
ΠΟΛΥΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ

Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Παπαναστασίου
Εξεταστής: Αθανάσιος Νούλας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Θεσσαλονίκη

Φεβρουάριος 2009



Copyright © Ιωάννης  Αθανάσογλου, 2009
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Η έγκριση της μεταπτυχιακής εργασίας από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει 

απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος.

2



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα  Πολυπρακτορικά  Συστήματα  ή  Συστήματα  Πολλαπλών  Πρακτόρων  όπως 

λέγονται διαφορετικά αποτελούν την πρακτική εφαρμογή της επιστήμης της Τεχνητής 

Νοημοσύνης  και  ειδικότερα  της  Κατανεμημένης  για  την  επίλυση  πολύπλοκων 

προβλημάτων  μέσα  από  τη  συνεργασία  ευφυών  πρακτόρων  προσομοιώνοντας  την 

ανθρώπινη ομαδική εργασία.

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιγράφονται τα είδη, τα χαρακτηριστικά και ο 

τρόπος  λειτουργίας  των δομικών μονάδων ενός  ΣΠΠ,  των ευφυών πρακτόρων.  Οι 

ευφυείς  πράκτορες  μελετώνται  με  βάση  τα  δομικά  και  λειτουργικά  τους 

χαρακτηριστικά. Εξετάζονται τα είδη των περιβαλλόντων μέσα στα οποία καλούνται 

να δράσουν όπως επίσης και ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά η κάθε αρχιτεκτονική σε 

αυτά τα περιβάλλοντα.

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί ουσιαστικά μια εισαγωγή γύρω από τις  βασικές 

έννοιες οι οποίες συναντώνται στα Πολυπρακτορικά Συστήματα. 

Στο  τρίτο  κεφάλαιο  αναλύεται  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  συντονίζονται  οι 

αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους Πράκτορες του Συστήματος. Τα πρωτόκολλα δηλαδή 

τα οποία  εφαρμόζονται  για  να  προσδιοριστεί  ο  τρόπος  με τον  οποίο  οι  πράκτορες 

συνεργάζονται και διαπραγματεύονται έτσι ώστε να καταλήξουν σε συμφωνίες από τις 

οποίες θα ωφεληθούν όχι μόνο οι ίδιοι ατομικά αλλά παράλληλα και ολόκληρο το 

Σύστημα. 

Στο  τέταρτο  κεφάλαιο  παρουσιάζονται  δύο  από  τις  σημαντικότερες  και  πιο 

διαδεδομένες μεθοδολογίες Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ΣΠΠ (Gaia,MaSe) 

Στο  πέμπτο  κεφάλαιο  της  ενότητας  είναι  αφιερωμένο  στην  περιγραφή  των 

γλωσσών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την επίτευξη της επικοινωνίας μεταξύ των 

πρακτόρων ενός συστήματος (ΚQML,FIPA ACL).

Τέλος το έκτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση των πεδίων στα οποία 

βρίσκουν  εφαρμογή  σήμερα  τα  Πολυπρακτορικά  Συστήματα  όπως  επίσης  και  σε 

ποιους τομείς της επιστήμης της αγοράς και της καθημερινής μας ζωής θα ήταν εφικτή 

αλλά και ιδιαίτερα αποτελεσματική η χρήση τους. Στο κλείσιμο του κεφαλαίου γίνεται 

μια  συνολική  σύγκριση  ανάμεσα  στα  χαρακτηριστικά  γνωρίσματα  των  ήδη 

υπαρχόντων ΣΠΠ και γίνονται προτάσεις αναφορικά με τη βελτιστοποίησή τους, με 

στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σ’  αυτή  την  εργασία  θα  μελετηθούν  τρόποι  ώστε  να  μπορέσουμε  να 

κατασκευάσουμε  πράκτορες  ικανούς  για  αλληλεπίδραση  (συνεργασία,  συντονισμό, 

διαπραγμάτευση) με άλλους πράκτορες, έτσι ώστε να εκτελούν με επιτυχία τις εργασίες 

που  τους  αναθέτουμε,  ιδιαίτερα  όταν  δεν  μπορούμε  να  υποθέσουμε  ότι  οι  άλλοι 

πράκτορες μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα και τους ίδιους στόχους;

Οι  ερευνητές  των  πολυπρακτορικών  συστημάτων  μπορεί  να  ασχολούνται 

κυρίως με την κατασκευή συστημάτων, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι το 

μοναδικό τους ενδιαφέρον. Όπως και στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), τα 

ζητήματα που απασχολούν τον τομέα των πολυπρακτορικών συστημάτων επηρεάζουν 

βαθύτατα την κατανόηση μας για τον εαυτό μας. Η ΤΝ έχει κατεξοχήν επικεντρωθεί σε 

θέματα ατομικής νοημοσύνης. Ασφαλώς, όμως, ένα μεγάλο μέρος αυτού που μας κάνει 

μοναδικούς  ως  είδος,  είναι  η  κοινωνική  μας  ικανότητα.  Όχι  μόνο  επικοινωνούμε 

μεταξύ  μας  σε  γλώσσες  υψηλού  επιπέδου,  αλλά  επίσης  συνεργαζόμαστε, 

συντονιζόμαστε,  και  διαπραγματευόμαστε.  Πολλά  άλλα  είδη  έχουν  κάποιου  είδους 

κοινωνική ικανότητα — τα μυρμήγκια και κάποια άλλα κοινωνικά έντομα είναι ίσως 

τα  γνωστότερα  παραδείγματα  —  όμως  κανένα  άλλο  είδος  δεν  πλησιάζει  την 

πολυπλοκότητα της δικής μας κοινωνικής ικανότητας. Στα πολυπρακτορικά συστήματα 

μας ενδιαφέρουν ερωτήσεις όπως οι ακόλουθες:

•      Πώς μπορεί να προκύψει συνεργασία σε κοινωνίες ιδιοτελών πρακτόρων;

•    Τι είδους κοινές γλώσσες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πράκτορες για να 

εκφράσουν τις πεποιθήσεις και τις φιλοδοξίες τους, τόσο σε ανθρώπους όσο και σε 

άλλους πράκτορες;

•     Πώς μπορούν ιδιοτελείς πράκτορες να αναγνωρίσουν πότε οι πεποιθήσεις, 

οι στόχοι, ή οι ενέργειες τους έρχονται σε σύγκρουση, και πώς μπορούν να επιτύχουν 

μεταξύ τους συμφωνίες σε θέματα ατομικού συμφέροντος χωρίς να καταλήγουν στη 

σύγκρουση;

•     Πώς μπορούν αυτόνομοι πράκτορες να συντονίζουν τις δραστηριότητες 

τους έτσι ώστε να πετυχαίνουν συνεργαζόμενοι στόχους;

Όλα αυτά τα ερωτήματα απασχολούν εν μέρει και άλλα γνωστικά πεδία (κυρίως 

τα οικονομικά και τις κοινωνικές επιστήμες),  αλλά αυτό που καθιστά το πεδίο των 

πολυπρακτορικών  συστημάτων  μοναδικό  και  διακριτό  είναι  ότι  υπογραμμίζει  το 
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γεγονός  πως  οι  πράκτορες  που  μας  ενδιαφέρουν  είναι  οντότητες  υπολογισμού  και 

επεξεργασίας πληροφοριών.

Απώτεροι Στόχοι

Πολύ συχνά είναι δύσκολο να κατανοήσουμε τι κάνουν οι άνθρωποι χωρίς να 

κατανοήσουμε  ποια  είναι  τα  κίνητρα  τους.  Αυτά  τα  κίνητρα  έχουν  τη  μορφή 

μακροπρόθεσμων στόχων — είναι δηλαδή ιδέες για το πώς θα μπορούσαν να είναι τα 

πράγματα  στα  μελλοντικά  πολυπρακτορικά  συστήματα.  Για  καθένα  από  αυτά  τα 

κίνητρα γίνεται ήδη δουλειά προκειμένου να αναπτυχθούν οι τεχνολογίες που πιθανόν 

απαιτούνται για την πραγματοποίηση τους.

Υπάρχουν  πολλά  βασικά  ερευνητικά  προβλήματα  που  πρέπει  να  επιλυθούν 

προκειμένου  να  είναι  εφικτή  μία  συμπεριφορά  η  οποία  να  προσομοιώνει  την 

ανθρώπινη(συμπεριφορά με βάση κίνητρα):

•      Πώς ορίζετε τις προτιμήσεις σας στον πράκτορα σας;

•     Πώς μπορεί ο πράκτορας σας να συγκρίνει διαφορετικές προσφορές από 

διαφορετικούς πωλητές;

•    Τι  αλγορίθμους  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  ο  πράκτορας  σας  για  να 

διαπραγματευτεί με άλλους πράκτορες (ώστε να εξασφαλίσει ότι δεν θα ξοδέψετε μια 

περιουσία);

Η ικανότητα διαπραγμάτευσης με τον τρόπο που υποδεικνύει το σενάριο είναι 

ιδιαίτερα  πολύτιμη.  Για  παράδειγμα,  κάθε  χρόνο  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή 

πραγματοποιεί χιλιάδες προκηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάφορα έργα. Η 

γραφειοκρατία που απαιτείται για τη διαχείριση αυτής της διαδικασίας έχει τεράστιο 

κόστος.  Η  ικανότητα  αυτοματοποίησης  της  διαδικασίας  προσφοράς  και 

διαπραγμάτευσης  θα  εξοικονομούσε  τεράστια  χρηματικά  ποσά  (των 

φορολογουμένων!). Παρόμοιες καταστάσεις προκύπτουν σε κυβερνητικές οργανώσεις 

σε ολόκληρο τον κόσμο — ένα καλό παράδειγμα είναι ο στρατός των ΗΠΑ. Έτσι, το 

να  μπορέσουμε  να  αυτοματοποιήσουμε  τη  διαδικασία  με  την  οποία  οι  πράκτορες 

λογισμικού  επιτυγχάνουν  αμοιβαία  αποδεκτές  συμφωνίες  σε  θέματα  κοινού 

ενδιαφέροντος  δεν  είναι  απλώς  ένας  αφηρημένος  προβληματισμός  —  μπορεί  να 

επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τη ζωή μας (για παράδειγμα, το ύψος του φόρου που 

πληρώνουμε).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

1.  1.  Εισαγωγή  
Τα  τελευταία  χρόνια  η  έννοια  του  «πράκτορα»  (και  ειδικότερα  του  ευφυή 

πράκτορα) αποδεικνύεται ολοένα και ποιο σημαντική για διάφορα ερευνητικά πεδία, 

κυρίως  στην  περιοχή  της  Επιστήμης  Υπολογιστών  και  ειδικότερα  της  Τεχνητής 

Νοημοσύνης. 

Ξεκινώντας  την  προσέγγιση  της  έννοιας  Πράκτορας  για  τα  παραπάνω 

επιστημονικά πεδία θα ήταν λογικό να αναζητηθεί κάποιος ορισμός ή πιο αφαιρετικά 

μια  απάντηση  στο  ερώτημα  «τι  είναι  πράκτορας;».  Ο  ερευνητικός  χώρος  των 

πρακτόρων είναι αρκετά νέος ώστε να μην υπάρχει ένα μοναδικός διεθνώς αποδεκτός 

ορισμός του όρου πράκτορας. Αντί ορισμού, μέχρι σήμερα, η παγκόσμια επιστημονική 

κοινότητα  έχει  καταλήξει  ότι  η  έννοια  της  αυτονομίας  είναι  καθοριστική  στην 

θεώρηση  ενός  πράκτορα.  Ένα  σημαντικό  μέρος  της  δυσκολίας  συνολικού 

(οικουμενικού) ορισμού της έννοιας του πράκτορα είναι ότι διάφορα χαρακτηριστικά 

συσχετιζόμενα με ένα πράκτορα και την λειτουργία του είναι εντελώς διαφορετικής 

σημασίας  για  διαφορετικούς  επιστημονικούς  τομείς.  Έτσι,  για  παράδειγμα,  η 

ικανότητα μάθησης ενός πράκτορα, από τις εμπειρίες του είναι υψίστης σημασίας για 

κάποιες εφαρμογές, ενώ για κάποιες άλλες είναι ασήμαντη έως ανεπιθύμητη. 

Παρ’  όλες  όμως  τις  δυσκολίες,  κάποιου  τύπου  ορισμού  είναι  απαραίτητος 

οδηγός, προκειμένου η έννοια να μην χάσει το αντικειμενικό περιεχόμενο και σκοπό 

της. Σύμφωνα, λοιπόν, με τους M.Woolbribge και N.Jennings: «Ένας πράκτορας είναι 

ένα υπολογιστικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο σε κάποιο περιβάλλον και έχει 

την ικανότητα αυτόνομης δράσης στο περιβάλλον προκειμένου να ανταποκριθεί στους 

σκοπούς σχεδίασης του.» 

Σ’ αυτό το σημείο υπάρχουν κάποια θέματα στα οποία πρέπει να εστιάσουμε 

την προσοχή μας: 

• Ο  παραπάνω  ορισμός  αναφέρεται  σε  «πράκτορες»  και  όχι  σε  «ευφυείς 

πράκτορες» και ο διαχωρισμός δεν είναι τυχαίος. 

• Δεν γίνεται καμία αποσαφήνιση του τύπου του περιβάλλοντος. 

