
1 Tεχνητη νοημοοδνη

1.1 Eιoαγιrrγη
H Tεμητη Noημoα6νη (Artifiοial Ιntelligenοe) εiναι o κλιiδog ηg επιoτημηq των

υπoλoγιoτιilv πoυ περιλαμβιivει ν6ε9 oτραηγικ6q 6ρευvαg και μεθ6δoυ9
αvαπαρ&οταoηg τηq yvcilοηq σε πρoγρdμματα ηλεκτρoνικcbν υπoλoγιoτιbv, oτην
πρooπ&θεια να εξoμoιωθεi η διαδικαoiα πoυ ακoλoυθεi τo αvθριilπινo μυαλ6 για την
επiλυoη διαφilρων πρoβλη ματων.

Απ6 μια d,πoψη o oτ61og τηq τεxvητηq νοημooriνηq εiναι να κανει τoυq υπoλoγιoτ6q
περιoo6τερo 1ρηoιμoυq για τoυζ ανθρcbπoυq. Αυτ6 μπoρεi να επιτευ1θεi με τo να

1ρηoιμoποηooυμε ιilαν υπoλoγιoτη ση ληψη αποφ&oεων.'Eναq δεrlτερoq oκoπ69 τηg

τεγιητηq νoημooriνηq, αλλd, εξiooυ oημαντικ6q εtναι η καλriτερη καταν6ηoη τηq

ανθριbπινηq νoημooι1νηg. Η δημιουργiα εν6g νοημoνog υπoλoγιoτικo6 αυoτηματoq
απαιτεi να καταλαβoυμε πρoηγoυμf;vωg τo πcbq oι &νθρωπoι αντιλαμβ&νoνται,
αυγκεvτριilνουν, oργανιbνoυν και χρησιμοπoιoιiν τη γvιboη για την επiλυoη εv6g
πρoβληματog (Fischler and Firschein 

" 
|992).

Πoιo εiναι 6μω9 τo ν6ημα τηq λ6ξηq τεγvητη (artificial); Η λ6ξη αυτη μπoρεi να

7pηoιμoπoιηθεi με δ6o θwoιεg και εiναι επιτακτικr5 να καθoρiooυμε για πoια απ6 τιg

δυo μιλαμε, 6ταν αναφερ6μαoτε oτη τε1vητη νoημooιiνη (Sokolowski, 19tttl). Για
ταρ&δειγμα 1ρηoιμoπoιoriμε η λ6ξη τε1vητη για να περιγρ&ψoυμε τα ψε6τικα
(πλαoτικd η x&ρτινα) λoυλofδια. Tην iδια λ6ξη, με διαφoρετικη 6μω9 6woια,
7-ρηoιμoπoιoriμε και για vα πε;ριγρ&ψoυμε τo τε1vητ6 φωq. Kαι oτιg δ6o περιπτιiloειg
κατι oνoμ&ζεται τεx1ητιl επειδη καταoκευ&ζεται. Ση πρωτη περiπτωoη 6μωs η xρtoη
τη; λ6ξηq oημαiνει 6τι τo λoυλoι1δι εiναι ψεriτικo και απλιbg μoιαζει να εiναι oαν
πραγματικ6. To τεxvητιi φωg απ6 την &λλη εiναι φωq και φωτiζει. Kαταοκευ&ζεται σαν
υτoκατdoτατo τoυ φυσικori φωτ69 αλλd απ6 τη oτιγμη πoυ θα παρα1Θεi κανει την iδια
.iουλειd με τo φυσικ(, φωζ. Mε την 6woια αυτη, τo τεxvητ6 δεν εiναι μερικιbq
ι'.αινoμενικ6 (ψεriτικo), ofτε μια απλη απoμiμηoη απ6 κdτι irλλο.
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Kατα τον Minsky (1968)' η τεxvητη νοημooriνη εtναι η επιoτημη

μη1ανεc να κd,νoυν πρdγματα πoυ απαιτo6ν νoημoo6νη, αv
ανθρcbπoυg.

