζε (negotiation) απνηειεί ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηελ ζπλεξγαηηθή επίιπζε 
πξνβιεκάησλ. Έηζη, ζηελ νπζία, ην Contract Net απνηειεί έλα πιαίζην γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 
δηαπξαγκαηεχζεσλ. Κάζε πξάθηνξαο θαιείηαη θφκβνο (node) ζηελ νξνινγία ηνπ πξσηνθφιινπ θαη 
είλαη έλα απηφλνκν ζχζηεκα επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ηαπηφρξνλα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
επηθνηλσλεί κε άιινπο πξάθηνξεο κε αληαιιαγή κελπκάησλ. Όηαλ έλαο θφκβνο ρξεηαζηεί θάπνηα 
ελέξγεηα πνπ δελ κπνξεί λα εθηειέζεη ν ίδηνο, αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ manager θαη θάλεη κία ζρεηηθή 
αλαθνίλσζε (θαιείηαη task announcement). [12] 

Αλ δελ έρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ππνινίπσλ θφκβσλ (πνπ έρνπλ ην ξφιν ηνπ 
contractor), ηφηε ε αλαθνίλσζε είλαη γεληθή (general broadcast). ε αληίζεηε πεξίπησζε ε αλαθνίλσζε 
κπνξεί λα είλαη πεξηνξηζκέλε (limited broadcast) ή αθφκα θαη πξνζσπηθή (peer–to–peer 
announcement). ηε ζπλέρεηα ε αιιειεπίδξαζε ζπλερίδεηαη φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ πξνεγνχκελε 
ππνελφηεηα, δειαδή ν θφκβνο πνπ έρεη θάλεη ηελ αίηεζε δέρεηαη πξνζθνξέο, ηηο αμηνινγεί θαη 
εηδνπνηεί πνηεο απφ απηέο έρεη απνδερηεί θαη πνηεο έρεη απνξξίςεη. Αξθεηά ζπζηήκαηα έρνπλ 
αλαπηπρζεί βαζηδφκελα ζην πξσηφθνιιν Contract Net, κεηαμχ απηψλ ην YAMS (Yet Another 
Manufacturing System), έλα ζχζηεκα εθαξκνζκέλν ζηε βηνκεραλία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ έιεγρν ησλ 
θαηαζθεπψλ.  

Έλα ζχλνιν ζπζθεπψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο θαηαζθεπήο κνληεινπνηνχληαη σο κία 
ηεξαξρία θειηψλ εξγαζίαο (workcells). Γηα παξάδεηγκα, ηέηνηα θειηά εξγαζίαο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη 
θξέδεο, ηφξλνη, ζπζθεπέο ιείαλζεο, βαθήο θηι. Δπηπιένλ, ηα θειηά εξγαζίαο νκαδνπνηνχληαη 
πεξαηηέξσ ζε επέιηθηα ζπζηήκαηα θαηαζθεπψλ (flexible manufacturing systems – FMS), ηα νπνία 
πξνζθέξνπλ θάπνηα ιεηηνπξγηθφηεηα, φπσο ζπλαξκνιφγεζε, βαθή θηι. Μία ζπιινγή απφ FMS 
νκαδνπνηείηαη ζε έλα εξγνζηάζην θαη κία εηαηξεία κπνξεί λα έρεη δηάθνξα ηέηνηα εξγνζηάζηα. Ζ 
δηαδηθαζία παξαγσγήο νξίδεηαη απφ ηε ζπλερή αιιαγή παξακέηξσλ, φπσο πξντφληα πνπ πξέπεη λα 
θαηαζθεπαζηνχλ, δηαζέζηκνη πφξνη, ρξνληθνί πεξηνξηζκνί θηι.  

Ο ζθνπφο ηνπ YAMS είλαη λα δηαρεηξηζηεί ηελ πνιχπινθε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη πηνζεηεί κία 
πξνζέγγηζε πνιιαπιψλ πξαθηφξσλ, φπνπ θάζε εξγνζηάζην θαη θάζε ζπζηαηηθφ ηνπ εξγνζηαζίνπ 
αλαπαξηζηάηαη σο πξάθηνξαο. Δθφζνλ ε επηθνηλσλία ησλ πξαθηφξσλ βαζίδεηαη ζην πξσηφθνιιν 
Contract Net, ην πξφβιεκα ηεο απφθαζεο ηεο θαιχηεξεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο 
πξντφληνο ζχκθσλα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ ζεσξείηαη πξφβιεκα δηαπξαγκάηεπζεο 
κεηαμχ ησλ πξαθηφξσλ. 
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5.4 Το πρωτόκολλο και γλώσσα KQML 

Μία πνιχ ζεκαληηθή πξνζπάζεηα πινπνίεζεο κίαο θνηλήο γιψζζαο θαη ηαπηνρξφλσο ελφο 
πξσηνθφιινπ επηθνηλσλίαο είλαη ε Knowledge Query and Manipulation Language (KQML). Ζ KQML 
ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ζεσξίαο ελεξγεηψλ ιφγνπ θαη ππνζηεξίδεη έλα επξχ ζχλνιν απφ ζηνηρεηψδεηο 
ελέξγεηεο (θαινχληαη θαη εδψ performatives), νη νπνίεο νξίδνπλ ηηο επηηξεπφκελεο ιεηηνπξγίεο ησλ 
πξαθηφξσλ. Δπηπιένλ, απηφ ην ζχλνιν είλαη αλνηθηφ, επηηξέπνληαο έηζη ηελ πξνζζήθε άιισλ ή ηελ 
αθαίξεζε ππαξρφλησλ performatives αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο εθαξκνγήο.[12] 

Σα κελχκαηα ηεο KQML είλαη αδηαθαλή (opaque) σο πξνο ην πεξηερφκελν, κε ηελ έλλνηα φηη δελ είλαη 
πξνηάζεηο θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο αιιά εθθξάδνπλ κία ζέζε σο πξνο ην πεξηερφκελν, φπσο 
αίηεζε, εξψηεζε, πιεξνθφξεζε, θηι. Ωζηφζν, ε KQML επηηξέπεη σο νξίζκαηά ηεο άιιεο εζσηεξηθέο 
γιψζζεο κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ζπγθεθξηκέλνη πξάθηνξεο (π.ρ. Prolog, Lisp). Ζ 
γιψζζα KQML απνηειείηαη απφ ηξία επίπεδα:  

 Σν επίπεδν πεξηερνκέλνπ (content layer), ζην νπνίν πεξηέρεηαη ην απζεληηθφ κήλπκα ζηε 
γιψζζα αλαπαξάζηαζεο ησλ πξαθηφξσλ πνπ επηθνηλσλνχλ θαη κπνξνχλ λα ην θαηαλνήζνπλ 
σο πξνο ηε ζχληαμή ηνπ.  