• Δεν έχει οριστεί η έννοια της αυτονομίας. 
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Άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια του Πράκτορα, είναι αυτή της αυτονομίας, η 

οποία είναι δύσκολο να οριστεί επακριβώς. Σαν την πρώτη προσέγγιση μπορούμε να 

πούμε ότι αυτονομία είναι η ικανότητα του πράκτορα να δρα χωρίς την παρέμβαση 

ανθρώπων ή άλλων συστημάτων, ή αλλιώς η ικανότητα του πράκτορα να γνωρίζει και 

να ελέγχει τόσο την εσωτερική του κατάσταση όσο και την συμπεριφορά του. 

Στα  περισσότερα  πεδία  λογικής  πολυπλοκότητας,  ένας  πράκτορας  δεν  έχει 

απόλυτο έλεγχο του περιβάλλοντός  του.  Στην καλύτερη περίπτωση θα έχει  μερικό 

έλεγχο, δηλαδή θα μπορεί να το επηρεάζει. Αυτό σημαίνει για τον πράκτορα ότι η ίδια 

κίνηση όταν εκτελεστεί δεύτερη φορά κάτω από τις ίδιες περιβαλλοντικές καταστάσεις 

πιθανόν  θα  έχει  εντελώς  διαφορετικό  αποτέλεσμα  και  γενικά  όχι  κατ’  ανάγκη  το 

επιθυμητό. Με άλλα λόγια οι πράκτορες οφείλουν να είναι προετοιμασμένοι για την 

πιθανότητα  της  αποτυχίας  στα  περισσότερα  ενδεχόμενα  περιβάλλοντα  δράσης. 

Συνοπτικά, μπορούμε να καταλήξουμε ότι τα περιβάλλοντα για τους πράκτορες δεν 

είναι ντετερμινιστικά. 

Κανονικά  ένας  πράκτορας  έχει  στην  διάθεσή  του  ένα  δεδομένο  σύνολο 

κινήσεων δράσης σε κάθε χρονική στιγμή. Το εύρος αυτών των κινήσεων αναπαριστά 

την επιδραστική ικανότητα του πράκτορα, δηλαδή την ικανότητα του να αλλάζει το 

περιβάλλον του. Σημειώνεται εδώ, ότι δεν είναι πάντα εφικτές όλες οι κινήσεις του 

συνόλου  επιδραστικής  ικανότητας.  Έτσι,  για  παράδειγμα,  η  δράση  «σήκωσε 

αντικείμενο»  είναι  εφαρμόσιμη  μόνο  στις  καταστάσεις  εκείνες  όπου  το  εν  λόγω 

αντικείμενο  είναι  αρκετά  ελαφρύ  για  τον  πράκτορα.  Παρόμοια  η  δράση «αγόρασε 

Ferrari»  πιθανότητα  θα  αποτύχει  αν  λογαριασμός  του  πράκτορα  δεν  περιέχει 

ικανοποιητικό χρηματικό ποσό. Οι κινήσεις δράσης, λοιπόν,  έχουν προαπαιτούμενα 

συσχετιζόμενα μ’ αυτές, τα οποία εξ ορισμού είναι οι πιθανές καταστάσεις στις οποίες 

μπορούν να εφαρμοστούν (οι κινήσεις δράσεις). 

1.1.1. Παραδείγματα Πρακτόρων 

Κάθε σύστημα ελέγχου μπορεί να θεωρηθεί ένας πράκτορας. Ένα απλό (και 

πολυχρησιμοποιημένο)  παράδειγμα  είναι  το  σύστημα  ενός  θερμοστάτη.  Ο 

θερμοστάτης έχει ένα αισθητήρα για τον εντοπισμό της θερμοκρασίας του δωματίου. 

Αυτός ο αισθητήρας είναι άμεσα ενσωματωμένος στο περιβάλλον (π.χ. το δωμάτιο) 

και  παράγει  σαν έξοδο δύο σήματα:  ένα που υποδεικνύει  ότι  η  θερμοκρασία είναι 

χαμηλή κι ένα που υποδεικνύει ότι η θερμοκρασία είναι εντάξει. Οι κινήσεις δράσης 

που  έχει  διαθέσιμες  ο  θερμοστάτης  είναι:  «άνοιγμα  θέρμανσης»  ή  «κλείσιμο 
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θέρμανσης».  Η  κίνηση  «άνοιγμα  θέρμανσης»  γενικά  θα  έχει  σαν  αποτέλεσμα  την 

θέρμανση του δωματίου,  αλλά χωρίς  να μπορεί  να εγγυηθεί  το αποτέλεσμα –αν η 

πόρτα του δωματίου είναι ανοιχτή η συγκεκριμένη κίνηση μπορεί να μην έχει κανένα 

αποτέλεσμα.  Το  υπεραπλουστευμένο  σύστημα  αποφάσεων  του  θερμοστάτη 

υλοποιείται με τους ακόλουθους κανόνες: 

Χαμηλή θερμοκρασία             άνοιγμα θέρμανσης 

Θερμοκρασία εντάξει              κλείσιμο θέρμανσης 

Φυσικά  πιο  πολύπλοκα  περιβάλλοντα  συστημάτων  ελέγχου,  έχουν  αισθητά 

πλουσιότερες δομές αποφάσεων. Παραδείγματα θα μπορούσαν να είναι τα αυτόνομα 

διαστημικά  εργαλεία,  τα συστήματα αυτόματης  πλοήγησης,  τα  συστήματα ελέγχου 

πυρηνικών αντιδραστήρων κτλ. 

Οι περισσότεροι δαίμονες λογισμικού (διαδικασίες λειτουργικού συστήματος 

UNIX), που βολιδοσκοπούν ένα περιβάλλον λογισμικού και εκτελούν κινήσεις που το 

αλλάζουν,  μπορούν να θεωρηθούν πράκτορες.  Παράδειγμα αποτελεί  το πρόγραμμα 

xbiff, των X-Windows. Αυτή η εφαρμογή ελέγχει συνεχώς τα εισερχόμενα μηνύματα 

για  τον  χρήστη  και  όταν  εντοπίσει  νέο  μήνυμα  ειδοποιεί  σχετικώς,  μέσω  ενός 

εικονιδίου  στο  Γραφικό  Περιβάλλον  Εργασίας  του  χρήστη.  Ο  θερμοστάτης  του 

προηγούμενου παραδείγματος είναι  εγκατεστημένος σε  φυσικό  περιβάλλον,  ενός το 

πρόγραμμα  xbiff  σε περιβάλλον  λογισμικού.  Οι πληροφορίες τις οποίες διαχειρίζεται 

αποκτούνται με την εκτέλεση συναρτήσεων λογισμικού και  οι  δράσεις που εκτελεί 

είναι  κινήσεις  λογισμικού  (π.χ.  αλλαγή  ενός  εικονιδίου  στην  οθόνη).  Το  τμήμα 

αποφάσεων είναι εξίσου απλό όσο και του παραδείγματος του θερμοστάτη. 

Συνοψίζοντας,  οι  πράκτορες είναι υπολογιστικά συστήματα, ικανά να δρουν 

αυτόνομα  σε  κάποιο  περιβάλλον  προσπαθώντας  να  φέρουν  σε  πέρας  τους 

σχεδιαστικούς τους σκοπούς. Γενικά ένας πράκτορας αντιλαμβάνεται το περιβάλλον 

του (με φυσικούς αισθητήρες, αν πρόκειται για πράκτορα σε κάποιο κομμάτι φυσικού 

κόσμου, ή με αισθητήρες λογισμικού, αν πρόκειται για πράκτορα λογισμικού) και θα 

’χει  διαθέσιμες  μια  γκάμα  κινήσεων  δράσης,  που  μπορεί  να  εκτελέσει  για  να 

διαφοροποιήσει το περιβάλλον, το οποίο πιθανότατα απαντά μη-ντετερμινιστικά στην 

εκτέλεση των κινήσεων αυτών. 

1.  2. Κατηγορίες Πρακτόρων  
Σε ένα πιο αφηρημένο επίπεδο οι πράκτορες μπορούν διαχωριστούν σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες: τους βιολογικούς και τους τεχνητούς πράκτορες (Σχήμα 1.1).
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Σχήμα 1.1: Μια ιεραρχική ταξινόμηση των πρακτόρων.

Οι βιολογικοί πράκτορες χρησιμοποιούν τις αισθήσεις τους για να αντιληφθούν 

το γύρω κόσμο, τις γνώσεις τους για να βγάλουν συμπεράσματα για αυτόν, και τα μέρη 

του  σώματος  τους  για  να  εφαρμόσουν  τις  ενέργειες  που  προκύπτουν  από  τη 

συλλογιστική τους.

Οι  τεχνητοί πράκτορες  λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο και χωρίζονται σε δύο 

υποκατηγορίες, τους ρομποτικούς και τους λογισμικούς πράκτορες.

Οι  ρομποτικοί  πράκτορες  έχουν  σαν  αισθητήρες  και  μηχανισμούς  δράσης 

μηχανικά ή ηλεκτρονικά μέρη και δρουν στον πραγματικό κόσμο (Σχήμα 1.2.α). Οι 

λογισμικοί  πράκτορες  είναι  προγράμματα  και  δρουν  σε  ένα  υπολογιστικό  σύστημα 

(Σχήμα 1.2.β).

(α)

Ευφυείς Πράκτορες

Βιολογικοί Πράκτορες Τεχνητοί Πράκτορες

Λογισμικοί Πράκτορες Ρομποτικοί Πράκτορες

Πραγματικός
Κόσμος

Μηχανισμοί Δράσης

Αισθητήρες

Ρομποτικός
Πράκτορας

Υπολογιστικό
Σύστημα

Έξοδος

Είσοδος

Λογισμικός
Πράκτορας
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(β)

Σχήμα 1.2: (α) Ρομποτικός πράκτορας, (β) Λογισμικός πράκτορας.

Και τα δύο είδη πρακτόρων εμπεριέχουν μία συλλογιστική διαδικασία,  μέσω 

της οποίας επεξεργάζονται τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος τους, και εφαρμόζουν τα 

αποτελέσματα της συλλογιστικής στο περιβάλλον αλλάζοντας έτσι ην κατάσταση του.

1.  3. Ορισμοί     και     Χαρακτηριστικά     Πρακτόρων  
Οι πράκτορες αποτελούν ένα κοινό πεδίο ενδιαφέροντος για πολλές περιοχές 

της επιστήμης Υπολογιστών, καθώς μπορεί να εξεταστούν από διαφορετικές για το 

κάθε πεδίο σκοπιές. Έτσι για την ΤΝ οι πράκτορες θεωρούνται ευφυείς οντότητες, για 

τον  αντικειμενοστραφή  προγραμματισμό  Θεωρούνται  οντότητες  (αντικείμενα)  που 

επικοινωνούν μεταξύ τους, για τον παράλληλο προγραμματισμό είναι οντότητες που 

εκτελούνται  παράλληλα  και  για  το  πεδίο  διασύνδεσης  ανθρώπου-μηχανής  είναι 

οντότητες που παίρνουν πρωτοβουλία σε συνεργασία με το χρήστη για να επιτελέσουν 

τα  καθήκοντά  τους.  Θα  πρέπει  να  τονισθεί  ότι  αν  και  η  τεχνολογία  πρακτόρων 

δανείζεται  στοιχεία  και  ερευνητικά  αποτελέσματα  από  όλα  τα  παραπάνω  πεδία, 

εντούτοις αποτελεί αυτόνομο επιστημονικό πεδίο με εξαιρετική τα τελευταία χρόνια 

ερευνητική  δραστηριότητα.  Υπάρχουν  οι  ακόλουθες  δύο  σύγχρονες  θεωρήσεις  για 

τους πράκτορες;

Χαλαρή.  Γενικά, οι  πράκτορες πρέπει να είναι αυτοπροσδιοριζόμενοι και να 

εκτελούνται ταυτόχρονα με κάποιους άλλους .  Η άποψη αυτή διευρύνει την έννοια 

πράκτορας στο πλαίσιο της τεχνολογίας λογισμικού και θεωρεί ότι οι πράκτορες δεν 

πρέπει απαραίτητα να είναι "ευφυείς".

Από την οπτική γωνία της ΤΝ, οι πράκτορες πρέπει να έχουν γνώση, επιθυμίες, 

προθέσεις  και  υποχρεώσεις .  Η άποψη αυτή προϋποθέτει ότι οι πράκτορες κατέχουν 

ένα  αυστηρά  καθορισμένο  μοντέλο  του  κόσμου  μέσα  στον  οποίο  λαμβάνουν 

αποφάσεις με τη χρήση της συλλογιστικής τους.

Αυτή η προσέγγιση δεν αποτελεί κάποιου είδους αυθαίρετο ανθρωπομορφισμό 

αλλά ουσιαστικά ένα εργαλείο αφαίρεσης το οποίο βοηθά να περιγραφεί η κατάσταση 

αρκετά  πολύπλοκων  συστημάτων,  όπως  αυτά  των  πρακτόρων.  Σύμφωνα  με  το 

φιλόσοφο  D.Denned υπάρχουν  τρεις  προσεγγίσεις  για  την  περιγραφή  ενός 

συστήματος: η  φυσική προσέγγιση,  η οποία βασίζεται στη γνώση νόμων των θετικών 

επιστημών, η σχεδιαστική προσέγγιση όπου η περιγραφή γίνεται βάσει του σκοπού για 
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τον οποίο σχεδιάστηκε το σύστημα, και η πρoθεσιαρχική προσέγγιση που προβλέπει τη 

συμπεριφορά του συστήματος θεωρώντας το σαν ένα έλλογο πράκτορα ο οποίος δρα 

βάσει των "νοητικών" του καταστάσεων, δηλαδή πεποιθήσεων, επιθυμιών, προθέσεων 

κτλ.  Η τελευταία προσέγγιση βρήκε μεγάλη απήχηση στην περιγραφή συστημάτων 

πρακτόρων. Θα πρέπει να τονισθεί ότι η ακρίβεια της περιγραφής των προσεγγίσεων 

μειώνεται καθώς μεταβαίνουμε από τη φυσική περιγραφή στην προθεσιαρχική, ενώ η 

περιγραφική  ικανότητα  αυξάνεται.  Για  παράδειγμα,  η  φυσική  περιγραφή  είναι 

ακριβέστερη  όλων  αλλά  παρουσιάζει  σημαντικές  δυσκολίες  στην  περιγραφή 

πολύπλοκων συστημάτων.