1.2 Ιoτoρικη εξ€λιξη
To πριilτo αιτo τα πολλ& βηματα πρoζ την αν&πτυξη τεxvητηq νoημoo6ιη9, 6βαλε ο

Αριοτoτ6λη9 (384-322 πX) 6ταv καταπι&oτηκε με τo να εξηγηoει και να κωδικoπoιηoει
κ&πoιεg μoρφ6ζ συμπερασματικηg λoγικηg την oποiα ov6μαoε oυλλογιoμ6. Η επ6μaτ
πρooπd,θεια γiνεται απ6 τoν Ramon Lull (1235-1316 μX), o oπoioq καταoκg5αoε ει'α

μη1ανιoμ6 τρο1ιbν, τoν οπoio oν6μαoε Ars Magna, και για τoγ oποio πioτευε 6τι δir'ει
απαντηοειg οε 6λεg τιg ερωτηoειq. Στov Le1bπiz 0646Jr1|6) αποδiδεται η επιθυμiα η:
δημιoυργiαq μιαq καΘoλικηg αλγεβραg μ6oω ηg oπoiαq 6λη η γvιboη θα μπoρεi ιr_l

μεταφερθεi μ6oω εν69 απλor5 oυμπεραoματικori αυoτηματoq (deducιive system) τι.

oπoio oν6μαζε calculus philosophicus (Gardner (1982) ). H βαoικη πρ6oδo9 αρ7ιoε
6ταν o Boole (1854), 6θεoε τα θεμ6λια τηζ πρoτασιακηg λoγικηq (propositiοnal 1οgict

Τo 1879, o Frege πρ6τεινε εvα o6oτημα μη1ανικηq λoγιΦs τo οπoiο oν6μαο'ε γραπτr
oκ6ψη και τo oπoio πεpιΕγει αρ16g τηq κατηγορικηg λoγ,Φq (prediοate οalculus).

Τo 1950, o A1an Turing, o oπoioq xαρακτηρiζεται ωg ''πατ6ραζ'' τηζ τεχvηη.
νoημooriνηq, παρoυotαoε μια μ6θoδo, η oπο[α 6μεινε yvωoτη oαν Τuring Test, και με
την oπoiα δiνε.ται απdvτηoη oτo εριilτημα εd,ν μια μηχανη μπoρεi να οκ6φτεται 6πω: ι
&νθρωπog (Turing, 1950). o Turing, 6xι μ6νo επιν6ηoε l;vα απλ6, γενικ6 και uΙ-
αριθμητικ6 υπoλoγιoτικ6 μoντ6λo' αλλ& ακ6μη υπooτηριξε 6τι τα υπoλoγιoτικιl

μοντ6λα θα μπoρo6oαν πιθανιbq να συμπεριφ6ρoνται με τ6τoιo τρ6πο, πoυ να θεωρεiταi
''ευφυηq". To 1950 o Shannon υπooτηριξε 6τι θα μπoρεi κdπoιog να παiζει oκd,κι με ο_

βoηθεια υπoλoγιoτη. o iδιog, τo 1955, ανθπτυξε θνα πρ6γραμμα για oκ&κι ε;νιb oτr
αυν61εια o Samuel (1963), 6να πρ6γραμμα ντd,μαq. o Wiener, o θεμελιωτη-c τe:
κ^υβερνητικηq, αυνειo6φερε και αυτ69 αvαγvωρiζoνταζ τιζ oμoι6τητε9 των λειτoυργιιir'.

μεταξ6 ανθριbπων και μη1ανcilν (Wiener, 1948). o πραγματικ6q oκοπ6q 6ληq αυτηg τn:
πρooπ&θειαq ηταν να κατανοηoουν και να βρoυν λr1oη οτo πcbq θα oυμπεριλ&βουι' oε

6να υπoλoγιοη .ηv ικαν6τητα τoυ ανθριilπoυ να oκ6φτεται και να αιτιολoγεi.

o 6ρoq 'Tεpητη Νoημoo6νη' 1ρηoιμοπoηθηκε για πριbτη φορd απ6 των Joh:_

McCarthy τo 1956 κατ& τη διd,ρκεια εν6q oυνεδρioυ πoυ διεξη1θη oτo κoλ6γιο τι'''
Daftmouth. To ο'υν6δριo Kαι τα 6oα oυζητηθηκαν σε αυτ6, θεωρο6νται η αρχη τ1_-

επαv&οταoηg oτο xιbρo τηg τεxvητηq νοημoo$νηg. Mεταξ6 αυτιbv πoυ oυμμετεixαι' ιτ;