 Σν επίπεδν επηθνηλσλίαο (communication layer), ζην νπνίν θσδηθνπνηνχληαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κελχκαηνο πνπ πεξηγξάθνπλ παξακέηξνπο φπσο ε ηαπηφηεηα ηνπ 
απνζηνιέα, ηνπ παξαιήπηε, θηι.  

 Σν επίπεδν κελχκαηνο (message layer), ην νπνίν απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο γιψζζαο θαη 
θαζνξίδεη ηα είδε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ πξαθηφξσλ. Μία βαζηθή ελέξγεηα πνπ 
θαζνξίδεηαη ζην επίπεδν κελχκαηνο είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ πξσηνθφιινπ κεηαθνξάο θαη ε 
ελέξγεηα ιφγνπ πνπ ζπλνδεχεη ην πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο.  

Δπηπιένλ, πεξηιακβάλνληαη πξναηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνπλ ηε γιψζζα πνπ είλαη 
γξακκέλν ην κήλπκα θαη ε νληνινγία πνπ ην ζπλνδεχεη. Γηα παξάδεηγκα, έλα KQML κήλπκα απφ ην 
πξάθηνξα joe ζηνλ πξάθηνξα stock–server, ην νπνίν απνηειεί εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ κεηνρή ηεο 
IBM θαη δηαηππψλεηαη ζε γιψζζα Prolog θαη νληνινγία NYSE–TICKS, έρεη ηελ αθφινπζε κνξθή:  

(ask–one 

:sender joe 

:content “price(ibm, (Price, Time))” 

:receiver stock–server 

:reply–with ibm–stock 

:language standard_prolog 

:ontology NYSE–TICKS) 

ην παξαπάλσ κήλπκα, ε ελέξγεηα ιφγνπ ή performative θαζνξίδεηαη απφ ην ask–one θαη ηα ππφινηπα 
ζηνηρεία ηνπ κελχκαηνο απνηεινχλ ηηκέο ησλ πεδίσλ (θαινχληαη ιέμεηο θιεηδηά – keywords) sender, 
content θηι. Ζ ηηκή ηεο ιέμεο θιεηδί “:content” απνηειεί ην επίπεδν πεξηερνκέλνπ, ελψ νη ηηκέο ησλ 
ιέμεσλ θιεηδηψλ “:sender”, “:receiver”, “:reply–with” απνηεινχλ ην επίπεδν επηθνηλσλίαο. Σν φλνκα ηνπ 
performative ask–one καδί ηηο ηηκέο ησλ ιέμεσλ θιεηδηψλ “:language” θαη “:ontology” απνηεινχλ ην 
επίπεδν κελχκαηνο. Ζ απάληεζε ηνπ πξάθηνξα stock–server έρεη ηελ αθφινπζε κνξθή: 

(tell 

:sender stock–server 
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:content “price(ibm, (14, „now‟))” 

:receiver joe 

:in–reply–to ibm–stock 

:language standard_prolog 

:ontology NYSE–TICKS) 

 

5.5 Πρότυπα Πρωτόκολλου FIFA 

Καζψο, ζχκθσλα κε ηα φζα έρνπλ πεξηγξαθεί κέρξη ηψξα, νη πξάθηνξεο είλαη θνηλσληθνί, ν 
ζρεδηαζηήο ελφο ζπζηήκαηνο πξαθηφξσλ πξέπεη λα ζρεδηάζεη ηνπο πξάθηνξεο ψζηε λα είλαη ελήκεξνη 
γηα ηα λνήκαηα ησλ κελπκάησλ θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηα άιια λνεηηθά ζηνηρεία 
πνπ ηνπο ραξαθηεξίδνπλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ν κεραληζκφο ζρεδηαζκνχ ελεξγεηψλ ηνπο λα 
πξνθαιεί ηελ αλάθιεζε ηέηνησλ πξσηνθφιισλ απζφξκεηα ρσξίο ηελ θαηαλάισζε πφξσλ θαη ρξφλνπ 
γηα ηε ζχλζεζή ηνπο. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents) [7] 
έρεη δηαηππψζεη κία ζεηξά πξνηχπσλ πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ επθπψλ πξαθηφξσλ 
βαζηζκέλσλ ζηε ζεσξία ελεξγεηψλ ιφγνπ. Έηζη, αθφκα θαη απινί ζε πινπνίεζε πξάθηνξεο ζα 
κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ ζε ζπδεηήζεηο κε λφεκα κε άιινπο πξάθηνξεο, απιά αθνινπζψληαο ην 
θαηάιιειν πξσηφθνιιν.[13] 

Σα πξσηφθνιια αλαθέξνληαη κε ζπγθεθξηκέλα νλφκαηα αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ εμππεξεηνχλ 
φπσο FIPA–request, FIPA–request–when, FIPA–query θ.ά. ηε ζπλέρεηα ζα δνζεί κία ζχληνκε 
πεξηγξαθή ησλ παξαπάλσ ζηνηρεησδψλ πξσηνθφιισλ, θαζψο επίζεο θαη κία παξαιιαγή ηνπ επξέσο 
γλσζηνχ Contract Net Protocol. εκεηψλεηαη φηη ε πεξηγξαθή αθνξά ηελ άπνςε ηνπ εμσηεξηθνχ 
παξαηεξεηή, θαζψο ε αλαπαξάζηαζε ησλ εζσηεξηθψλ ελεξγεηψλ ησλ πξαθηφξσλ γηα ηελ εθηέιεζε 
ησλ πξσηνθφιισλ ζα πξνθαινχζε πεξηνξηζκνχο ζηελ πινπνίεζε ησλ πξαθηφξσλ. 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο αιιειεπίδξαζεο ρξεζηκνπνηείηαη ν παξαθάησ ζπκβνιηζκφο: 

 Πιαίζηα κε δηπιή γξακκή αλαπαξηζηνχλ ελέξγεηεο επηθνηλσλίαο. 

o Λεπθά πιαίζηα αλαπαξηζηνχλ ελέξγεηεο ηνπ απνζηνιέα. 

o θηαζκέλα πιαίζηα αλαπαξηζηνχλ ελέξγεηεο ηνπ παξαιήπηε. 