Οι επιθετικοί προσδιορισμοί συχνά χαρακτηρίζουν την κύρια λειτουργία των 

πρακτόρων, όπως πράκτορες αναζήτησης, αναφοράς, παρουσίασης, προσανατολισμού, 

διαχείρισης,  κτλ.  Το  παρόν  κεφάλαιο  αφορά  κυρίως  τους  ευφυείς  λογισμικούς  

πράκτορες.  Η κατηγορία περιλαμβάνει  ένα μεγάλο εύρος υπολογιστικών οντοτήτων 

και  περιλαμβάνει  από  σχετικά  απλά  συστήματα,  όπως  είναι  ο  "συνδετήρας"  που 

παρέχει συμβουλές στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου Word, μέχρι κατανεμημένα 

συστήματα ελέγχου βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όπως είναι το ΑRCΗΟΝ.

Όμως τι είναι πράκτορας; Σε τι διαφέρει από τα συμβατικά προγράμματα; Την 

απάντηση στα δύο αυτά ερωτήματα, πραγματεύονται οι επόμενες ενότητες.

1.3.1 Ορισμοί Πρακτόρων

Ίσως  το  δυσκολότερο  πρόβλημα  στο  οποίο  καλείται  να  απαντήσει  μια 

εισαγωγή στα συστήματα πρακτόρων είναι η παράθεση ενός ενιαίου ορισμού, κοινά 

αποδεκτού από ολόκληρη την επιστημονική κοινότητα. Ο γενικός ορισμός που δόθηκε 

στην αρχή αυτού του κεφαλαίου τονίζει  το πλέον κοινό χαρακτηριστικό όλων των 

ορισμών, δηλαδή εκείνο της αυτονομίας,  αλλά δεν είναι  κοινά αποδεκτός ορισμός. 

Όμως  η  έλλειψη  ενιαίου  ορισμού  σε  καμία  περίπτωση  δεν  αποτελεί  ανασταλτικό 

παράγοντα για τη διάδοση και χρήση της τεχνολογίας σε πλήθος εφαρμογών, ούτε και 

για  την  έρευνα  που  διεξάγεται  ολοένα  και  από  περισσότερους  επιστήμονες  στον 

κόσμο.  Το  μόνο  πρόβλημα  που  ίσως  δημιουργείται  είναι  ότι  η  λέξη  "πράκτορας" 

χρησιμοποιείται πολλές φορές καταχρηστικά για πολλά από τα συστήματα λογισμικού 

που  αναπτύσσονται,  επειδή  ακριβώς  το  πεδίο  αποτελεί  μια  σημαντική  τάση  της 

επιστήμης και προσδίδει "αίγλη" σε αυτά τα συστήματα, όπως ακριβώς οι όροι ΤΝ, 

ευφυές  σύστημα  κτλ.  Στα  επόμενα  παραθέτονται  μερικοί  ορισμοί  που  απαντώνται 

συχνά στη βιβλιογραφία.
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Οι  Russell και Norvig δίνουν έμφαση στην αλληλεπίδραση πρακτόρων με το 

περιβάλλον τους, αλλά από τον ορισμό τους αφήνεται να εννοηθεί ότι κάθε πρόγραμμα 

είναι και πράκτορας: "Πράκτορας είναι οτιδήποτε μπορεί να αντιληφθεί το περιβάλλον  

του  μέσω  αισθητήρων  και  να  αντιδράσει  πάνω  στο  περιβάλλον  μέσω  μηχανισμών  

δράσης" (Σχήμα 1.3).

Σχήμα 1.3: Ο βασικός πράκτορας κατά Russell και Norvig .

Ο Virdhagriswaran δίνει έμφαση στην αυτόνομη εκτέλεση: "Ο όρος πράκτορας 

χρησιμοποιείται για να. αναπαραστήσει δύο ορθογώνιες έννοιες: την αυτόνομη εκτέλεση  

και τη συλλογιστική πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο πεδίο".

Η Maes, εκτός της αυτονομίας, δίνει έμφαση και στο πολύπλοκο και δυναμικό 

περιβάλλον: "Οι πράκτορες είναι υπολογιστικά συστήματα που δρουν σε ένα πολύπλοκο 

περιβάλλον, αντιλαμβάνονται και δρουν αυτόνομα πάνω σε αυτό, πετυχαίνοντας έτσι ένα  

σύνολο από στόχους για τους οποίους έχουν κατασκευαστεί" (Σχήμα 1.4)

Σχήμα 1.4: Ο βασικός πράκτορας κατά Maes

Η Ηayes-Roth δίνει έμφαση στη συλλογιστική: "Οι ευφυείς πράκτορες κάνουν 

συνεχώς τις  εξής τρεις  λειτουργίες:  (α)  αντιλαμβάνονται  τις  δυναμικές  συνθήκες του  

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

συλλογίζονται ώστε να ερμηνεύσουν αυτά που αντιλαμβάνονται, να λύσουν προβλήματα,  

να συμπεράνουν και να καθορίσουν τη δράση τους" (Σχήμα 1.5),

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αισθητήρες

Μηχανισμοί Δράσης

ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αισθητήρες

Μηχανισμοί Δράσης

ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
ΣΤΟΧΟΣ
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1.5: Ο βασικός πράκτορας κατά Hayes-Roth.

Τέλος, ο Coen δίνει έμφαση στη διαδραστικότητα : "Λογισμικοί πράκτορες είναι  

προγράμματα  που  διενεργούν  διάλογο,  διαπραγματεύονται  και  συντονίζουν  τη  ροή  

πληροφοριών" {Σχήμα 1.6).

Σχήμα 1.6 Ο βασικός πράκτορας όπως προκύπτει με τη συμβολή της 

διαδραστικότητας.

1.3.2 Χαρακτηριστικά Πρακτόρων

Ένα  σημαντικό  ερώτημα  που  τίθεται  είναι  ποιες  είναι  οι  διαφορές  των 

πρακτόρων (λογισμικών) από τα συμβατικά προγράμματα. Η απάντηση δεν είναι απλή, 

καθώς από τη μία τα όρια είναι πολλές φορές δυσδιάκριτα και από την άλλη ο όρος 

πράκτορας  περιλαμβάνει  ένα  πλήθος  συστημάτων  με  διαφορές  τόσο  στην 

πολυπλοκότητα όσο και στα επιμέρους χαρακτηριστικά.

Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός νοήμονα, πράκτορα, τα οποία αποτελούν και τις 

βασικές διαφορές μεταξύ των πρακτόρων και συμβατικών προγραμμάτων, δίνονται 

από τους  Wooldridge και  Jennings, σύμφωνα με τους οποίους πράκτορας είναι ένα 

σύστημα υλικού ή λογισμικού που έχει τις εξής ιδιότητες:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αισθητήρες

Μηχανισμοί Δράσης
ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΓΝΩΣΗ
ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αισθητήρες

Μηχανισμοί Δράσης
ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΓΝΩΣΗ
ΣΤΟΧΟΣ
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•     Αυτονομία :  Οι πράκτορες λειτουργούν χωρίς την άμεση παρέμβαση των 

χρηστών ή άλλων πρακτόρων και έχουν αυτοέλεγχο, δηλαδή έλεγχο της εσωτερικής 

τους  κατάστασης  και  αυτενέργεια.  Αυτό  σημαίνει  ότι  οι  πράκτορες  έχουν  τη 

δυνατότητα να επιδιώκουν τους στόχους τους χωρίς να δέχονται συνεχώς εντολές από 

το χρηστή ή κάποια άλλη εξωτερική πηγή, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να αφήνει 

στο χρήστη μόνο τον προσδιορισμό του γενικού στόχου και να τον απελευθερώνει από 

το βάρος της λήψης των επιμέρους αποφάσεων.

•      Κοινωνικότητα:  Οι πράκτορες επικοινωνούν με άλλους πράκτορες και 

χρήστες  μέσω  μίας  κοινά  κατανοητής  γλώσσας,  έτσι  ώστε  να  μπορούν  να 

συνεργαστούν για  την  επίτευξη των στόχων τους.  Υπάρχει  δηλαδή αλληλεπίδραση 

μεταξύ των πρακτόρων είτε για την επίτευξη των ανεξάρτητων στόχων των πρακτόρων 

ή για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.

•   Αντιδραστικότητα : Οι πράκτορες αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους και 

αντιδρούν μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια στις  αλλαγές που επέρχονται  σε 

αυτό.

•     Προνοητικότητα : Οι πράκτορες δεν αντιδρούν απλά στο περιβάλλον αλλά 

είναι ικανοί να επιδείξουν και συμπεριφορά που βασίζεται σε στόχους, λαμβάνοντας 

ουσιαστικά  πρωτοβουλία  ανάλογα  με  τις  συνθήκες  οι  οποίες  εμφανίζονται  στο 

περιβάλλον τους. Τόσο η προνοητικότητα όσο και η αντιδραστικότητα απαιτούν σε 

κάποιο βαθμό τη δυνατότητα συλλογισμού από τον πράκτορα.

Υπάρχουν και  μερικά ακόμη δευτερεύοντα  χαρακτηριστικά που  αποδίδοντα 

στους πράκτορες, τα οποία όμως δεν εμφανίζονται σε όλες τις κατηγορίες, όπως:

• Κινητικότητα :  Οι πράκτορες δεν είναι πάντα στατικοί, αλλά μπορούν να 

κινηθούν σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον.

•   Προσαρμοστικότητα  :  Οι  πράκτορες  προσαρμόζονται  διαρκώς  στο 

περιβάλλον τους, ή τις απαιτήσεις του χρήστη, έχουν δηλαδή ικανότητα για μάθηση.

• Ειλικρίνεια : Οι πράκτορες δε δίνουν εσκεμμένα λάθος πληροφορίες.    

• Αγαθή  προαίρεση  Οι  πράκτορες  προσπαθούν  να  επιτύχουν  πάντα  τους 

στόχους που τους έχουν ανατεθεί.

•     Λογικότητα :  Οι πράκτορες δρουν για να πετύχουν τους στόχους τους, 

δηλαδή δεν κάνουν αναίτιες ενέργειες και δεν λειτουργούν εναντίον της επίτευξης των 

στόχων τους.

Τα  χαρακτηριστικά  που  εμφανίζουν  οι  πράκτορες  επιτρέπουν  την 

κατηγοριοποίηση τους σύμφωνα με το Σχήμα 1.7. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω 
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της  πολυπλοκότητας  των  πρακτόρων,  η  κατηγοριοποίηση  που  προκύπτει  δεν  είναι 

απόλυτη ούτε και κοινά αποδεκτή από όλα τα μέλη της ερευνητικής κοινότητας.

Σχήμα 1.7: Οι άξονες προσδιορισμού των χαρακτηριστικών
των πρακτόρων.

Αυτές οι  ιδιότητες είναι  περισσότερο απαιτητικές απ’ ότι  αρχικά φαίνονται. 

Αρχικά εστιάζουμε την προσοχή μας στην προνοητικότητα: προσανατολισμένη στον 

σκοπό συμπεριφορά. Δεν είναι πραγματικά δύσκολο να φτιάξουμε ένα σύστημα που 

να  παρουσιάζει  συμπεριφορά  προσανατολισμένη  στον  σκοπό  σχεδίασης  –αυτό 

κάνουμε κάθε φορά που γράφουμε μια διαδικασία σε Pascal, μια συνάρτηση σε C ή 

μια μέθοδο σε Java.  Γράφοντας μια τέτοια διαδικασία,  την περιγράφουμε με βάση 

κάποιους  υποθετικούς  όρους  (προϋποθέσεις  -  pre-conditions),  οι  οποίοι  όταν 

επαληθεύονται  παράγεται  κάποιο  αποτέλεσμα  (εξαγόμενο  –  post-condition).  Τα 

αποτελέσματα  της,  εν  λόγω,  διαδικασίας  είναι  ο  σκοπός  της:  αυτό  που  ήθελε  να 

πετύχει ο δημιουργός της. Αν οι προϋποθέσεις ισχύουν τότε η διαδικασία θα κληθεί 

κανονικά  και  αναμένεται  ότι  θα  εκτελεστεί  σωστά:  θα  τερματιστεί  και  με  τον 

τερματισμό θα έχουμε κάποιο εξαγόμενο, οπότε ο σκοπός θα έχει επιτευχθεί. Γενικά 

αυτό το προγραμματιστικό μοντέλο είναι ικανοποιητικό για πολλά περιβάλλοντα. Για 

παράδειγμα δουλεύει άψογα για όλα τα συναρτησιακά περιβάλλοντα –αυτά που απλά 

παίρνουν μια είσοδο x και παράγουν σαν έξοδο την συνάρτηση f(x) της εισόδου. 