αυτ6 το oυν6δριo ηταv οι Minsky, Simon' Νewell πoυ θεωρoriνται μαζi με τo McCaπh'-
σαν oι πρωτoπ6ρoι oε θ6ματα T.N. Στo ο'υν6δριo αυτ6 o μεv McCarthy παρoυoiαoε ττ

γλιiloοα List Processing Programming Language (Lisp) πoυ εiναι ioωg τo γvωoτ6τεμ-;
εργαλεio με τo oπoiο μπoρεi να γtνεται 1ειριoμ6q εwoιιbν (καν6νων, εντo7'ιi,,''.

ovoμd,των), oι δε Νewell και Simon παρoυoiαoαν 6;vα πρ6γραμμα T.N, τo Lοgl-
Τheοry, τo oπoio ηταν 6να απ6 τα πρcbτα πρoγρdμματα για αυτ6ματη απ6δειΞ_

μαθηματικιilν θεωρημd,των (autοmatic theοry proving).

τoυ να
αυτα

βιiλoυμε π:
γivoυν απo
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ι.'l αρχικ6ζ ενθoυoιαoμ6q δημιοriργησε υπερβoλικ69 πρooδoKιεζ για ε6κο\ και
aηγoρη καταoκευη νoημ6νων υπoλoγιoτιilν.'Eτoι, αρxιoε η φαση τηq 1αραυγηg (dawn

rσe) με κfριo 1αρακτηριoτικ6 6τι πoλλoi ηταν αυτoi πoυ πioτευαν 6τι oε δ6κα xριivια
..ι υπoλoγιoτ6g θα ηταν τo iδιo 6ξυπνοι με τoυζ ανθρcbπoυq (Σxημα 1.1).'Eνα απ6 τα πιo
_.v"oδoξα πρoγρdμματα εκεivηq τηq xρoνικηq περι6δoυ αφoρo6σε την αν&πτυξη τoυ
Ceneral Problem Solver (GPS) απιi τoν Newell (Newell et αl., 1,959;Νewel1 and Simon,
1963). Τo GPS ηταν μια τεxvικη επtλυoηq πρoβλημ&των γενικηg φιioηg και
.ι'απτυ1θηκε γ1α να επιλι1oει πρoβληματα πoλλιbν και διαφ6ρων ειδιbν, απ6 παιxviδια
jι,): και oυμβoλικη αναπαρ&oταoη (symbolic representation). To GΡS ηταν η πριbτη
:Laoσπd.θεια να δια1ωριoτo6ν oι μ6θoδoι επiλυoηg τoυ πρoβληματoq (problem solνing
::ethods) απ6 την τεxvικη επiλυoηq τoυ προβληματog.
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αντικατασταθεi απ6 τη μετριoπαθη διαπtoτωαη ιiτι η δημιoυργiα 6ξυπι,ι,l..
πρoγραμματων πoυ θα λr5νoυν πραγματικ& πρoβληματα (real-world problems) ηταν μιrl
δrioκoλη πρ6κληoη. Aυτη η dπoψη υπoγραμμioτηκε απ6 τoν Lighthill oτην περiφηu'.
αναφoρd τoυ (Lighthi1l" 19]3)' oιiμφωνα με τον oπoio η τεγvητη νoημooriνη δε,
απoτελor]oε ξε1ωριoτ6 κλd'δo oτην επιoτημη των υπoλoγιoτιbν, και 6τι 6ναq νoημο''
υπoλoγιoτηg εiναι η φυoικη o'υνθ1εια η και τo απoτ6λεoμα των oυνδυαομει'ο-'.
πρooπαθειιilv των τoμ6ων αυτoματlσμoιi και επιοτημηq υπoλoγιoτιbν (Rich, 198-l
Παρ6λα αυτα υπηρξαν μερικ& βηματα 6πω9 η καταoκευη δ6o πρoγραμμdτων' oι ιδεε:
των oποiων χρησιμoπoιoιiνται oημερα oτα 6μπειρα oυoτηματα, εν6g για την επil.υο-
τηζ γεωμετρικηg αναλoγiαq (geometric analogy) και εν6q πoυ 6κανε cruμβo7'ικ-
oλoκληρωoη (symbolic integration).