 Πιαίζηα κε δηαθεθνκκέλε γξακκή αλαπαξηζηνχλ ζηηγκηφηππα ηνπ ρξφλνπ ζηα 

 νπνία θάπνηα ζπλζήθε είλαη αιεζήο. 

 Κείκελν κε πιάγηα γξάκκαηα (italics) ρσξίο πιαίζην απνηεινχλ ζρφιηα. 

 

Πρωτόκολλο FIPA–request 

χκθσλα κε ην πξσηφθνιιν FIPA–request, έλαο πξάθηνξαο δεηάεη κία ελέξγεηα απφ θάπνηνλ 
άιιν πξάθηνξα θαη ν δεχηεξνο είηε αξλείηαη λα εθηειέζεη ηε δεηνχκελε ελέξγεηα θαη αηηηνινγεί ηελ 
άξλεζή ηνπ είηε απνδέρεηαη λα εθηειέζεη ηελ ελέξγεηα θαη κεηά ην πέξαο ηεο ελέξγεηαο ελεκεξψλεη γηα 
ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Δπίζεο, πεξηιακβάλεηαη θαη ε πεξίπησζε πνπ γηα 
νπνηνδήπνηε ιφγν ην κήλπκα δελ είλαη θαηαλνεηφ (φπσο γηα παξάδεηγκα δελ έρεη παξαιεθζεί 
νιφθιεξν). 
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Πρωτόκολλο FIPA–request–when 

Απηφ ην πξσηφθνιιν ρξεζηκνπνηείηαη, φηαλ ν απνζηνιέαο δεηάεη θάπνηα ελέξγεηα απφ ηνλ 
παξαιήπηε, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ, φηαλ κία δεδνκέλε ζπλζήθε γίλεηαη 
αιεζήο. Αλ ν παξαιήπηεο θαηαιάβεη ην κήλπκα θαη δελ αξλεζεί ηελ δεηνχκελε ελέξγεηα, ηφηε 
πεξηκέλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλζήθεο γηα λα εθηειέζεη ηελ ελέξγεηα θαη θαηφπηλ εηδνπνηεί ηνλ 
απνζηνιέα γηα ηελ επηηπρία ή φρη ηεο ελέξγεηαο. 

 

Πρωτόκολλο FIPA–query 

Με ην πξσηφθνιιν FIPA–query, ν απνζηνιέαο δεηάεη απφ ηνλ παξαιήπηε λα εθηειέζεη κία 
ελέξγεηα πιεξνθφξεζεο. Οπζηαζηηθά, ηνπ δεηάεη θάπνηα ζηνηρεία πνπ ηνπ ρξεηάδνληαη θαη θάηη ηέηνην 
πξαγκαηνπνηείηαη κε θάπνηεο εζσηεξηθέο ελέξγεηεο ηνπ παξαιήπηε, φπσο αλάθιεζε απφ ηε βάζε 
δεδνκέλσλ, ηε βάζε γλψζεο ή ηε λνεηηθή ηνπ θαηάζηαζε. 
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Πρωτόκολλο FIPA–contract–net 

Σν πξσηφθνιιν FIPA–contract net απνηειεί κία κηθξή ηξνπνπνίεζε ηνπ γλσζηνχ πξσηνθφιινπ 
Contract Net. Ο απνζηνιέαο, πνπ ζηελ νξνινγία ηνπ πξσηνθφιινπ θαιείηαη manager, ρξεηάδεηαη κία 
ππεξεζία απφ θάπνηνλ ή θάπνηνπο πξάθηνξεο θαη γη‟ απηφ θάλεη κία αλαθνίλσζε γηα πξνηάζεηο. Ζ 
ελέξγεηα απηή θαιείηαη call for proposals (cfp) θαη πεξηέρεη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνζθνξά 
ηεο ππεξεζίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα θάπνην ρξνληθφ φξην. Οη απνδέθηεο ηνπ κελχκαηνο (θαινχληαη 
contractors) απαληνχλ ζηέιλνληαο ηηο πξνηάζεηο ηνπο κε ηε κνξθή πξνζθνξάο (bid) ή ελαιιαθηηθά 
αξλνχληαη ηελ πξφηαζε. Όηαλ ν απνζηνιέαο (manager) ιάβεη ηηο πξνζθνξέο, ηηο εθηηκά θαη επηιέγεη 
απηφλ ή απηνχο πνπ ζα εθηειέζνπλ ηελ ελέξγεηα. Δπηπιένλ, εηδνπνηεί φζνπο έρνπλ απνξξηθζεί. Μεηά 
ην πέξαο ηεο δεηνχκελεο ελέξγεηαο νη απνδέθηεο εηδνπνηνχλ ηνλ απνζηνιέα γηα ηα απνηειέζκαηα. Γηα 
λα απνθεπρζεί ε πεξίπησζε ν απνζηνιέαο λα πεξηκέλεη απεξηφξηζηα γηα πξνζθνξέο, ε αίηεζε γηα 
ελέξγεηα πεξηέρεη θαη έλα ρξνληθφ φξην γηα ηελ απνζηνιή πξνζθνξψλ. Όζεο πξνζθνξέο θηάζνπλ κεηά 
απφ απηφ ην ρξνληθφ φξην, απνξξίπηνληαη σο εθπξφζεζκεο. 