Εκτέλεση εξ 
αποστάσεως

Μετανάστευση

Μάθηση (προσαρμοστικότητα)

Δημιουργία Πλάνων

Κανόνες (αντιδραστικότητα)

Αλληλεπίδραση με χρήστη

Επικοινωνία με άλλους πράκτορες

Συνεργασία/Διαπρα
γμάτευση
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Αλλά  σε  μη-συναρτησιακά  συστήματα  αυτό  το  απλό  μοντέλο 

προγραμματισμού προσανατολισμένου στο σκοπό, δεν είναι αποδεκτό, καθώς κάνει 

σημαντικά περιοριστικές υποθέσεις. Συγκεκριμένα θεωρεί δεδομένο ότι το περιβάλλον 

δεν  αλλάζει  ενώ  η  διαδικασία  εκτελείται.  Αν  το  περιβάλλον  αλλάξει  και  πιο 

συγκεκριμένα  αν  οι  υποθέσεις  (προϋποθέσεις)  της  διαδικασίας  πάψουν να  ισχύουν 

κατά  την  διάρκεια  της  εκτέλεσης,  τότε  η  συμπεριφορά  της  διαδικασίας  θα’  ναι 

ακαθόριστη –συχνά καταλήγει σε ανεπιτυχή βεβιασμένο τερματισμό (crash). Επίσης 

υποθέτει  ότι  ο  σκοπός,  ο  λόγος  εκτέλεσης  της  διαδικασίας,  παραμένει  ισχύων 

τουλάχιστον μέχρι το πέρας της διαδικασίας. Αν ο σκοπός πάψει να είναι ενεργός τότε 

απλά δεν υπάρχει λόγος συνέχισης της εκτέλεσης της διαδικασίας. 

Σε  πολλά  περιβάλλοντα  καμία  από  τις  παραπάνω υποθέσεις  δεν  μπορεί  να 

θεωρηθεί δεδομένη. Πιο συγκεκριμένα, σε πεδία όπου είναι αρκετά πολύπλοκο για τον 

πράκτορα να τα ανιχνεύει και ελέγχει, όπως τα περιβάλλοντα πολλαπλών πρακτόρων 

(multi-agent, αυτά που εμπεριέχουν πολλούς πράκτορες που μπορούν να το αλλάξουν), 

ή  τα  επισφαλή (uncertain)  περιβάλλοντα,  αυτές  οι  υποθέσεις  δεν είναι  λογικές.  Σε 

τέτοια περιβάλλοντα, η τυφλή εκτέλεση μιας διαδικασίας χωρίς τον συνεχή έλεγχο της 

ισχύος  των  προϋποθέσεων,  δεν  μπορεί  παρά  να  χαρακτηριστεί  φτωχή  στρατηγική. 

Γενικά στα δυναμικά περιβάλλοντα ένας πράκτορας πρέπει να είναι αντιδραστικός, 

δηλαδή θα πρέπει να είναι ικανός να ανταποκρίνεται σε κάθε γεγονός που προκύπτει 

στο περιβάλλον του. Τα γεγονότα αυτά είτε επηρεάζουν τους σκοπούς του πράκτορα, 

είτε  κάποιες  προϋποθέσεις  διαδικασιών,  τις  οποίες  εκτελεί  ο  πράκτορας  για  την 

επίτευξη των στόχων του. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ανάπτυξη αμιγώς προσανατολισμένων στο σκοπό 

συστημάτων  δεν  είναι  δύσκολη.  Αντίστοιχα  η  ανάπτυξη  αμιγώς  αντιδραστικών 

συστημάτων  –που  ανταποκρίνονται  συνεχώς  στο  περιβάλλον-  επίσης  δεν  είναι 

δύσκολο. Αυτό, όμως, που αποδεικνύεται δύσκολο είναι η ανάπτυξη συστημάτων που 

πετυχαίνουν  ισορροπημένη  κι  αποδοτική  συμπεριφορά  συνδυάζοντας  την 

προσανατολισμένη στον σκοπό και την αντιδραστική συμπεριφορά. Είναι επιθυμητό οι 

πράκτορες να επιχειρούν την επίτευξη των στόχων τους συστηματικά, ίσως με χρήση 

διαδικαστικών κινήσεων. Δεν είναι επιθυμητό οι πράκτορες να συνεχίζουν τυφλά την 

εκτέλεση  διαδικασιών,  που  θα  οδηγούσαν  σε  επιτυχία,  όταν  οι  διαδικασίες  αυτές 

παύουν να δουλεύουν,  ή όταν ο σκοπός (στόχος)  παύει,  για οποιοδήποτε λόγο,  να 

ισχύει.  Σ’  αυτές  τις  περιπτώσεις  ο  κάθε πράκτορας  θα πρέπει  να αντιδρά στα νέα 

δεδομένα  του  περιβάλλοντος  του.  Παράλληλα  ο  πράκτορας  δεν  θα  πρέπει  να 
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αναλώνεται σε αντιδράσεις, μη εστιάζοντας έτσι, όσο απαιτείται στην πραγματοποίηση 

του στόχου του. 

Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  παραπάνω,  γίνεται  κατανοητό  ότι  η  επιτυχία 

ισορροπημένου  συνδυασμού,  των  δύο  προαναφερθέντων  συμπεριφορών,  στην 

σχεδίαση και ανάπτυξη πρακτόρων είναι εξαιρετικά δύσκολη. Δεν θα ήταν υπερβολή 

να παρατηρηθεί ότι σπάνια απαντάται και άνθρωπος που να συνδυάζει ικανοποιητικά 

τις συμπεριφορές αυτές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα θα μπορούσαν να αποτελούν 

διευθυντές  που  παρατηρείται  να  εμμένουν  τυφλά  σε  κάποια  εργασία  όσο  κι  αν  η 

αποτελεσματικότητα της έχει γίνει αμφίβολη. Εξίσου εύκολο είναι να παρατηρηθούν 

διευθυντές  που  μεταπηδούν  από  εργασία  σε  εργασία,  χωρίς  να  εστιάζουν 

ικανοποιητικά την προσοχή τους στην επίτευξη κάποιου στόχου. 

Η  τελευταία  πτυχή  της  ευελιξίας  στην  αυτονομία  κινήσεων  ενός  ευφυή 

πράκτορα έχει οριστεί, όπως έχει αναφερθεί να είναι η κοινωνική συμπεριφορά. Κατά 

μια αντίληψη η κοινωνική συμπεριφορά είναι τετριμμένη: καθημερινά εκατομμύρια 

υπολογιστές γύρω από τον κόσμο ανταλλάσσουν πληροφορίες τόσο μεταξύ τους, όσο 

και με ανθρώπους. Η ανταλλαγή, όμως, ροής πληροφορίας (bit streams) δεν σημαίνει 

κοινωνική συμπεριφορά. Εστιάζοντας στην καθημερινή ζωή, εύκολα παρατηρούμε ότι 

σχετικά  λίγοι  σημαντικοί  στόχοι  επιτυγχάνονται  χωρίς  συνεργασία  με  άλλους 

ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν κατ’ ανάγκη τους ίδιους με μας στόχους –είναι δηλαδή 

αυτόνομοι κι έχουν δικιά τους ατζέντα δράσης. Για την επιτυχία των σκοπών σ’ αυτές 

τις περιπτώσεις απαιτείται διαπραγμάτευση και συνεργασία με άλλους. Έτσι γίνεται 

αναγκαία  η  κατανόηση  και  κρίση  των  στόχων  των  άλλων,  για  μπορούν  να 

διεκπεραιωθούν κινήσεις  (όπως το  να  πληρωθεί  κάποιος),  που διαφορετικά δεν θα 

γινόταν και που θα έχουν σαν πιθανό αποτέλεσμα την συνεργασία, χωρίς την οποία 

ίσως να μην ήταν εφικτή, ή να ήταν δυσκολότερη, η πραγματοποίηση του στόχου. 

Προφανώς, αυτού του τύπου η συνεργασία είναι κατά πολύ περισσότερο πολύπλοκη 

και κατά πολύ λιγότερο κατανοητή από την ανταλλαγή ροής δεδομένων πληροφορίας. 

Τα  θέματα  διαπραγμάτευσης  και  συνεργασίας  αποτελούν  τομέα  ξεχωριστού 

ερευνητικού ενδιαφέροντος τόσο για την Κατανεμημένη Τεχνητή Νοημοσύνη, όσο και 

για πληθώρα άλλων επιστημονικών πεδίων. 

1.3.3 Επιπλέον ορισμοί 

Ήδη έχει γίνει η παρατήρηση ότι  ο νέος αυτός ερευνητικός τομέας δεν έχει 

προσδώσει  ακριβή  και  μοναδική  εννοιολογική  αποσαφήνιση  του  όρου  ευφυής 
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πράκτορας.  Τα  πεδία  δράσης  και  οι  ουσιαστικοί  στόχοι  των  πρακτόρων  δεν 

περιορίζονται σε συγκεκριμένα όρια κι αυτό δυσκολεύει ακόμα παραπάνω μια τέτοια 

προσπάθεια.  Αξίζει  όμως,  να αναφερθούν εδώ οι  παρακάτω προσεγγίσεις  γνωστών 

ερευνητών στο χώρο:

• «Ένας Ευφυής Πράκτορας είναι λογισμικό που μπορεί να κάνει πράγματα 

που πιθανότατα θα έκανε ο κάθε χρήστης, αν είχε το χρόνο» 

(Πηγή: Ted Selker of the ΙΒΜ Almaden Research Centre) 

• «Ένα κομμάτι λογισμικού, το οποίο προκειμένου να κινηθεί κατάλληλα για 

την  επιτυχή  διεκπεραίωση  μιας  δοσμένης  εργασίας,  χρησιμοποιεί 

πληροφορίες που έχει αποκτήσει από το περιβάλλον του.» 

(Πηγή: G. W. Lecky - Thompson) 

• «Οι  Νοήμονες  Πράκτορες  είναι  υπολογιστικά  συστήματα,  που 

κατοικοεδρεύουν  σε  πολύπλοκα,  δυναμικά  περιβάλλοντα,  έχοντας 

δυνατότητες  αίσθησης  κι  αυτόνομης  δράσης  μέσα  σ'  αυτά  και  έτσι 

αντιλαμβάνονται  ένα  σύνολο στόχων  ή  εργασιών,  για  την  επίτευξη  των 

οποίων  είναι  σχεδιασμένοι.  Οι  πράκτορες  αυτοί  μπορούν  να  πάρουν 

διάφορες μορφές ανάλογα με τη φύση του περιβάλλοντος κατοικίας τους 

(Αντόνομα  Ρομπότ  -  Πράκτορες  Λογισμικού,  Knowbots  -  Πράκτορες 

Διεπιφανειών Εργασίας).» 

(Πηγή: Pattie Maes of the ΜΙΤ Lab.) 

Όπως παρατηρούμε κι από αυτούς τους ορισμούς η έννοια του ευφυή πράκτορα 

προσεγγίζεται  κυρίως  από  διάφορα  χαρακτηριστικά.  Τα  χαρακτηριστικά  αυτά  που 

πρέπει  να  πληρούν  κομμάτια  λογισμικού  για  να  καλούνται  πράκτορες  θα  τα 

αναλύσουμε  στην  επόμενη  παράγραφο.  Καταλήγοντας  μπορούμε  να  πούμε  ότι  τα 

προγράμματα των πρακτόρων διαφέρουν από το κοινό λογισμικό κυρίως στην αίσθηση 

του  ίδιου  του  εαυτού  τους  σαν  ανεξάρτητες  οντότητες.  Ένας  ιδανικός  πράκτορας 

γνωρίζει ποιος είναι ο σκοπός του και αγωνίζεται για την επίτευξη του. 

Επίσης αποτελεί εύρωστη και προσαρμόσιμη οντότητα, ικανή να μαθαίνει από 

την εμπειρία που αποκτά και να ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες καταστάσεις βάση 

μιας  ποικιλίας  δυναμικών  μεθόδων.  Τέλος  ένας  πράκτορας  θα  πρέπει  να  είναι 

αυτόνομος,  έτσι  ώστε  να  μπορεί  να  αντιλαμβάνεται  την  τρέχουσα  κατάσταση του 

περιβάλλοντος του και να δρα ανεξάρτητα προκειμένου να σημειώσει πρόοδο στην 

επίτευξη του στόχου του. 
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1.  4.   Περιβάλλοντα     και     Αφηρημένες     Αρχιτεκτονικές  
Όπως  προαναφέρθηκε,  ένας  πράκτορας  είναι  μια  οντότητα  η  οποία 

αντιλαμβάνεται και δρα μέσα σε ένα περιβάλλον. Οι ορισμοί που δόθηκαν παραπάνω 

περιγράφουν τα συστήματα πρακτόρων παραθέτοντας τα χαρακτηριστικά τους, χωρίς 

να αναφέρονται στο πώς μπορούν να υλοποιηθούν αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή 

στο  πώς  μπορεί  να  υλοποιηθεί  ένας  πράκτορας.  Το  κεντρικό  ερώτημα  στο  οποίο 

καλείται  να  απαντήσει  κάθε  υλοποίηση  είναι  το  πώς  ο  πράκτορας  καθορίζει  την 

επόμενη ενέργεια που πρέπει να κάνει δεδομένων της κατάστασης του περιβάλλοντος 

και του στόχου τον οποίο καλείται να επιτύχει. Μια πρώτη προσέγγιση στο ερώτημα 

αυτό δίνεται από τις αφηρημένες αρχιτεκτονικές πρακτόρων, δηλαδή στο ποιά μπορεί 

να είναι τα μέρη των πρακτόρων και ποιά είναι η ροή ελέγχου και δεδομένων μεταξύ 

των μερών αυτών. Οι αφηρημένες αρχιτεκτονικές μπορεί να θεωρηθούν σαν γενικές 

μέθοδοι που καθοδηγούν την ανάπτυξη πρακτόρων, παρέχοντας μια πρώτη προσέγγιση 

της δομής ενός τέτοιου συστήματος.