Mια φωτεινη επο1η ακoλoυθεiται κατd, καν6να απ6 μια oκoτεινη και αντιoτρ6φι :
'Eτoι, κατd, τη φd,oη τoυ μεoαiωνα (dark age) δεv 6γινε καμιd oυoιαoτικη πρ6oδoc ul l

και 6λoι αναζητor5oαν αυτ6 τo κd,τι πoυ θα επiλυε 6λα τα πρoβληματα.

Η αναλαμπη πoυ oδηγηοε τoυq ερευvητ6q oτη oωoτη κατε6θυνoη ηταν τo πριiγραμι':
DENDRΑL, του oπoioυ η υλoπoiηοη &ρμoε τo l965 στo πανεπ1στημιo Sιanfbrd. με: l
απ6 αiτηοη τηg NΑSΑ, και σαν oκoπ6 εixε τη μμικη αναλυoη του εδd,φoυc τι,._

πλαvητη Αρη (Winstοπ, 1919)' H πρωτoπoριακη αυτη εργαoiα oδηγηoε τoυq ερευ\.ητ]]:
τηg τεxvητηg νoημooδvηq vα διαπιoτιΙlooυν 6τι η €ξυπνη oυμπεριφoρd' (inte11i*ee:-'
behavior) εν69 oυoτηματoζ πoυ καλεiται να επιλιioει ενα πρ6βλημα, εξαρτirται 61ι το:'
απ6 τη μεθoδoλoγiα επiλυoηg εν6q πρoβληματog,6oo απ6 την απαραiτητη }vωoη-,1 ;

την επλυoη τoυ. Aυτη η 6μφαoη ση TV6ση (knowledge) oδηγηoε τoν Feigenbaun-. .l

απoδεxτεi 6τι'η δriναμη βρioκεται oτη γvιboη'και να 1αρακτηρioει τη διαδικαc'..:
δημιoυργiαq τfτoιωγ αυoτημ&των με τoν 6ρo μηxανικη Tvιboηg (knowledge engineeni-._.
- Durkin, t994)). o ν6oq αυτ6q τoμ6αq oδηγηoε oτιg 6woιεq των oυoτημd'TΦ\ri,_.
βαoiζovται στη γVιbση (knowledge based systems) καθcbg και των 6μπειρ,
o_υoτημd'τωv (expert systems). Η επανdoταοη εixε αρ1ioε;ι.'Eτoι, αφo6 κd'θε μεoα1ι,-.. ':

ακoλουθεi η αναγ6wηoη, τα επ6μενα xρ6νια (19]0_75)' καταoκευαoθηκαν oυoτηuα; l

πoυ d,ρ1ιoαν να πρoκαλor1ν τo ενδιαφ6ρον. Bαoικοi εκπρ6oωπoι αυτηq τηg περιoιi,_,

μπορo6ν να θεωρηθoδν τα ε;πιτυ1ημ6vα oυoτηματα: PROSPΕCTOR (Duda er .;.

1979), XCON (Κraft, 1984)και MYCΙΝ (Shortliffe, 1984; Buchanan and Shoπ1it:.
1 98s).

Απ6 τo 1975 6ωq το 1980, oι επιoτημoνεq τηg T.N irρxιoαν να oυvεργ&ζoνται (aee
par1nerships) και με επιoτημoνεg αλλων κλ&δων (Cercοne and McCalba, 198.1). l.
γεγoν69 αυτ6 oδηγηoε αρμκ6 στo να αυξηθεi o αριθμ69 των ερευνητιilν, oτη oυr,ε7.. - :

να βγει απ6 τα πανεπιστημιακd εργαoτηρια και να μπει στα ερευνητικd, εργαoτηρια τ
επιχειρησεωv και oταδιακ& να αρ1ioει η αvdπτυξη εφαρμογιbν πoυ αφoρoιioα\, σ:- 

'

επiλυoη πραγματικιilν πρoβληματων. Τα επ6μενα 1ρ6νια &ρμοαν να αναπτυooor'; :