 

 

5.6 – Συστήματα συνεργαζόμενων Ευφυών Πρακτόρων 

Ζ δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο (cooperation) κεηαμχ ησλ επθπψλ πξαθηφξσλ είλαη έλα βαζηθφ 
ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πεγάδεη απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο Καηαλεκεκέλεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο 
(Distributed Artificial Intelligence) θαη κπνξεί λα ζπλνςηζζεί σο «ε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πνπ 
δηαζπλδέεη μερσξηζηά αλαπηπγκέλνπο ζπλεξγαδφκελνπο πξάθηνξεο, θαζηζηψληαο έηζη ην ζχλνιν 
ηθαλφ λα ιεηηνπξγεί πέξα απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θαζελφο απφ ηα κέιε ηνπ». Δπηπιένλ, 
ζπλεξγαδφκελνη πξάθηνξεο ζθνπεχνπλ ζηα εμήο: 

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ είλαη πνιχ κεγάια γηα έλαλ απιφ, θεληξηθφ πξάθηνξα ιφγσ ησλ 
πεξηνξηζκέλσλ ηνπ πφξσλ. 

 Γηαζχλδεζε θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα (interoperability) ησλ ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ (legacy 
systems), φπσο έκπεηξα ζπζηήκαηα, ζπζηήκαηα ζηήξημεο απνθάζεσλ, ζπκβαηηθά 
πξνγξάκκαηα. 

 Παξνρή ιχζεσλ ζε εγγελή θαηαλεκεκέλα πξνβιήκαηα φπσο θαηαλεκεκέλεο 
πεγέοπιεξνθνξηψλ, παξνρή ηαηξηθήο θξνληίδαο, έιεγρνο ελαέξηαο θπθινθνξίαο, θηι. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αληηπξνζσπεπηηθέο αξρηηεθηνληθέο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ θαη έλα γεληθά 
απνδεθηφ πιαίζην δηαιεηηνπξγίαο επθπψλ πξαθηφξσλ. 
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5.7 - Συστήματα συνεργαζόμενων Ευφυών Πρακτόρων  

Έλα απφ ηα πξψηα ζπζηήκαηα Καηαλεκεκέλεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο, πνπ πεξηιάκβαλε 
ζπλεξγαδφκελνπο επθπείο πξάθηνξεο, είλαη ην Multi–Agent Computing Environment (MACE) [6]. Έλα 
ζχζηεκα MACE απνηειείηαη απφ: 

 Έλα ζχλνιν απφ πξάθηνξεο εθαξκνγήο (application agents), νη νπνίνη είλαη νη βαζηθέο 
ππνινγηζηηθέο κνλάδεο ζε έλα ζχζηεκα MACE. 

 Έλα ζχλνιν απφ πξνθαζνξηζκέλνπο πξάθηνξεο ζπζηήκαηνο (system agents), νη νπνίνη 
παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηνπο ρξήζηεο π.ρ. user interface. 

 Έλα ζχλνιν εξγαιείσλ δηαζέζηκσλ ζε φινπο ηνπο πξάθηνξεο, π.ρ. pattern matcher. 

 Μία βάζε πεξηγξαθψλ (description database), ε νπνία δηαηεξεί ηηο πεξηγξαθέο ησλ 
πξαθηφξσλ θαη παξάγεη εθηειέζηκνπο πξάθηνξεο απφ απηέο ηηο πεξηγξαθέο. 

 Έλα ζχλνιν απφ ππξήλεο (kernels), έλαλ γηα θάζε θπζηθή κεραλή, πνπ δηαρεηξίδνληαη ηελ 
επηθνηλσλία, ηελ θαηαλνκή ησλ κελπκάησλ, θηι. 

Οη πξάθηνξεο ζην MACE έρνπλ ηξία ραξαθηεξηζηηθά: α) πεξηέρνπλ γλψζε, ε νπνία αθελφο είλαη εηδηθή 
θαη ηνπηθή θαη αθεηέξνπ είλαη γλψζε ζρεηηθή κε ηνπο άιινπο πξάθηνξεο (acquaintance knowledge), β) 
αληηιακβάλνληαη ην πεξηβάιινλ θαη γ) εθηεινχλ ελέξγεηεο. Οη πξάθηνξεο ζην MACE έρνπλ έλα φλνκα 
(name) θαη είλαη νξγαλσκέλνη ζε δνκεκέλεο θιάζεηο (classes). Μέζα ζηελ θιάζε θάζε πξάθηνξαο έρεη 
ζπγθεθξηκέλν ξφιν (role) θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ θάπνηεο ηθαλφηεηεο (skills). Δπηπιένλ, έρεη ζηφρνπο 
(goals), δειαδή γλσξίδεη ηη ζέιεη λα πεηχρεη, θαη πιάλα (plans), δειαδή ηξφπνπο γηα λα πεηχρεη ηνπο 
ζηφρνπο ηνπ. Ζ γλψζε πνπ έρεη θάζε πξάθηνξαο γηα ηνπο ππφινηπνπο πεξηιακβάλεη ηα παξαπάλσ 
ζηνηρεία. Όινη νη πξάθηνξεο επηθνηλσλνχλ κε κελχκαηα πνπ ζηέιλνπλ είηε ζε θάπνηνλ άιιν πξάθηνξα 
είηε ζε κία νκάδα είηε ζε φινπο. Με ην MACE έρνπλ πινπνηεζεί πνιιά πεηξακαηηθά ζπζηήκαηα θαζψο 
θαη έλα ζχζηεκα βαζηζκέλν ζην πξσηφθνιιν Contract Net. 