1.4.1 Περιβάλλοντα Πρακτόρων

Σχεδόν  σε  όλους  τους  ορισμούς  που  δόθηκαν  υπάρχει  η  έννοια  του 

περιβάλλοντος  το οποίο αντιλαμβάνεται,  και  μέσα στο οποίο δρα ένας πράκτορας. 

Κατά συνέπεια πριν παρουσιασθούν οι αφηρημένες αρχιτεκτονικές ευφυών πρακτόρων 

θα πρέπει να γίνει μια κατηγοριοποίηση των περιβαλλόντων μέσα στα οποίο, μπορεί 

να δράσει ένας πράκτορας, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που αυτά εμφανίζουν. Οι 

Russell και Norvig κατηγοριοποιούν τα παραπάνω ως εξής:

•   Προσβάσιμο ή Μη Προσβάσιμο   

Ένα περιβάλλον είναι προσβάσιμο όταν οι πράκτορες που δραστηριοποιούνται 

σε  αυτό  μπορούν  να  έχουν  απόλυτη  και  ακριβή  πρόσβαση  σε  ενημερωμένες 

πληροφορίες  σχετικά  με  την  κατάσταση  του  περιβάλλοντος.  Τα  περισσότερα 

διαλλακτικά, πολύπλοκα περιβάλλοντα είναι μη προσβάσιμα (π.χ. καθημερινό φυσικό 

περιβάλλον, Internet).  Όσο πιο προσβάσιμο είναι ένα περιβάλλον, τόσο πιο εύκολο 

είναι να αναπτυχθούν πράκτορες που θα λειτουργήσουν σ’ αυτό. 

•   Ντετερμινιστικό ή Μη Ντετερμινιστικό   

Όπως  έχει  ήδη  αναφερθεί  ντετερμινιστικό  είναι  ένα  περιβάλλον  όπου  κάθε 

κίνηση  δράσης  έχει  μια  μοναδική  επίδραση  σ’  αυτό,  δηλαδή  δεν  υπάρχει  καμία 
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ασάφεια για την κατάσταση του περιβάλλοντος μετά την εφαρμογή της κάθε κίνησης 

δράσης.  Ο  φυσικός  κόσμος  είναι  ένα  καθαρό  παράδειγμα  μη  ντετερμινιστικού 

περιβάλλοντος.  Όπως  είναι  αναμενόμενο  τα  μη  ντετερμινιστικά  περιβάλλοντα 

παρουσιάζουν περισσότερες δυσκολίες για τους σχεδιαστές πρακτόρων. 

•   Επεισοδιακό ή Μη Επεισοδιακό   

Σε ένα επεισοδιακό περιβάλλον η επίδοση του πράκτορα εξαρτάται από μια 

σειρά διακριτών επεισοδίων, με καμία σύνδεση μεταξύ της επίδοσης ενός πράκτορα σε 

διαφορετικά σενάρια. Ένα παράδειγμα επεισοδιακού περιβάλλοντος θα μπορούσε να 

είναι  ένα  σύστημα  ταξινόμησης  ηλεκτρονικής  αλληλογραφίας.  Τα  επεισοδιακά 

περιβάλλοντα είναι ευκολότερα για την ανάπτυξη πρακτόρων, που θα δρουν σε αυτά, 

γιατί  ο κάθε πράκτορας θα έχει  να επιλέξει πια δράση να εκπληρώσει με βάση το 

τρέχων επεισόδιο (δεν απαιτείται κρίση για τις διεπικοινωνίες μεταξύ του τρέχοντος 

και των μελλοντικών επεισοδίων). 

•   Στατικό ή Δυναμικό   

Στατικό περιβάλλον είναι  αυτό  που παραμένει  σταθερό (χωρίς  αλλαγές  της 

κατάστασής  του)  όσο  κανένας  πράκτορας  δεν  δραστηριοποιείται.  Ένα  δυναμικό 

περιβάλλον  έχει  κι  άλλες  διαδικασίες  να  λειτουργούν  σ’  αυτό  με  αποτέλεσμα  να 

αλλάζει ανεξάρτητα και πέρα απ’ τον έλεγχο των πρακτόρων που δραστηριοποιούνται 

σ’ αυτό. Ο φυσικός κόσμος είναι χαρακτηριστικά δυναμικό περιβάλλον. 

•   Διακριτό ή Συνεχές   

Ένα περιβάλλον είναι διακριτό όταν υπάρχει πεπερασμένος, προκαθορισμένος 

αριθμός κινήσεων δράσης και αντιλήψεων για τους πράκτορες.  Μια παρτίδα σκάκι 

είναι  ένα  παράδειγμα  διακριτού  περιβάλλοντος,  ενώ  η  οδήγηση  ενός  ταξί  είναι 

παράδειγμα συνεχούς. 

1.4.2 Αφηρημένες Αρχιτεκτονικές Πρακτόρων

Οι  βασικές  αρχιτεκτονικές  ευφυών  πρακτόρων  διακρίνονται  σε  εκείνη  των 

πρακτόρων  με  εσωτερική  κατάσταση  και  των  αντιδραστικών  πρακτόρων.  Κύριο 

χαρακτηριστικό  της  πρώτης  κατηγορίας  είναι  η  ύπαρξη  εσωτερικής  συμβολικής 

αναπαράστασης  του  κόσμου  στον  οποίο  δρα  ο  πράκτορας.  Χαρακτηριστικά  της 

δεύτερης κατηγορίας είναι η απουσία εσωτερικής αναπαράστασης του κόσμου στον 
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οποίο  δρουν  οι  πράκτορες  και  η  δράση  τους  ως  αντίδραση  στα  ερεθίσματα  του 

περιβάλλοντος τους, η οποία συνήθως καθορίζεται από ένα σύνολο κανόνων.

Πριν παρουσιαστούν αναλυτικότερα οι δύο αυτές αφηρημένες αρχιτεκτονικές, 

θα πρέπει να οριστούν σε μια αυστηρότερη μαθηματική αναπαράσταση οι έννοιες που 

παρουσιάστηκαν  παραπάνω.  Σε  μια  τέτοια  αναπαράσταση  τα  δομικά  στοιχεία  του 

πράκτορα (όπως για παράδειγμα οι αισθήσεις του) αναπαριστώνται σαν υπολογιστικές 

συναρτήσεις. Έτσι το περιβάλλον στο οποίο δρα οποιοσδήποτε πράκτορας μπορεί να 

αναπαρασταθεί με ένα σύνολο καταστάσεων S:

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

Οι  ικανότητες  ενός  πράκτορα  μπορεί  να  αναπαρασταθούν  με  ένα  σύνολο 

ενεργειών A:

A={a1,   a2,  ...,   an}

Ένας πράκτορας μπορεί να θεωρηθεί ως μια υπολογιστική συνάρτηση η οποία 

έχει σαν πεδίο ορισμού την ακολουθία seq S των στιγμιότυπων του περιβάλλοντος και 

πεδίο τιμών τις ενέργειες Α:

Agent: seq S  A

H αντίληψη ενός πράκτορα είναι μία συνάρτηση see με πεδίο ορισμού τις κατα-

στάσεις S του περιβάλλοντος και πεδίο τιμών τα δεδομένα αντίληψης Ρ:

see: S  Ρ

Ειδικότερα  για  τους  πράκτορες  με  εσωτερική  κατάσταση,  οι  εσωτερικές 

καταστάσεις Ι είναι ένα σύνολο από καταστάσεις Ii που αντιστοιχούν στις καταστάσεις 

του πραγματικού κόσμου:

Ι ={Ι1, Ι2,..., Ιn}

Η εσωτερική κατάσταση ενός πράκτορα ορίζεται από τη συνάρτηση ιιpdate η 

οποία  έχει  σαν  πεδίο  ορισμού  τις  εσωτερικές  καταστάσεις  Ι  του  πράκτορα  και  τα 

δεδομένα αντίληψης Ρ και σαν πεδίο τιμών τις εσωτερικές καταστάσεις του πράκτορα:

ιιpdate  Ι x Ρ  Ι

Όπως  προαναφέρθηκε,   οι  πράκτορες  μα εσωτερική   κατάσταση έχουν  μια 

εσωτερική συμβολική αναπαράσταση του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται και ένα 

σύνολο  κανόνων  βάσει  των  οποίων  καθορίζουν  την  επόμενη  ενέργεια  τους.  Έτσι 

κρατούν μία κατάσταση που αναπαριστά την εξέλιξη του περιβάλλοντος καθώς και 

την τρέχουσα λειτουργία την οποία εκτελούν, ώστε να αποφασίσουν για την επόμενη 

ενέργεια (Σχήμα 1.8).
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Σχήμα 1.8: Το μοντέλο πρακτόρων με εσωτερική κατάσταση,

Είναι  δυνατόν,  οι  πράκτορες  με  εσωτερική  κατάσταση  να  εμφανίζουν  και 

προνοητική συμπεριφορά, να έχουν δηλαδή ένα σύνολα από στόχους που καθορίζουν 

την επόμενη ενέργεια τους (Σχήμα 1.9).

1.9: Το μοντέλο των πρακτόρων με στόχους.

Αντίθετα,  με τα παραπάνω μοντέλα πρακτόρων, οι  αντιδραστικοί  πράκτορες 

δεν  έχουν  κάποια  εσωτερική  αναπαράσταση  του  κόσμου  στην  οποία  βασίζουν  τη 

συλλογιστική  τους,  αλλά  η  συμπεριφορά  τους  βασίζεται  σε  μια  φιλοσοφία 

ερεθίσματος/αντίδρασης  στην  τρέχουσα  κατάσταση  του  περιβάλλοντος  στο  οποίο 

βρίσκονται.

Οι  πράκτορες  της  κατηγορίας  αυτής παίρνουν δεδομένα από το περιβάλλον 

(αντίληψη) και σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας τους αποφασίζουν ποια θα είναι 

η ενέργεια στην οποία πρέπει να προβούν ως αντίδραση στην αντίληψη τους (Σχήμα 

1.10). Θα πρέπει να τονισθεί ότι οι πράκτορες αυτής της κατηγορίας δεν έχουν μια 

ολοκληρωμένη εικόνα των καταστάσεων του κόσμου. Η λειτουργία τους μπορεί να 

αναπαρασταθεί με την ακόλουθη συνάρτηση:
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Σχήμα 1.10: Το μοντέλο των αντιδραστικών πρακτόρων.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι αντιδραστικοί, οι πράκτορες 

με  εσωτερική  κατάσταση,  καθώς  και  οι  υβριδικοί  πράκτορες,  οι  οποίοι  είναι  ένας 

συνδυασμός  των  αρχιτεκτονικό)ν  των  αντιδραστικών  και  των  πρακτόρων  με 

εσωτερική κατάσταση. Το παρόν κεφάλαιο κλείνει με την παρουσίαση των κινητών 

πρακτόρων  που  αν  και  δεν  αποτελούν  μια  ξεχωριστή  αρχιτεκτονική,  εντούτοις 

εμφανίζουν  το  χαρακτηριστικό  της  κινητικότητας,  το  οποίο  χρήζει  ιδιαίτερης 

ανάλυσης.

1.5. Αρχιτεκτονικές Ευφυών Πρακτόρων  με Εσωτερική Κατάσταση
Η αρχιτεκτονική ενός πράκτορα, καθορίζει τα συστατικά του στοιχεία και τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Με τη σειρά τους, τα συστατικά στοιχεία του πράκτορα 

και οι αλληλεπιδράσεις τους καθορίζουν τις ενέργειες του πράκτορα και τη μελλοντική 

του κατάσταση, σε σχέση με το ποια είναι τα δεδομένα που προσλαμβάνονται στα 

αισθητήρια  όργανα  του  πράκτορα  και  το  ποια  είναι  η  τωρινή  του  εσωτερική 

κατάσταση. 

Η συνηθισμένη γενική μοντελοποίηση της συμπεριφοράς ενός πράκτορα ως 

μια  συνεχή  ακολουθία  λειτουργιών  αντίληψης,  νοητικής  διεργασίας  και  δράσης, 

αποτελεί  βασικό  χαρακτηριστικό  σχεδιασμού  όσον  αφορά  την  αρχιτεκτονική  του. 

Έτσι, ένα γενικό και ευρέως χρησιμοποιούμενο αρχιτεκτονικό μοντέλο ενός πράκτορα 

υπαγορεύει  οι  λειτουργίες  αυτές  να  πραγματοποιούνται  από  αντίστοιχα  τμήματα 

λογισμικού, τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ως νοητικό ή γνωσιακό τμήμα, και 

όργανα δράσης (perception – cognition – action) (Hayes-Roth B., 1990; Hayes-Roth 

B.,  1995).  Το γνωσιακό  τμήμα είναι  αυτό  το  οποίο  υλοποιεί  τις  συμπερασματικές 

διαδικασίες, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε «νόηση» της οντότητας, επηρεάζοντας την 

επιλογή  των  προς  εκτέλεση  ενεργειών,  διαμορφώνοντας  "σχέδια  δράσης", 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
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αντιλαμβανόμενο τη σημασιολογία των γεγονότων. Τέλος, είναι επίσης το τμήμα που 

είναι υπεύθυνο για τις - όποιες - δυνατότητες μάθησης του πράκτορα. 

Μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις για 

την σχεδίαση και υλοποίηση ευφυών πρακτόρων. Οι κυριότερες από αυτές είναι: 

• Ορθολογικοί  Πράκτορες  (Rational  Agents):  η  λήψη  αποφάσεων  δράσης 

γίνεται μέσο λογικής επαγωγής. 

• Αντιδραστικοί  πράκτορες  (Reactive  Agents):  οι  αποφάσεις  λαμβάνονται 

μέσο απευθείας αντιστοιχίας από κατάσταση σε δράση. 

• BDI  Πράκτορες  ή  Πράκτορες  βασισμένοι  σε  Πιστεύω  –  Επιθυμίες  -  

Προθέσεις  (Belief-Desire-Intention,  BDI  Agents):  η  λήψη  αποφάσεων 

γίνεται με την διαχείριση ειδικών δομών που αναπαριστούν τα πιστεύω, τις 

επιθυμίες και τις προθέσεις του πράκτορα. 

• Υβριδικοί Πράκτορες : συνδυασμός  αντιδραστικών πρακτόρων  με 

εσωτερική κατάσταση. 

• Διαστρωματομένη  Αρχιτεκτονική  (Layered  Agents):  η  λήψη  αποφάσεων 

γίνεται μέσο διαφορετικών επιπέδων λογισμικού, το κάθε ένα από τα οποία 

αποτελεί κρίση του περιβάλλοντος σε διαφορετικό επίπεδο αφαίρεσης. 

• Κινητοί  Πράκτορες  (Mobile Agents): ο  πράκτορας  έχει  τη  δυνατότητα 

μετακίνησης είτε στο φυσικό χώρο είτε  ανάμεσα στους υπολογιστές του 

ίδιου δικτύου.

Στην συνέχεια αναπτύσσονται οι διάφορες αρχιτεκτονικές με ιδιαίτερη έμφαση 

στην  προσέγγιση  BDI,  η  οποία  έχει  χρησιμοποιηθεί  ευρύτερα,  στην  σχεδίαση  και 

ανάπτυξη Συστημάτων Πολλαπλών Πρακτόρων. 

1.5.1 Ορθολογικοί Πράκτορες (Rational Agents) 

Η παραδοσιακή προσέγγιση ανάπτυξης τεχνητά ευφυών συστημάτων (ή αλλιώς 

συμβολική τεχνητή νοημοσύνη), προτείνει ότι η ευφυής συμπεριφορά γεννιέται σ’ ένα 

σύστημα όταν τροφοδοτηθεί με τα εξής: 

• μια συμβολική αναπαράσταση τόσο του περιβάλλοντος του 

• μια συμβολική αναπαράσταση της επιθυμητής συμπεριφοράς του 

• ένα σύστημα συντακτικής διαχείρισης των παραπάνω αναπαραστάσεων. 

Για  την  μοντελοποίηση  τέτοιων  συστημάτων  έχουν  χρησιμοποιηθεί 

παραδοσιακές  μαθηματικές  τεχνικές.  ‘Έτσι  για  τις  συμβολικές  αναπαραστάσεις 
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χρησιμοποιούνται  λογικές φόρμουλες  και για την συντακτική διαχείριση τους  λογικά 

συμπεράσματα ή απόδειξη θεωρήματος. 

Η ιδέα πρακτόρων με δράση βάση αποδείξεων θεωρημάτων υπήρξε ελκυστική. 

Έτσι  δημιουργήθηκαν  φορμαλιστικές  θεωρίες  που  περιγράφουν  πως  θα  πρέπει  να 

συμπεριφέρεται  ένας  ευφυής  πράκτορας.  Για  παράδειγμα  μια  τέτοια  θεωρία 

περιγράφει: πως ένας πράκτορας δημιουργεί στόχους προκειμένου να ανταποκριθεί στο 

σκοπό σχεδίασης του, πως ένας πράκτορας συμπεριφέρεται (αποφασίζει) προκειμένου 

να πετύχει αυτούς τους στόχους κτλ. Μια τέτοια θεωρία (θ) αποτελεί τις προδιαγραφές 

λειτουργίας (συμπεριφοράς) ενός πράκτορα. Η παραδοσιακή προσέγγιση υλοποίησης 

ενός συστήματος που θα ικανοποιεί  προδιαγραφές συμπεριλαμβάνει  μια  βελτιωτική 

διαδικασία, κατά την οποία μέσω μιας σειράς από προοδευτικά, διακριτά στάδια, αυτές 

βελτιώνονται μέχρι την επίτευξη ενός συνόλου υλοποιήσιμων προδιαγραφών. Όσον 

αφορά  στην  υλοποίηση  πρακτόρων  με  δράση  βάσει  αποδείξεων  θεωρημάτων,  δεν 

ακολουθείται καμία βελτιωτική διαδικασία. Απεναντίας η θεωρία (θ) αντιμετωπίζεται 

σαν ένα σύνολο  εκτελέσιμων προδιαγραφών,  που εκτελούνται κατευθείαν και έχουν 

σαν αποτέλεσμα την δημιουργία συμπεριφοράς πράκτορα. 

1.5.2 Αντιδραστικοί Πράκτορες

Τα μειονεκτήματα των  πρακτόρων  με  εσωτερική  κατάσταση  οδήγησαν στη 

δημιουργία των αντιδραστικών πρακτόρων. Οι πράκτορες της κατηγορίας αυτής έχουν 

σαν  κυρίαρχο  χαρακτηριστικό  την  απουσία  μιας  εσωτερικής  συμβολικής 

αναπαράστασης του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται. Για το λόγο αυτό βασίζουν 

τη συμπεριφορά τους μόνο σε αντιδράσεις  στα ερεθίσματα που λαμβάνουν από το 

περιβάλλον.

Οι αντιδραστικοί πράκτορες αντιπροσωπεύουν μια εναλλακτική σχολή της ΤΝ 

η οποία θεωρεί ότι η ευφυής συμπεριφορά των τεχνητών συστημάτων προκύπτει από 

το συνδυασμό απλών σχετικά μερών που αλληλεπιδρούν μεταξύ  τους  και  όχι  από 

πολύπλοκους χειρισμούς συμβόλων.

Το  πιο  αντιπροσωπευτικό  παράδειγμα  αρχιτεκτονικής  τέτοιων  συστημάτων 

είναι  η  αρχιτεκτονική  υπαγωγής,  η  οποία  αναπτύχθηκε  από  τον  R.Brooks και 

εφαρμόστηκε σε ρομποτικούς πράκτορες. Σύμφωνα με αυτή, το σύστημα αποτελείται 

από  επαυξημένες  μηχανές  πεπερασμένων  καταστάσεων,  κάθε  μια  από  τις  οποίες 

αναλαμβάνει μια συμπεριφορά, όπως για παράδειγμα την αποφυγή εμποδίων ή την 
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ενεργοποίηση του συστήματος κίνησης. Κάθε ΑFSΜ ενεργοποιείται βάσει των τιμών 

των αισθητήρων, μέσω των οποίων ο πράκτορας αντιλαμβάνεται το περιβάλλον.

Οι ΑFSΜ είναι τοποθετημένες σε επίπεδα έτσι ώστε εκείνες που ανήκουν σε 

ανώτερα επίπεδα να μπορούν να αναστείλουν τη λειτουργία των κατώτερων (Σχήμα 

1.11).  Από  την  αλληλεπίδραση  των  μηχανών  αυτών,  το  σύστημα  είναι  ικανό  να 

αντιδράσει γρήγορα στα ερεθίσματα που λαμβάνει από το περιβάλλον και να επιδείξει 

"έξυπνη"  συμπεριφορά.  Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  η  παραπάνω  αρχιτεκτονική 

χρησιμοποιήθηκε  με  επιτυχία  στην  κατασκευή  αρκετών  ρομπότ  στο  εργαστήριο 

ρομποτικής του ΜΙΤ.

Σχήμα 1.11: Αρχιτεκτονική υπαγωγής.

Ένα από τα σημεία στα οποία ασκήθηκε έντονη κριτική στην αρχιτεκτονική 

υπαγωγής είναι  το κατά πόσο είναι  δυνατό οι  πράκτορες της κατηγορίας αυτής να 

έχουν ένα σύνολο στόχοι, το οποίο να μπορούν να διαχειριστούν με αποδοτικό τρόπο. 

Επειδή ακριβώς η συμπεριφορά τους καθορίζεται από την αλληλεπίδραση των μερών 

τους  ,  πρέπει  οι  ενέργειες  να  είναι  κωδικοποιημένες  στα  μέρη  αυτά,  πράγμα  που 

ουσιαστικά  μεταφέρει  το  βάρος  δημιουργίας  πλάνων  επίτευξης  των  στόχων  στον 

άνθρωπο-σχεδιαστή του συστήματος αντί στον πράκτορα. Επίσης, παραμένουν άλυτα 

τα  προβλήματα  επέκτασης  και  αποσφαλμάτωσης  των  πρακτόρων  της  κατηγορίας 

αυτής  που  παρουσιάστηκαν  έντονα  καθώς  αυξάνονταν  ο  αριθμός  των 

αλληλεπιδρώντων επιπέδων. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συμπεριφορά που 

Α
ισθητήρες

ΑFSΜ 2
Εξερεύνηση Περιβάλλοντος

ΑFSΜ 1
Αποφυγή Εμποδίων

ΑFSΜ 0
Περιήγηση

Μ
ηχανισμοί Δράσης
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εμφανίζουν πολλές φορές τα συστήματα αυτά δεν είναι κατανοητή παρά μόνο μέσα 

από μεθόδους δοκιμής και λάθους.

Η αρχιτεκτονική των αντιδραστικών πρακτόρων ξεκίνησε να αναπτύσσεται στα 

μέσα της δεκαετίας του ’80 από ομάδες επιστημόνων που αναζητούσαν εναλλακτικές 

στην συμβολική τεχνητή νοημοσύνη προσεγγίσεις. Διάφορες προσεγγίσεις προέκυψαν 

σαν  αποτέλεσμα  της  αναζήτησης  αυτής,  οι  οποίες  αν  και  δύσκολο  να 

κατηγοριοποιηθούν  είχαν  τα  κοινά  χαρακτηριστικά  που  έθεσαν  την  βάση  για  την 

δημιουργία της αρχιτεκτονικής των αντιδραστικών πρακτόρων. Αυτά ήταν: 

• Η  απόρριψη  των  συμβολικών  αναπαραστάσεων  και  της  εξαγωγής 

αποφάσεων από την συντακτική διαχείριση τους. 

• Η  ιδέα  ότι  η  ευφυής  και  λογική  συμπεριφορά  για  ένα  πράκτορα  είναι 

ενδογενώς  συνδεδεμένη  με  το  περιβάλλον  του  και  κατά  συνέπεια 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του πράκτορα με το περιβάλλον του. 

• Η ιδέα ότι η ευφυής συμπεριφορά έρχεται σαν αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης 

επιμέρους απλών συμπεριφορών. 

Δύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά για αυτή την αρχιτεκτονική προσέγγιση. 

Σύμφωνα με το πρώτο οι αποφάσεις για την δράση του πράκτορα παίρνονται βάση της 

συνεχούς διερεύνησης του περιβάλλοντος. Δηλαδή ο πράκτορας δέχεται σαν είσοδο 

την  συνεχή  αντίληψη  του  περιβάλλοντος  και  η  δράση  του  είναι  αποτέλεσμα  μιας 

συνάρτησης που αντιστοιχίζει την τρέχουσα είσοδο σε κίνηση (αντίδραση): 

κατάσταση → κίνηση 

Το  δεύτερο  κύριο  χαρακτηριστικό  αυτής  της  προσέγγισης  είναι  ότι  πολλές 

συμπεριφορές μπορεί να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται σε 

κάποια κατάσταση να μπορούν να ενεργοποιηθούν παραπάνω από μια συναρτήσεις 

που θα δώσουν την επόμενη κίνηση (αντίδραση) για τον πράκτορα. Γίνεται λοιπόν 

κατανοητή η ανάγκη ενός μηχανισμού επιλογής της επόμενης κίνησης. Έτσι ανάλογα 

με τον σκοπό σχεδίασης του κάθε πράκτορα η επιλογή της επόμενης κίνησης μπορεί 

να γίνει με βάση κάποια κριτήρια (κόστος, ταχύτητα, ποσοστό κέρδους κτλ) ή βάση 

κάποιου ιεραρχικού μοντέλου. 

1.5.3 Πράκτορες με Πεποιθήσεις-Επιθυμίες-Προθέσεις

Η  αρχιτεκτονική  των  Πιστεύω-Επιθυμιών-Προθέσεων  (Ι:  Belief-Desire-

Intention) έχει τις ρίζες της στην φιλοσοφική παράδοση κατανόησης: πρακτική κρίση 
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-η διαδικασία να αποφασίζεις κάθε στιγμή πια κίνηση πρέπει να διεκπεραιωθεί για την 

προαγωγή των στόχων. 

Οι πράκτορες με πεποιθήσεις - επιθυμίες - προθέσεις  έχουν μια πολυπλοκότερη 

αναπαράσταση του περιβάλλοντος και σχεδιάζουν την επίτευξη των στόχων τους.