μεγdλα ερευνητικ& πρoγραμματα. Koρυφαio γεγονιiq απoτελεi τo δεκαετ6q πρ6γραu- l

δημιoυργiαg π6μπτη9 γενιαg υπoλoγιoτιbν, πoυ 6γινε τo 198l οτo Τιiκιo απo:_
Ιαπωνικη κυβ6ρνηoη και στην ανταπ6κριoη πoυ βρηκε αυτη η πρ6ταoη τ6oο απιi ::
ιωβερνηoειq των H.Π.Α και των Ευρωπαtκιbν xωριbν 6οo και απ6 τιg επι1ειρηoει:. ' .
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πρoγραμμα ESPzuT-ΙSΤ τηζ Ευρωπα'iκηq'Ενωoηg εiγαι ενα παρ6μoιo πρ6γραμμα αλλιi
τεριj1ει και αλλα πεδiα.

Σαν επ6μεvη φ&oη δw μπoρorioε να εiναι dλλη απ6 αυτη τηg εμπoρε;υματoπoiηoηg
(commercializalion),6πoυ μεγ&λoq αριθμ6q εταιρι6ν και ερευνητιbν αο1oλotivται με
την αν&πτυξη oυoτημιi,των τεγvητηq νoημoo6rηq πoυ επιλδoυν πραγματικd,
τρoβληματα. Τ6τοιεq περιo169 ειναι τα 6μπειρα oυoτηματα και τα oυοτηματα
καταν6ηoηq φυoικηq γλιilooαg.

Η τρ6xoυoα φiroη xαρακηρiζεται απ6 τιq 6ρευvεg πoυ γiνoνται για τη ανd,πτυξη

ιlπoλoγιoτιilν fκτηg γε.νιdζ και αναφ6ρovται oτη oυμπεριφoρ& τoυ εγκεφdλoυ
ιι'ευρωνικη νoημooιiνη) Kαι τη μoριακη (Winston and Shellard, 1990). Tα πρcbτα

πρακτικd' απoτελ6oματα λαμβ&νoνται ηδη απιi την ανd,πτυξη vευρωνικcbν δικτ6ων
(neural networks)' Tα τελευταiα xρ6νια, ραγδαiα αν&πτυξη παρoυoιd,ζoυν τα

αυoτηματα ευφυιbν πρακτ6ρων, με τα oποiα αoxoλorilμαoτε oτo δε6τερo μ6ροq τoυ

βιβλioυ.

1.3 Eφαρμoγ6q Tεxνητηg |ι{οημοσδνηq

Η Τεxvητη Noημooriνη εivαι 6vαg πολf μεγ&λog και γενικ69 τoμ6α9 ενδιαφερ6vτων.
ττιg εφαρμoγθg τoυ πε:δioυ τηq Τεxvηηg Noημociriνηg, μπoρo6με να κατατιi,ξoυμε τα
παρακdτω (Durkin, 1994):

Eπiλυoη πρoβλημιiτcoν (ProbΙem SoΙving). o τoμ6αq αυτilg αo1oλεiται με ειδικ69
τε1vικ6g επiλυoηg πρoβλημilτων και συγκεκριμ6να με τιq απαραiητεg εv6ργειεg
και λειτoυργiεg πoυ πρ6πει να ακoλoυΘηoει fναq υπoλογιoτηq για την επiλυoη ι;ν6q

πρoβληματoq. H T.N. πρooπαθεi να o1εδι&oει πρoγρ&μματα πoυ, πριbτα, αναλ6oυν
και επεξεργ&ζoνται βημα πρog βημα η μ6θoδo για την επiλυoη εν6q πρoβληματoq
και μετ& θα εκτελo6v τα βηματα.

_ Επεξεpyαoiα φυοικη6 γλιiloοαg (NaturaΙ Language Processing). Η καταν6ηoη
απ6 τoν υπoλoγιοπ1, τηq φυoικηq γλιilooαg, πρoφoρικηg η γραπτηq ηταν π&ντoτε
κdτι πολιi συγαρπαστικ6 για τoυq επιoτημoνεg υπoλoγιoτιilν, απ6 τ6τε πoυ για
πρcbτη φoρα 6γιναν πρooπ&θειεg να γραφτο6ν πρoγρ&μματα για μετd,φραoη απ6