ην project Pleiades εθαξκφδεηαη κία αξρηηεθηνληθή θαηαλεκεκέλσλ ζπλεξγαδφκελσλ 
πξαθηφξσλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί θαη λα γίλεη δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ επηζθεπηψλ 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Carnegie Mellon [60]. Οη πξάθηνξεο είλαη θαηαλεκεκέλνη ζε δχν επίπεδα  
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ην πξψην επίπεδν βξίζθνληαη νη πξάθηνξεο έξγνπ (task–specific agents), νη νπνίνη εθηεινχλ 
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο γηα ηνπο ρξήζηεο φπσο γηα παξάδεηγκα λα θαλνλίδνπλ ηα ξαληεβνχ. Απηνί νη 
πξάθηνξεο πεξηέρνπλ έλα κνληέιν ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ λα εθηειέζνπλ, θαζψο θαη ηε 
γλψζε γηα λα ην εθηειέζνπλ. Δπηπιένλ, πεξηέρνπλ έλα κνληέιν άληιεζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο 
ηθαλφηεηεο ησλ ππνινίπσλ πξαθηφξσλ θαη κεραληζκνχο κάζεζεο. Οη πξάθηνξεο έξγνπ ζπλεξγάδνληαη 
κεηαμχ ηνπο γηα λα βξνπλ κία θνηλά απνδεθηή ιχζε αλαιχνληαο πηζαλέο ζπγθξνχζεηο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαη ζπλζέηνληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ.  

Σηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ηηο δεηνχλ απφ ηνπο πξάθηνξεο πιεξνθνξίαο (information specific 
agents) ηνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ. Οη πξάθηνξεο πιεξνθνξίαο έρνπλ πξφζβαζε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ 
(θαινχληαη infosphere), ζε γλψζε ζρεηηθή κε ηηο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη ζε έλα κνληέιν γηα ηηο 
ηθαλφηεηεο ησλ ππνινίπσλ πξαθηφξσλ ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ. Δπίζεο, ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα λα 
ζπλζέζνπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ ηνπο δεηείηαη απφ ηνπο πξάθηνξεο ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ. 
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζηελ αξρηηεθηνληθή Pleiades δελ εθαξκφδεηαη πνπζελά θεληξηθφο έιεγρνο θαη 
ηα απνηειέζκαηα (δειαδή ην πξφγξακκα ηνπ επηζθέπηε) παξάγνληαη απνθιεηζηηθά κέζα απφ ηε 
ζπλεξγαζία ησλ πξαθηφξσλ ησλ δχν επηπέδσλ. Αξρηηεθηνληθή ζπλεξγαδφκελσλ πξαθηφξσλ, φκσο, 
κε κεξηθφ θεληξηθφ έιεγρν εθαξκφδεηαη θαη ζην ζχζηεκα Dermatology Tutor [60].  

Ο Dermatology Tutor, είλαη επθπέο εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Intelligent Tutoring System– ITS), κε ζθνπφ 
ηε δηδαζθαιία ζεκάησλ Γεξκαηνινγίαο. Υξεζηκνπνηεί θνηλσλίεο απφ απηφλνκνπο πξάθηνξεο, πνπ ν 
θαζέλαο έρεη δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ξφινπο θαη φινη καδί ζπλδηαιέγνληαη θαη ζπλεξγάδνληαη 
πξνθεηκέλνπ λα δηδαρζεί έλα ζέκα. Μία θνηλσλία απνηειείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πξάθηνξα (tutor 
agent) πνπ εθαξκφδεη κία γεληθά απνδεθηή εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή θαη ζπληνλίδεη ηε δηαδηθαζία 
δηδαζθαιίαο, ηνπο ηαηξηθνχο πξάθηνξεο (medical agents) πνπ είλαη εηδηθνί ζε θάπνην ηαηξηθφ πεδίν, θαη 
ηνπο πξάθηνξεο πιεξνθνξίαο (information agents), πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εχξεζε θ αη αλάθιεζε 
πιεξνθνξηψλ. Αλάινγα κε ην ζέκα πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρζεί, ν εθπαηδεπηηθφο πξάθηνξαο ζπλζέηεη 
νκάδεο απφ ηαηξηθνχο πξάθηνξεο νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο δεηνχλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο απφ 
ηνπο πξάθηνξεο πιεξνθνξίαο.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή είλαη αλνηρηή. Αλ θαη φπσο παξνπζηάδεηαη, έρεη πινπνηεζεί γηα 
δηδαζθαιία ζεκάησλ Γεξκαηνινγίαο, κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε άιια πεδία ρσξίο δνκηθέο αιιαγέο 
παξά κφλν κε ηελ εηζαγσγή ή ηελ αθαίξεζε ησλ θαηάιιειψλ πξαθηφξσλ. Οη πξάθηνξεο πνπ πεξηέρεη 
ην ζχζηεκα αξρηθά δελ είλαη νξγαλσκέλνη ζε νκάδεο. Αληίζεηα, νη νκάδεο ζπλζέηνληαη φηαλ πξφθεηηαη 
λα επηιπζεί θάπνην πξφβιεκα, δειαδή λα παξνπζηαζηεί θάπνην ζέκα πξνο δηδαζθαιία. Κάζε 
πξάθηνξαο έρεη γλψζε ησλ ηθ νληνηήησλ ηνπ θαη θάπνηα γλψζε ησλ ππνινίπσλ. Αλάινγα κε ηηο 
ηθαλφηεηεο πνπ έρεη ν θαζέλαο γίλεηαη ε ζχλζεζε νκάδσλ θαη νη αλάζεζε ξφισλ. πγθεθξηκέλα ηψξα, 
ην ζχζηεκα Dermatology Tutor απνηειείηαη απφ ελλέα πξάθηνξεο ηνπνζεηεκέλνπο ζε δχν επίπεδα. 

Ο ρξήζηεο αιιειεπηδξά κε ην ζχζηεκα κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηεπαθήο (user interface) ην νπνίν 
κεηαθέξεη φιεο ηηο αηηήζεηο ελεξγεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ πεξηβάιινληνο εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Αλάινγα, ελεξγνπνηείηαη ν Dermatology Agent ή ν Help Agent, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζην πξψην 
επίπεδν. Αλ δηαπηζηψζνπλ πσο ρξεηάδεηαη νκαδηθή δξάζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αίηεζεο, ηφηε 
ζπλζέηνπλ νκάδεο κε ηνπο ηαηξηθνχο πξάθηνξεο πνπ βξίζθνληαη ζην δεχηεξν επίπεδν. Ωζηφζν, κφλν ν 
Dermatology Agent ελεξγεί σο εθπαηδεπηήο θαη απηφο έρεη γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη 
ηνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ηνπο.  