Η εσωτερική κατάσταση των πρακτόρων αυτών αποτελείται από πεποιθήσεις ,  

επιθυμίες , προθέσεις , στόχους και πλάνα . Ιστορικά, τα πρώτα τρία συστατικά στοιχεία 

εμφανίστηκαν  αρχικά  στους  πράκτορες  της  κατηγορίας  αυτής,  όποτε  συχνά 

αποκαλούνται  και  ΒDI πράκτορες.  Η  περιγραφή  των  συστατικών  στοιχείων  των 

πρακτόρων δίνεται παρακάτω.

•      Οι πεποιθήσεις αποτελούν την άποψη και τη γνώση που έχει ο πράκτορας 

για το περιβάλλον του, η οποία ενδέχεται να είναι εσφαλμένη.

•    Οι  επιθυμίες  αφορούν  την  κρίση  του  πράκτορα  για  τις  μελλοντικές 

καταστάσεις  του  περιβάλλοντος  του,  όπως  για  παράδειγμα  αν  μια  μελλοντική 

κατάσταση  είναι  ή  όχι  επιθυμητή.  Στο  επίπεδο  αυτό  δεν  εξετάζεται  αν  κάποια 

επιθυμητή κατάσταση είναι εφικτή, ενώ είναι δυνατό να υπάρχει σύγκρουση μεταξύ 

των επιθυμητών καταστάσεων.

• Οι  στόχοι  αποτελούν  υποσύνολο  των  επιθυμιών,  για  την  επίτευξη  των 

οποίων ο πράκτορας μπορεί να ενεργήσει. Οι στόχοι πρέπει να είναι εφικτοί 

και να μην περιέχουν συγκρούσεις μεταξύ τους.

•      Οι  προθέσεις  είναι  υποσύνολο  των  στόχων,  τις  οποίες  ο  πράκτορας 

προσπαθεί να επιτύχει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην 

πλειοψηφία  των  περιπτώσεων  δεν  είναι  δυνατό  να  επιτευχθούν  όλοι  οι  στόχοι 

ταυτόχρονα, οπότε και επιλέγεται ένα υποσύνολο τους, που αποτελεί τις προθέσεις, 

βάσει ορισμένων κριτηρίων ιεράρχησης.

•  Τα  πλάνα  αποτελούν  τους  τρόπους  με  τους  οποίους  ο  πράκτορας  θα 

επιτύχει τις προθέσεις του.

Η  απλούστερη  και  ιστορικά  πρώτη  αρχιτεκτονική  των  πρακτόρων  της 

κατηγορίας  αυτής  (ΒDΙ  αποτελείται  από  τα  εξής  μέρη  (στα  παρακάτω,  Ρ  είναι  οι 

προσλαμβάνουσες αντιλήψεις από τον κόσμο, και Α το σύνολο των ενεργειών):

• Ένα σύνολο Β από πεποιθήσεις.

• Ένα σύνολο D από επιθυμίες.

• Ένα σύνολο Ι από προθέσεις, δηλαδή επιλογές τις οποίες έχει δεσμευτεί να 

υλοποιήσει.  Θα  πρέπει  να  σημειωθεί,  ότι  οι  προθέσεις  δεν  είναι  ένα 
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μαθηματικό  σύνολο,  αλλά  υπάρχει  μια  ιεράρχηση  (προτεραιότητα) 

ανάμεσα σε αυτές.

• Μια συνάρτηση αναθεώρησης των πεποιθήσεων:

 Powerset(B)xP  Powerset(B)

• Μια συνάρτηση παραγωγής των διαθέσιμων επιλογών:

 Powerset(B)x Powerset(Ι)  Powerset(D)

•     Μια συνάρτηση φιλτραρίσματος:

Powerset(B) x Powerset(D) x Powerset(Ι)  Powerset(I)

•     Μια συνάρτηση επιλογή κατάλληλης ενέργειας:

Powerset(I)  A

Η πρακτική κρίση (practical reasoning) εμπεριέχει δυο σημαντικές διεργασίες: 

απόφαση του ποιους σκοπούς είναι επιθυμητό να πετύχουμε και πως πρόκειται να τους 

πετύχουμε. Η πρώτη διεργασία είναι γνωστή σαν σκέψη (deliberation), ενώ η δεύτερη 

σαν  κρίση  μέσων-ολοκλήρωσης  (means-ends  reasoning).  Προκειμένου  να  γίνει 

ευκολότερη η κατανόηση του μοντέλου BDI κρίνεται σκόπιμο να παρατεθεί ένα απλό 

παράδειγμα πρακτικής κρίσης. Έστω ότι κάποιος έχει μόλις τελειώσει το πανεπιστήμιο 

και  βρίσκεται  έτοιμος  να  αποφασίσει  τι  θα  κάνει  στην  συνέχεια  της  ζωής  του.  Η 

διαδικασία  απόφασης  τυπικά  ξεκινά  με  την  προσπάθεια  εντοπισμού  των  πιθανών 

διαθέσιμων  εκδοχών.  Για  παράδειγμα  αν  ο  βαθμός  πτυχίου  είναι  πολύ  καλός  μια 

εκδοχή είναι να συνεχίσει σαν ακαδημαϊκός (αν ο βαθμός είναι χαμηλότερος συνήθως 

δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο). Μια άλλη εκδοχή θα μπορούσε να είναι η εισαγωγή 

του στην παραγωγή σε κάποια εταιρεία, βιομηχανία κοκ. Μετά την δημιουργία του 

συνόλου εναλλακτικών θα πρέπει να γίνει επιλογή κάποιων για να επιχειρηθούν. Οι 

επιλεγμένες  εκδοχές  γίνονται  προθέσεις,  οι  οποίες  καθορίζουν  τις  κινήσεις  του 

πράκτορα.  Οι  προθέσεις  αυτές  θα  επανατροφοδοτήσουν  την  μελλοντική  πρακτική 

κρίση  του  πράκτορα.  Αν,  παραδείγματος  χάριν,  ο  πράκτορας  αποφασίσει  να  γίνει 

ακαδημαϊκός θα πρέπει να αφιερώσει χρόνο και προσπάθεια γι’ αυτό τον σκοπό στο 

μέλλον. 

Οι προθέσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στην διαδικασία κρίσης. Ίσως η πιο 

προφανής  ιδιότητα  των  προθέσεων  είναι  ότι  τείνουν  να  οδηγήσουν  σε  δράση.  Αν 

πραγματικά ο πράκτορας έχει πρόθεση να γίνει ακαδημαϊκός, αναμένεται απ’ αυτόν να 

δρα με βάση αυτή την πρόθεση για να την πετύχει. Για παράδειγμα, αναμένεται να 

κάνει  αιτήσεις  για  διάφορα  προγράμματα  απόκτησης  διδακτορικού  τίτλου,  καθώς 

επίσης  αναμένεται  να  κάνει  λογική  προσπάθεια  επίτευξης  του.  Επίσης,  αν  μια 
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ακολουθία  κινήσεων  αποτύχει  αναμένεται  από  τον  πράκτορα  να  ξαναπροσπαθήσει 

(δεν  εγκαταλείπει  στην  πρώτη  αποτυχία).  Έτσι,  η  πρώτη  αίτηση  για  διδακτορικό 

απορριφθεί, αναμένεται να γίνουν εναλλακτικές σε άλλα πανεπιστήμια. 

Επιπρόσθετα,  από  την  στιγμή  που  ο  πράκτορας  έχει  κάποια  πρόθεση,  το 

γεγονός αυτό θα περιορίζει την μελλοντική πρακτική κρίση. Δηλαδή, εφόσον υπάρχει 

πρόθεση για επίτευξη κάποιου στόχου, ενδεχόμενα κινήσεων, οι οποίες έρχονται σε 

αντιπαράθεση με την υπάρχουσα πρόθεση, δεν θα γίνονται αποδεκτά. Για παράδειγμα, 

όταν  ο  πράκτορας  σκοπεύει  (έχει  πρόθεση)  να  γίνει  ακαδημαϊκός,  η  εκδοχή  των 

καθημερινών πάρτι αποκλείεται, τα δύο αυτά γεγονότα (ενδεχόμενα) είναι αμοιβαία 

αποκλειόμενα. 

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό των προθέσεων είναι ότι επιμένουν στην 

επίτευξή  τους.  Έτσι,  ο  πράκτορας  που  έχει  αποφασίσει  να  γίνει  ακαδημαϊκός  θα 

επιμείνει  σ’  αυτήν  την  προσπάθεια  αφιερώνοντας  χρόνο  και  διαθέσιμους  πόρους. 

Παρόλα αυτά η επιμονή σε μια πρόθεση δεν πρέπει να ξεπερνά κάποια όρια-αν γίνει 

ξεκάθαρο  ότι  ο  πράκτορας  δεν  μπορεί  να  γίνει  ακαδημαϊκός  θα  εγκαταλείψει  την 

πρόθεση αυτή. Επίσης, όταν οι λόγοι υιοθέτησης μιας πρόθεσης πάψουν να υπάρχουν 

και σ’ αυτή την περίπτωση ο πράκτορας την εγκαταλείπει. Για παράδειγμα, αν ο λόγος 

επιλογής  της  ακαδημαϊκής  καριέρας  ήταν  ότι  θεωρήθηκε  εύκολη περίπτωση ζωής, 

αλλά στην συνέχεια ανακαλύπτεται ότι συμπεριλαμβάνει και διδασκαλία (δύσκολη κι 

ανεπιθύμητη διαδικασία για τον πράκτορα), τότε ο λόγος υιοθέτησης της πρόθεσης 

παύει να ισχύει και η συγκεκριμένη πρόθεση είναι λογικό να εγκαταλειφθεί. 

Τέλος, οι προθέσεις είναι στενά συνδεδεμένες με τα πιστεύω για το μέλλον. Αν 

ο  πράκτορας  έχει  πρόθεση  να  γίνει  ακαδημαϊκός  τότε  θα  πιστεύει  ότι  θα  γίνει 

ακαδημαϊκός. Θα ήταν παράλογο για κάποιο πράκτορα να υιοθετήσει μια πρόθεση που 

δεν πιστεύει πραγματικά ότι μπορεί να τον οδηγήσει σε επίτευξη του στόχου. Έχοντας 

σαν πρόθεση (ο πράκτορας) να γίνει ακαδημαϊκός, θα πρέπει τουλάχιστον να πιστεύει 

ότι υπάρχει μια καλή πιθανότητα γι’ αυτό. 

Από την  παραπάνω συζήτηση  σχετικά  με  τις  προθέσεις  γίνεται  φανερό  ότι 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρακτική κρίση: 

• Οι προθέσεις  οδηγούν τα μέσα-ολοκλήρωσης κρίσης. Αν ο πράκτορας έχει 

ξεκαθαρίσει την πρόθεση που να γίνει ακαδημαϊκός, τότε θα προσπαθήσει 

να το πετύχει, πράγμα που σημαίνει (μεταξύ άλλων) ότι θα αποφασίσει το 

πώς  θα το πετύχει (π.χ. κάνοντας αιτήσεις για εγγραφή σε προγράμματα 

απόκτησης διδακτορικού τίτλου). 
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• Οι  προθέσεις περιορίζουν την  μελλοντική  σκέψη.  Ο πράκτορας που έχει 

πρόθεση να γίνει ακαδημαϊκός δεν θα εξετάσει εκδοχές που δεν συμφωνούν 

με  την  υπό  διεκπεραίωση  πρόθεση.  Για  παράδειγμα  ένας  λογικός 

πράκτορας  δεν  θα  εξετάσει  το  ενδεχόμενο  να  γίνει  πλούσιος  ενώ 

παράλληλα έχει  ξεκινήσει  την  διεκπεραίωση της  πρόθεσης  του  να  γίνει 

ακαδημαϊκός. 

• Οι προθέσεις  επιμένουν να πραγματοποιηθούν. Κατά κανόνα μια πρόθεση 

δεν  εγκαταλείπεται  χωρίς  κάποιο  ισχυρό  λόγο.  Μια  πρόθεση 

εγκαταλείπεται  είτε  επειδή  ο  πράκτορας  πιστεύει  ότι  την  έχει  φέρει  σε 

πέρας, είτε γιατί έχει πειστεί ότι δεν πρόκειται να την επιτύχει, είτε γιατί οι 

λόγοι επιδίωξης της δεν ισχύουν πια. 

• Οι  προθέσεις  επηρεάζουν τα  πιστεύω,  στα οποία βασίζεται η μελλοντική 

πρακτική κρίση. Έχοντας υιοθετήσει την πρόθεση να γίνει ένας πράκτορας 

ακαδημαϊκός μπορεί να σχεδιάζει  μελλοντικές κινήσεις του με δεδομένο 

(πιστεύοντας) ότι θα γίνει ακαδημαϊκός. 

Ένα  καθοριστικό  πρόβλημα  για  την  σχεδίαση  ευφυών  πρακτόρων  που  θα 

υλοποιούν  πρακτική  κρίση,  είναι  η  επίτευξη  μιας  αποδοτικής  εξισορρόπησης  των 

παραπάνω θέσεων-κανόνων. Προφανώς, για λόγους που αναφέρθηκαν, κάποιες φορές 

ο πράκτορας θα πρέπει  να εγκαταλείπει  μια πρόθεση του.  Αυτό σημαίνει  ότι  κατά 

διαστήματα ο πράκτορας είναι καλό να σταματάει και να επανεξετάζει τις προθέσεις 

του. Αλλά η επανεξέταση αυτή έχει σίγουρα κάποιο κόστος, τόσο σε χρόνο όσο και σε 

υπολογιστικούς πόρους. Έτσι, γενικά έχουν παρατηρηθεί οι εξής συμπεριφορές: 

• Πράκτορες  που  δεν  σταματούν  για  επανεξέταση  των  προθέσεων  τους, 

οπότε  συχνά  συνεχίζουν  να  προσπαθούν  για  την  πραγματοποίηση 

πρόθεσης, ενώ δεν υπάρχει λόγος πραγματοποίησης της. 