μια ανθριbπινη γλιbooα σε μια dλλη. oι ερευιητ6q oε αυτ6v τov τoμ6α εφαρμoγcbν
τηg T.N. πρooπαθo6ν να καταλ&βουν τη φrioη τηg κ6θε γλιbooαg. Tα πρoβληματα
πoυ αυναντοι1ν αφoρο6ν την ανιiλυoη των oυντακτικιbγ καν6νων, την
απooαφηνιoη λ6ξεων με πoλλαπλ69 ερμηvεiεq και ην αν&λυoη τηg oημαoιoλoγiαq
τηq γλιbooαg. Στη oυν6xεια γiνεται πρooπι1θεια για να κα.ταvoηθεi τι oημαiνει καθε
λ6ξη, ιboτε o υπoλoγιoτηζ να ανταπoκρiνεται κατd.λληλα. o τελικ69 oτ61oq τηq

πρooπ&θειαq αυτηq εiναι η επικoινωνiα ανθριbπoυ_μηχανηζ με χρηση πρoφoρικο6
λ6γoυ και φυoικηq γλcbooαg.

_ Αποθιiκευoη & ανιiιcτηoη πληροφορΙαg (Ιnfοrmαtiοn Stοrαge αnd Reιrieναl). Oι
υπoλoγιoτ6g μπoροι1ν να απoθηκε6ooυν τερ&oτιo 6γκo πληρoφoριιbν. Στα
υπαρ1oντα αυoτηματα 6μω9, xρειαζεται oυνηθωq να περιγρ&ψειζ ην πληρoφoρiα
πoυ θ6λει9 με μεγ&λη λεπτoμ6ρεια και πρθπει να ξ6ρει9 ακριβcbg τι ψdxvειg για να
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υπoδεiξειq στoν υπoλoγιoτη πιbq vα τo βρει για oi;να. Θα ηταν πολf πιo βoλικιi καl
εfκoλo αv μπoρo6oαμε να περιγριiψoυμε τo θ6μα ( τo πρ6βλημα πol'
πρooπαθo6με να λl5ooυμε και o υπoλογιoτηq να μαg δcboει 6λε9 τιζ σχετ1κε:
πληρoφoρiεq.

Παιxνiδια oτρατηyικιig (Gαme Plαying). Tα παιxviδια αυτd' απoτελoδv εriοτo7..
πεδio εφαρμoγηg τηs τεxvητηq νoημooriνηg αφοr1 oι καv6νεq τoυq μπoρo6ν ευκoi.ι:
vα αναπαρασταθoιiv. Mερικ6g, λoιπ6ν, απι3 τιc, πιο γvωoτ6q εφαρμoγ69 στov τoμει.ι
τηq τεxvητηg νoημooliνηq αφoρoriν την ανιiπτυξη πρoγραμμd'των πoυ μπoρotiι'ι',:
παiξoυν εξαιρε;τικιi. πoλfπλoκα παιxviδια. Στo παρελθ6v 61oυv γραφτε
πρoγραμματα πoυ παiζoυν ντdμα (Samuel, 1963), oκdκι (Greenblatt, l967)' π6κε"
(Waterman, 1970), μπριτζ (Berlekamp, ι963) και πολλd αλλα παι1viδια πι]r-

απαιτotjν πολιiπλoκεg οτρατηγικ69 η πoυ oxετiζoνται με τo μεγdλo αριθuι
ε;ναλλακτικιbν κινηoε;ων. Επioηq o υπολoγιoτηg πρ6πει να ανταπoκριθι;i oτι
παιxviδι με αναλoγo τρ6πo (6πωg o ιiνΘρωπog) για να υπολoγioει τη oωoτη κiνηor
Eiναι πoλr] γνωoτη η περiπτωoη του Deep Blue τηq ΙBM κατd,φερε πριν α^i

μερικ& 1ρ6νια vα κερδtοει τoν Kαρπ6β oε μiα παρτiδα oκ&κι

Αυτδματοg πρoyραμματιoμδg (Αuιοmαtic Prοgrαmming). Yπ&ρ1oυν πε:ριπτιboεl:
oτιq oπotεg δiνoυμε oτoν υπoλογιoττ1 κd,ποιεq ειo6δoυq απλιilν πρoγραμμ&τωr, κcr.