Οη ηαηξηθνί πξάθηνξεο κπνξνχλ λα είλαη κέιε ησλ νκάδσλ πνπ ζπλζέηεη ν Dermatology Agent θαη 
κπνξνχλ επίζεο λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Οη επηά ηαηξηθνί πξάθηνξεο Histology, Physiology, 
Biology, Biochemistry, Microbiology, Radiology θαη Immunology Agent είλαη εηδηθνί ζηα αληίζηνηρα 
ηαηξηθά ζέκαηα θαη κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηε ζρεηηθή γλψζε θαη πιεξνθνξία. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα 
δεηήζνπλ πιεξνθνξίεο απφ άιινπο πξάθηνξεο (πξάθηνξεο πιεξνθνξίαο), νη νπνίνη κπνξνχλ λα είλαη 
ηνπηθνί ή απνκαθξπζκέλνη θαη ν ξφινο ηνπο είλαη ε αλαδήηεζε θαη αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ ή λα 
αλαδεηήζνπλ κφλνη ηνπο πιεξνθνξίεο ζε γλσζηέο ηνπηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ.  
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5.8 – Ομοσπονδιακοί αρχιτέκτονες  

Ζ αιιειεπίδξαζε θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη έλα ζεκαληηθφ ζέκα γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπλεξγαζία 
κεηαμχ εηεξνγελψλ ζπζηεκάησλ. Σν βαζηθφ πξφβιεκα είλαη ε αλνκνηνγέλεηα ζηνλ ηξφπν πινπνίεζεο 
θαη ζηηο γιψζζεο επηθνηλσλίαο, ηφζν σο πξνο ηε ζχληαμε φζν θαη σο πξνο ηε ζεκαζηνινγία. Βέβαηα, 
έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο γηα θνηλά πξσηφθνιια θαη γιψζζεο επηθνηλσλίαο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ 
πξνεγνχκελε ελφηεηα, σζηφζν ππάξρεη ε αλάγθε λα θαιπθζνχλ θαη ηα ήδε ππάξρνληα ζπζηήκαηα 
θαζψο θαη πηζαλφλ λέα. ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, είλαη απαξαίηεηεο θαη νη θαηάιιειεο αξρηηεθηνληθέο, 
πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θνηλά πξσηφθνιια θαη γιψζζεο επηθνηλσλίαο, θαζηζηνχλ ηα ζπζηήκαηα ζε 
επξεία θιίκαθα ηθαλά λα θαηαλννχλ ηελ αληαιιαζζφκελε πιεξνθνξία θαη λα κπνξνχλ λα 
ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο.  

Οη πην γλσζηέο αξρηηεθηνληθέο γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ, πνπ απνηεινχλ ήδε έλα δηεζλέο πξφηππν, είλαη νη 
νκνζπνλδηαθέο αξρηηεθηνληθέο (federated architectures). Έλα ζχζηεκα απνηειείηαη απφ πξάθηνξεο θαη 
δηεπθνιπληέο (facilitators). Οη πξάθηνξεο δελ επηθνηλσλνχλ απεπζείαο κεηαμχ ηνπο αιιά κέζσ ησλ 
δηεπθνιπληψλ. Οη δηεπθνιπληέο είλαη πξάθηνξεο πνπ γλσξίδνπλ ηελ χπαξμε θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ 
ππνινίπσλ πξαθηφξσλ, ζπληνλίδνπλ ηηο ελέξγεηεο απηψλ θαη θξαηνχλ ελήκεξνπο ηνπο άιινπο 
δηεπθνιπληέο ηνπ δηθηχνπ ζρεηηθά κε πνηνη πξάθηνξεο είλαη ζπλδεδεκέλνη. Ζ επηθνηλσλία ζε έλα ηέηνην 
ζχζηεκα γίλεηαη κέζσ ησλ δηεπθνιπληψλ.  

 

 

 

χκθσλα κε ηνλ Genesereth, πνπ έρεη πξνηείλεη ηελ νκνζπνλδηαθή αξρηηεθηνληθή, νη δηεπθνιπληέο 
παξέρνπλ έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ φπσο νη επφκελεο: 

Λεπθέο ειίδεο (White Pages), φπνπ παξέρεηαη ε αλεχξεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξαθηφξσλ ζχκθσλα 
κε ην φλνκα, δειαδή «πνηνη πξάθηνξεο είλαη ζπλδεδεκέλνη;» ή «είλαη ν ηάδε πξάθηνξαο 
ζπλδεδεκέλνο;». 
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Κίηξηλεο ειίδεο (Yellow Pages), φπνπ παξέρεηαη ε αλεχξεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξαθηφξσλ 
ζχκθσλα κε ηηο ηθαλφηεηεο λα εθηειέζνπλ έλα έξγν, π.ρ. «πνηνη πξάθηνξεο κπνξνχλ λα απαληήζνπλ 
ζηελ εξψηεζε x;». 

Γξνκνιφγεζε ζχκθσλα κε ην Πεξηερφκελν (Content–based Routing), φπνπ ν δηεπθνιπληήο έρεη ηελ 
επζχλε λα δηαρεηξηζηεί κία αίηεζε βαζηδφκελνο ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ππφινηπεο πιεξνθνξίεο 
πνπ ηνπ έρνπλ δνζεί απφ ηνπο πξάθηνξεο ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. 

Απεπζείαο Δπηθνηλσλία (Direct Communication), κε απνζηνιή κελχκαηνο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 
πξάθηνξα. 

Μεηάθξαζε (Translation), θαζψο νη πξάθηνξεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθφ ιεμηιφγην. Έηζη, 
ν δηεπθνιπληήο ίζσο ρξεηαζηεί λα κεηαθξάζεη ην κήλπκα ηνπ απνζηνιέα ζε γιψζζα θαηαλνεηή απφ 
ηνλ απνδέθηε. 