τα δε;δoμ6να των αvτioτoι1ων ε;ξ6δων. o υπoλoγιoτηζ o.η oυνε:1εια καλεiται ι','l

δημιoυργηoει 6να πρ6γραμμα πoυ θα απoδιboει τον απαιτο6μεvo μετασχηματισμc,
Mια τ6τoια εφαρμoγη συγγραφηζ πρoγραμμ&των θα εiναι μια επ6κταoη τι,,'.

oημερινιbν μεταγλωττιoτιbv (compilers).

Ρoμποτικη (Rotlotics). Tο αvτικεiμενo αυτ6 απαoxoλεi τoυζ ερευνητ6'c τr:
Tεxνητηg Noημooδνηq εδιil και αρκετ69 δεκαετiεq. Tα πριbτα απoτελ(;oματα τι.'.
πρooπαθειιilν αυτιilν ηρθαν με η δημιoυργiα μερικιilν μη1αvιilν τη δεκαετiα τ..'
'70, με περιoριoμl;νεg 6μωg δυνατ6τητεq. Γενικilτε;ρα, αυτ6 τo πεδio αφομ.1:

περιoo6τερo η μηχαvικη (engineering technology), oε o16oη με τιg di"i.ε:
εφαρμογ6g τηq Tε;xvητηg Noημooδνηq, επειδη τα πρoβληματα ηλεκτρoλoγικη-c κιι
μηχανικηζ φ6oηq κατd τo o1εδιαoμ6 εv6g robot εiναι oυoιιbδη Kαι σημαvτικα. Η

πρ6οδoq oτη ρoμπoτικη ενδιαφ6ρει ιδιαiτερα τoν κλd,δo τηg βιoμηxαν(αq' αφoυ :.:

ρoμπ6τ απoτελofv τα πλ6oν κατιi'λληλα μ6oα για ην εξερευνηση τoυ διαoτηματ..:

Συνδυαοτικι{ Λoγικη (ComputatiοnaΙ Logic). Πoλλ69 φoρθg 1ρειαζ6μαoτε ', :

απoδεiξoυμε 6τι 6να or]νoλo γεγoν6των (facts) εtναι η λoγικη oυν6πεια εν6g α7j.ιl,
oυνιiλoυ. Συνδυαoτικη λoγικη εiναι η πρooπαθεια πρoγραμματιoμoδ δ.'.
υπoλoγιoτη για να κανει τ6τoιεg επαγωγ6q. Kυρι6τερη εφαρμoγη τηq εiναι τ :

μαθηματικd.

Θετικfg Eπιoτημεq. Yπdρxoυν αρκετd. παραδεtγματα εφαρμoγιilν oε αυτη τ*'
κατηγoρiα. Αυτd, τα πρoγραμματα xαρακτηρtζoνται σαν oυοτηματα υποoτηριΞ' :

απoφd,oεων (deοisiοn Support sysιems) και γε;ι,ικα οxεδιdζoνται για επιoτημoνε: ι-
εναo1oλoriμwουζ με την πληρoφορικη.
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- Αυτ6ματη απ6δειξη θεcυρημιiταrν (Automatic Theorem Proving). Σε 6λoυq μαq
εiναι γvωoτd τα πρoβληματα γεωμετρiαg oτα oπoiα o oτ6xoq μαg εiναι
1ρηoιμoπoηooυμε τ1ζ πληρoφoρiεq πoυ μαζ δiνoνται με oκoπ6 να απoδεiξoυμε
κdτι &λλo. Mε την απ6δειξη θεωρημdτων απ6 γvωoτd, αξιcbματα αo1oξθηκαν
μερικ& cιπ6 τα πρcilτα πρoγρ&μματα TεxvηΦq Noημooυνηq. Στιq αρxθq τηq
δεκαετiαq τoυ '70 τo πεδio αυτ6 περιλ&μβανε μερικ6q απ6 τιq πιo περiπλoκεq και
εξεζηημενεg εφαρμoγ69 που εi1αν αναπτυ1Θεi. Aυτη η περιoxη εφαρμoγιbν
o1ετ[ζεται oτεv6 με μερικfg ιiλλεg (π.1. robot planning, automatiο programming)
oτιg oποtεg οι τεxvικ6q απ6δειξηq θεωρημιi,των 1ρηoιμoπoιoιiνται αυxvd' σαν τη

βαoικη μεθοδoλογiα επiλυoηq πρoβλημdτων.