Απνζχλζεζε Πξνβιήκαηνο (Problem Decomposition), φπνπ κία ζχλζεηε αίηεζε κπνξεί λα 
απνζπληεζεί ζε ππν–πξνβιήκαηα, λα παξαιεθζνχλ νη απαληήζεηο ησλ ππνπξνβιεκάησλ θαη θαηφπηλ 
λα γίλεη ε ζχλζεζε ηεο απάληεζεο ζηελ αξρηθή αίηεζε. Όπσο ζηε Γξνκνιφγεζε ζχκθσλα κε ην 
Πεξηερφκελν, έηζη θαη εδψ ν δηεπθνιπληήο βαζίδεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ έρνπλ δνζεί. 

Παξαθνινχζεζε (Monitoring), κε ηελ έλλνηα φη,η αλ ν δηεπθνιπληήο δερηεί κία αίηεζε γηα θάπνηα 
αλάγθε ελφο πξάθηνξα, ηφηε παξαθνινπζεί ή εμεηάδεη ηε γλψζε ηνπ γηα λα δηαπηζηψζεη αλ ε 
ζπγθεθξηκέλε αλάγθε κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί, π.ρ αλ θάπνηνο πξάθηνξαο ηνπ δεηήζεη «Δλδηαθέξνκαη 
γηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ζέζε ησλ chips ζην ηάδε ζρέδην», ν δηεπθνιπληήο εμεηάδεη αλ κπνξεί ηνπ 
δψζεη απηά ηα ζηνηρεία. 

Όπσο έρεη πεξηγξαθεί παξαπάλσ, νη πξάθηνξεο ζπλδένληαη κε ηνπο δηεπθνιπληέο θαη νη δηεπθνιπληέο 
κεηαμχ ηνπο. Γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, ζηελ νκνζπνλδηαθή αξρηηεθηνληθή, ζεσξείηαη φηη θάζε πξάθηνξαο 
ζπλδέεηαη κε έλαλ κφλν δηεπθνιπληή. Ωζηφζν, ε ζχλδεζε ησλ δηεπθνιπληψλ πνηθίιεη. ην παξαθάησ 
ζρήκα παξνπζηάδνληαη δχν βαζηθνί ηξφπνη δηαζχλδεζεο δηεπθνιπληψλ. 

 

 

 

ηελ πιήξε δηαζχλδεζε (full interconnection), θάζε δηεπθνιπληήο ζπλδέεηαη, ζε ινγηθφ επίπεδν θαη φρη 
ζε θπζηθφ, κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο. Μία ηέηνηα ζχλδεζε είλαη εθηθηή, σζηφζν έρεη ην κεηνλέθηεκα 
ηνπ θφζηνπο, κε ηελ έλλνηα φηη ζε έλα δίθηπν κεγάιεο θιίκαθαο φπσο ην Γηαδίθηπν, ν αξηζκφο ησλ 
δηεπθνιπληψλ είλαη πνιχ κεγάινο θαη ζα πξέπεη ν θαζέλαο λα γλσξίδεη ζρεηηθά γηα φινπο ηνπο 
ππφινηπνπο.  

Μία ελαιιαθηηθή αξρηηεθηνληθή δηαζχλδεζεο δηεπθνιπληψλ είλαη ε αξρηηεθηνληθή  spanning tree φπνπ 
νη δηεπθνιπληέο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ππάξρεη κνλνπάηη (path) απφ θάζε 
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δηεπθνιπληή ζε θάζε άιιν δηεπθνιπληή, ρσξίο φκσο λα ππάξρνπλ βξφρνη (loops). Απηή ε πξνζέγγηζε 
είλαη θαιή απφ ηελ άπνςε φηη απνθεχγεη ην θφζηνο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ζπλδέζεσλ.  

Έρεη φκσο ην κεηνλέθηεκα λα είλαη εππαζήο ζε απνηπρίεο (failures), θαζψο αλ θάπνηνο ή θάπνηνη 
δηεπθνιπληέο βγνπλ εθηφο ιεηηνπξγίαο, ηφηε κεγάιν κέξνο ηνπ δηθηχνπ απνζπλδέεηαη. Σέινο, κία 
ελδηάκεζε πξνζέγγηζε είλαη ε αξρηηεθηνληθή γεληθήο δηαζχλδεζεο (general connectivity architecture), 
φπνπ θάζε δηεπθνιπληήο ζπλδέεηαη ηνπιάρηζηνλ έκκεζα κε θάζε άιιν δηεπθνιπληή, φπσο ζηελ 
αξρηηεθηνληθή spanning tree, αιιά δελ ππάξρεη ν πεξηνξηζκφο ηεο κε χπαξμεο βξφρσλ. Ζ 
ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή έρεη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ άιισλ δχν, δειαδή είλαη νηθνλνκηθή ζην 
θφζηνο δηαζχλδεζεο θαη αλζεθηηθή ζε απνηπρίεο θάπνησλ δηεπθνιπληψλ. Ωζηφζν έρεη ην κεηνλέθηεκα 
πηζαλψλ βξφρσλ.  

Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί έλαο δηεπθνιπληήο έζησ ν F1 λα ζηείιεη έλα κήλπκα ζηνλ F2, απηφο κε ηε 
ζεηξά ηνπ λα ην ζηείιεη ζε θάπνηνλ δηεπθνιπληή F3 θαη ηέινο ν F3 λα ην ζηείιεη πίζσ ζηνλ F1. Βέβαηα, 
ππάξρνπλ ηξφπνη λα μεπεξαζηεί απηφ ην κεηνλέθηεκα ρξεζηκνπνηψληαο πξφζζεηε πιεξνθνξία ζην 
κήλπκα ζρεηηθά κε ηνλ απνζηνιέα. Απηφ έρεη απνηέιεζκα ιίγν πςειφηεξν πξνγξακκαηηζηηθφ θφζηνο, 
φκσο ε πξνζέγγηζε είλαη επαξθήο θαη αμηφπηζηε. 
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Συμπεράσματα  

Ζ ζπλερψο απμαλφκελε ρξήζε ηνπ φξνπ δηακεζνιαβεηήο έρεη πξνθαιέζεη κεγάιε ζπδήηεζε 
ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηνπ. Έλαο αζζελήο αιιά ηθαλνπνηεηηθφο νξηζκφο 
πνπ πεξηιακβάλεη ηηο γεληθά απνδεθηέο ηδηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο δηακεζνιαβεηήο, ηνλ 
ραξαθηεξίδεη σο έλα ζχζηεκα πνπ πξέπεη λα παξνπζηάδεη απηνλνκία, θνηλσληθφηεηα, απνθξηζηκφηεηα 
θαη αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. Ωζηφζν, έλαο νξηζκφο δελ αξθεί γηα λα πεξηγξαθεί ε ζπκπεξηθνξά ελφο 
δηακεζνιαβεηή. ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κέζνδνη πνπ βαζίδνληαη ζε 
θηινζνθηθέο ζέζεηο θαη ρξεζηκνπνηνχλ έλλνηεο πνπ απνδίδνληαη θπξίσο ζε αλζξψπνπο φπσο 
πεπνηζήζεηο, επηζπκίεο, πξνζέζεηο δεζκεχζεηο, ηθαλφηεηεο, επηινγέο, ζπλαηζζήκαηα θ.ά. Μία ηέηνηα 
πξνζέγγηζε είλαη απνδεθηή θαη ζεσξείηαη ζεκηηή θαη ρξήζηκε εθφζνλ ηεξνχληαη θάπνηεο 
πξνυπνζέζεηο. 

Οη αξρηηεθηνληθέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε θαηαζθεπή ησλ επθπψλ πξαθηφξσλ ρσξίδνληαη ζε 
δχν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία (αξρηηεθηνληθέο λνεκνζχλεο) ρξεζηκνπνηεί ζπκβνιηθή 
αλαπαξάζηαζε θαη ν ινγηζκφο, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ν ζρεδηαζκφο ελεξγεηψλ, ε κάζεζε, θηι. 
πξαγκαηνπνηνχληαη κε κεραληζκνχο δηαρείξηζεο ζπκβφισλ. Όκσο, επεηδή κέρξη πξφζθαηα απηά ηα 
ζέκαηα αληηκεησπίδνληαλ κεκνλσκέλα θαη δελ απέδσζαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ καθξφπλνσλ ζρεδίσλ 
ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο, δεκηνπξγήζεθε κία λέα θαηεγνξία αξρηηεθηνληθψλ (αξρηηεθηνληθέο 
αληίδξαζεο) πνπ δελ θάλεη ρξήζε ζπκβνιηθήο αλαπαξάζηαζεο, αιιά βαζίδεηαη ζηε ζχλζεζε πνιιψλ 
ζηνηρεησδψλ ζπκπεξηθνξψλ. Έηζη, ζεσξείηαη φηη ε επθπία είλαη απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ 
ζηνηρεησδψλ ζπκπεξηθνξψλ. Σα θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν παξαπάλσ θαηεγνξηψλ 
πξνζπαζεί λα εθκεηαιιεπηεί κία Σξίηε θαηεγνξία (πβξηδηθέο αξρηηεθηνληθέο), φπνπ ζε έλα 
πνιπεπίπεδν ζρήκα ζπλδπάδεη ζηνηρεηψδεηο ζπκπεξηθνξέο θαη δηαρείξηζε ζπκβνιηθήο 
αλαπαξάζηαζεο. Οη επθπείο πξάθηνξεο έρνπλ λα επηδείμνπλ κία κεγάιε θαηεγνξία εθαξκνγψλ πνπ 
ζπλερψο απμάλεηαη, θαζψο θαη κία έληνλε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Πνιιά εκπνξηθά ζπζηήκαηα 
πξαθηφξσλ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζην Γηαδίθηπν θαη επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηε δηαρείξηζε 
πιεξνθνξηψλ (ζπιινγή, θηιηξάξηζκα, θηι.) θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Δπίζεο, ζπζηήκαηα 
πξαθηφξσλ ιεηηνπξγνχλ ζε εθαξκνγέο πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ σο πξνζσπηθνί βνεζνί. ηε 
βηνκεραλία έρνπλ εθαξκνζηεί ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ζε ζπζηήκαηα ειέγρνπ, ζηε δηαρείξηζε πφξσλ, ζηε 
ξνκπνηηθή θ.ά. Οη εθαξκνγέο επεθηείλνληαη ζηνλ Ηαηξηθφ ηνκέα, ζηελ εθπαίδεπζε, αθφκα θαη ζην ρψξν 
ηνπ ζεάκαηνο θαη ησλ παηρληδηψλ. 

Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ηερλνινγία ζπζηεκάησλ πξαθηφξσλ είλαη δσληαλή θαη 
ηαρέσο εμειηζζφκελε επηζηήκε ηφζν ζηελ αθαδεκατθή έξεπλα φζν θαη ζηηο επηρεηξεκαηηθέο 
εθαξκνγέο. Σν λέν πξφηππν παξέρεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ γηα έλα 
πνιχπινθν, δπλακηθφ, πεξηβάιινλ φπνπ ηα γλσξίζκαηα είλαη ε δηαπξαγκάηεπζε, ηα 
απξνγξακκάηηζηα γεγνλφηα θαη δξάζε θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί κε ηξφπν πνπ είλαη επσθειήο γηα 
ηε ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ηερλνινγία ησλ επθπψλ πξαθηφξσλ ζπλήζσο ιεηηνπξγεί  
είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ζαλ παλάθεηα γηα ηνλ ηξφπν ζρεδηαζκνχ ελφο επθπνχο ζπζηήκαηνο θαη ηελ 
αλάπηπμε ηνπ, αιιά ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα γλσξίδεη θαη ηηο παγίδεο πνπ είλαη ζπκβαίλνπλ ζε 
θάζε λέα θαη κε δνθηκαζκέλε ηερλνινγία. Οη δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο επθπψλ πξαθηφξσλ είλαη 
εθεί, αιιά ην πιήξεο φθεινο δελ έρεη αθφκα επηηεπρζεί. Ζ ηερλνινγία επθπψλ πξαθηφξσλ κπνξεί λα 
επηηχρεη ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηέο ηεο κφλν εθφζνλ νη ρξήζηεο θαη πξνγξακκαηηζηέο αληηιεθζνχλ 
ηελ αμία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 
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