• Πράκτορες που σταματάνε την δράση τους πολύ συχνά (στιγμιαία) για να 

επανεξετάσουν τις  προθέσεις,  οπότε  ξοδεύουν υπερβολικά σε  χρόνο και 

υπολογιστικούς  πόρους,  ριψοκινδυνεύοντας  να  μην  πραγματοποιήσουν 

ποτέ τις προθέσεις τους λόγω καθυστέρησης. 

Οι παραπάνω αντικρουόμενες συμπεριφορές και το πρόβλημα της ισορροπίας 

μεταξύ  των  δύο  ανάγεται  ουσιαστικά  στο  πρόβλημα  εξισορρόπησης  μεταξύ 

συμπεριφοράς  προσανατολισμένης  στο  σκοπό  (κατευθυνόμενη  από  το  στόχο)  και 

αντιδραστικής συμπεριφοράς (κατευθυνόμενη από τα γεγονότα),  το οποίο έχει  ήδη 

συζητηθεί. 
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Στην  προσπάθεια  εύρεσης  ιδανικής  συμπεριφοράς  για  πράκτορες,  έχουν 

εκπονηθεί  διάφορες  μελέτες  για  την  εύρεση  κατάλληλου  συμβιβασμού  για  την 

εξισορρόπηση  των  παραπάνω  δυο  συμπεριφορών.  Ο  συμβιβασμός  αυτός  έχει 

μελετηθεί  ιδιαίτερα  από  τους  David  Kinny  και  Michael  Georgeff,  με  μια  σειρά 

πειραμάτων με μια πλατφόρμα BDI πρακτόρων που ονόμασαν dMARS (Kinny D. and 

Georgeff  M.,  1991).  Οι  παραπάνω  επιστήμονες  διερεύνησαν  πως  οι  τολμηροί 

πράκτορες  (αυτοί  που  ποτέ  δεν  σταματούν  για  επανεξέταση)  και  οι  προσεκτικοί 

πράκτορες  (αυτοί  που  επανεξετάζουν  τις  προθέσεις  τους  πολύ  συχνά)  δρουν  και 

αποδίδουν σε διάφορα περιβάλλοντα. Πολύ σημαντική παράμετρος των πειραμάτων 

τους ήταν ο ρυθμός αλλαγής του κόσμου  γ. Tα κύρια αποτελέσματα των Kinny και 

Georgeff έχουν ως εξής: 

• Αν ο ρυθμός γ είναι χαμηλός (το περιβάλλον δεν αλλάζει γρήγορα), τότε οι 

τολμηροί πράκτορες αποδίδουν καλύτερα συγκριτικά με τους προσεκτικούς 

συναδέλφους  τους,  επειδή  οι  δεύτεροι  σπαταλούν  πολύ  χρόνο 

επανεξετάζοντας τις προθέσεις τους ενώ την ίδια ώρα οι πρώτοι προχωρούν 

και επιτυγχάνουν στις προθέσεις και κατά συνέπεια στους στόχους τους. 

• Αν  ο  ρυθμός  γ  είναι  υψηλός  (το  περιβάλλον  αλλάζει  συχνά)  τότε  οι 

προσεκτικοί πράκτορες αποδίδουν ικανοποιητικότερα από τους τολμηρούς, 

καθώς οι τελευταίοι συχνά βρίσκονται να προσπαθούν για την ολοκλήρωση 

πρόθεσης  που  έχει  πάψει  να  έχει  νόημα.  Επιπρόσθετα,  σε  τέτοια 

περιβάλλοντα,  οι  προσεκτικοί  πράκτορες  έχοντας  καλύτερη  και 

αντικειμενικότερη  άποψη  του  περιβάλλοντος  έχουν  την  ευκαιρία 

αξιοποίησης νέων δεδομένων τα οποία συνήθως περνάνε απαρατήρητα από 

τους τολμηρούς. 

Το  συμπέρασμα  είναι  ότι  διαφορετικοί  τύποι  περιβάλλοντος  απαιτούν 

διαφορετικές στρατηγικές αποφάσεων και κατά συνέπεια διαφορετικές συμπεριφορές 

αντιμετώπισης από τους πράκτορες. Σε στατικά περιβάλλοντα, η απόλυτα προνοητική 

(proactive),  προσανατολισμένη στο σκοπό συμπεριφορά είναι  η  κατάλληλη.  Σε  πιο 

δυναμικά περιβάλλοντα η ικανότητα αντίδρασης στις αλλαγές του περιβάλλοντος και 

συνεπώς αναθεώρησης των προθέσεων, αποδεικνύεται πολύτιμη. 

Η πολύ σημαντική διαδικασία της πρακτικής κρίσης συνοψίζεται στο Σχήμα 

2.2, όπου όπως φαίνεται υπάρχουν επτά κυρίως κομμάτια σε ένα BDI πράκτορα: 

1.  Ένα σύνολο  από τα  προσωρινά  πιστεύω,  που  αναπαριστά  τις  διαθέσιμες 

πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση του περιβάλλοντος. 
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2.  Μια  Συνάρτηση Αναθεώρησης  Πιστεύω (brf),  η οποία παίρνει  την είσοδο 

αντίληψης του περιβάλλοντος και το σύνολο των προσωρινών πιστεύω και με βάση 

αυτά παράγει το νέο σύνολο των πιστεύω του πράκτορα. 

3. Μια Συνάρτηση Δημιουργίας Ενδεχομένων (options), η οποία αποφασίζει τα 

διαθέσιμα ενδεχόμενα (επιθυμίες) για τον πράκτορα, με βάση τα προσωρινά πιστεύω 

του και τις προθέσεις του. 

4.  Ένα  σύνολο  προσωρινών  ενδεχομένων,  που  αναπαριστούν  πιθανές 

ακολουθίες κινήσεων διαθέσιμες στον πράκτορα. 

5. Μια Συνάρτηση Φιλτραρίσματος (filter), η οποία αναπαριστά την διαδικασία 

σκέψης  για  τον  πράκτορα  και  αποφασίζει  τις  νέες  προθέσεις  του,  με  βάση  τις 

προσωρινές επιθυμίες, προθέσεις και πιστεύω. 

6.  Ένα  σύνολο  προσωρινών  προθέσεων,  που  αναπαριστούν  την  τρέχουσα 

εστίαση του πράκτορα σε κάποιο σκοπό. 

7. Μια Συνάρτηση Επιλογής Δράσης (execute), η οποία αποφασίζει ποια κίνηση 

δράσης να εκτελεστεί από τον πράκτορα, βασιζόμενη στις τρέχουσες προθέσεις. 
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Σχήμα 1.12.  Σχηματικό διάγραμμα μιας  αρχιτεκτονικής Πιστεύω-Επιθυμίες-

Προθέσεις (Πρακτική Κρίση - Πηγή: Weiss, 1999). 

5.4 Υβριδικοί Πράκτορες

Οι  αρχιτεκτονικές  των  δύο  προαναφερθέντων  κατηγοριών,  δηλαδή  τον 

πρακτόρων  με  εσωτερική  κατάσταση  και  των  αντιδραστικών,  έχουν  συνδυαστεί 

δημιουργώντας τους  υβριδικούς πράκτορες  που φαίνεται  να συνδυάζουν τα πλεονε-

κτήματα και των δύο κατηγοριών. Σε μια τέτοια αρχιτεκτονική υπάρχουν τουλάχιστον 

δύο επίπεδα: ένα υπεύθυνο για την αντιδραστική συμπεριφορά του πράκτορα και ένα 

για εκείνη της συμπεριφοράς με εσωτερική κατάσταση.

Η  ροή  ελέγχου  σε  έναν  υβριδικό  πράκτορα  μπορεί  να  είναι  είτε  οριζόντια,  

δηλαδή όλα τα επίπεδα να είναι, συνδεδεμένα στους αισθητήρες εισόδου και στους 
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μηχανισμούς  δράσης,  ή  κάθετη  έχοντας  ένα  μόνο  επίπεδο  συνδεδεμένο  στους 

αισθητήρες και ένα στους μηχανισμούς δράσης.

Μια υβριδική αρχιτεκτονική οριζόντια:; ροής  περιέχει Ν διαφορετικά επίπεδα 

συμπεριφοράς,  όπου  το  ένα  συμπληρώνει  το  άλλο  και  έναν  μεσολαβητή  ή  σημείο 

κεντρικού  ελέγχου,  ο  οποίος  καθορίζει  ποιο  επίπεδο  αναλαμβάνει  τον  έλεγχο  του 

πράκτορα.

1.13: Έλεγχος ροής σε υβριδικούς πράκτορες.

Παράδειγμα αρχιτεκτονικής αυτής της κατηγορίας είναι η αρχιτεκτονική των 

πρακτόρων TOURING MACHINE (Σχήμα 1.14), που προτάθηκε για. την καθοδήγηση 

αυτόνομων οχημάτων μεταξύ σημείων σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν δρόμοι τους 

οποίους εμφανίζονται παρόμοιοι πράκτορες. Περιέχει δε τρία επίπεδα: το αντιδραστικό 

επίπεδο,  το  επίπεδο  σχεδιασμού  και  το  επίπεδο  μοντελοποίησης.  Αυτά  δέχονται 

ταυτόχρονα  δεδομένα  εισόδου  από  τους  αισθητήρες  και  προτείνουν  ενέργειες  που 

πρέπει να κάνει ο πράκτορας.
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Σχήμα 1.14. Παράδειγμα υβριδικής αρχιτεκτονικής οριζόντιας ροής.

Το  αντιδραστικό επίπεδο  προτείνει άμεσες ενέργειες που πρέπει γίνουν λόγω 

αλλαγών στο περιβάλλον, όπως για παράδειγμα αποφυγή εμποδίων και η υλοποίηση 

του ακολουθεί εκείνη της αρχιτεκτονικής υπαγωγής. Το επίπεδο σχεδιασμού  προτείνει 

τι  θα κάνει  ο  πράκτορας  κάτω από κανονικές συνθήκες,  και  πώς θα επιτύχει  τους 

στόχους του. Το Επίπεδο μοντελοποίησης είναι υπεύθυνο για την αναπαράσταση όλων 

των  αντικειμένων  στο  περιβάλλον  του  πράκτορα,  καθώς  και  για  την  πρόβλεψη 

πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων με άλλους πράκτορες και προτείνει τους στόχους 

που  θα  πρέπει  να  τεθούν  για  την  αποφυγή  των  συγκρούσεων.  Τέλος,  το  σύστημα 

ελέγχου  είναι  υπεύθυνο  για  την  επιλογή  της  κατάλληλης  ενέργειας  ανάμεσα  στις 

προτεινόμενες από τα τρία επίπεδα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σύστημα ελέγχου 

είναι δυνατό να αποκρύψει κάποια δεδομένα εισόδου από ένα επίπεδο, θεωρώντας ότι 

κάποιο  άλλο  είναι  καταλληλότερο  να  προτείνει  ενέργεια  για  τη  συγκεκριμένη 

κατάσταση.  Η  αρχιτεκτονική  κάθετης  ροής  ελέγχου  εμφανίζεται  στο  σύστημα 

ΙNTERRAP. Όπως και στους πράκτορες ΤOURINGMACHINE, έτσι και στο σύστημα 

αυτό  υπάρχουν  τρία επίπεδα:  το  επίπεδο  καθορισμού  συμπεριφοράς,  το  επίπεδο 

σχεδιασμού  και  το επίπεδο  συνεργασίας  (Σχήμα  1.15).  Σε  κάθε  επίπεδο  είναι 

προσαρτημένη μια βάση γνώσης η οποία εμπεριέχει μια αναπαράσταση των στοιχείων 

του κόσμου που ενδιαφέρει το κάθε επίπεδο. Τέλος, υπάρχει και ένα κατώτατο επίπεδο 

το  οποίο  διαχειρίζεται  τόσο  την  είσοδο  όσο  και  την  έξοδο  του  πράκτορα  με  το 

περιβάλλον (δεδομένα από τους αισθητήρες, ενέργειες, επικοινωνία, κτλ).

ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

Επίπεδο
Μοντελοποίησης

Επίπεδο Σχεδιασμού

Αντιδραστικό Επίπεδο

ΕΛΕΓΧΟΣ

Μηχανισμοί
δράσης
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Το επίπεδο καθορισμού συμπεριφοράς είναι υπεύθυνο για τις χαμηλού επιπέδου 

αντιδραστικές ενέργειες του πράκτορα. Η αντίστοιχη βάση γνώσης περιέχει χαμηλού 

επιπέδου πληροφορίες για τον κόσμο. Το  επίπεδο σχεδιασμού  είναι υπεύθυνο για τη 

δημιουργία πλάνων για την επίτευξη των στόχων του πράκτορα, με την αντίστοιχη 

βάση γνώσης να περιέχει μια βιβλιοθήκη πλάνων. Τέλος, το επίπεδο συνεργασίας είναι 

υπεύθυνο για τη δημιουργία πλάνων συνεργασίας με άλλους πράκτορες και η βάση 

γνώσης του περιέχει πληροφορίες για τους άλλους πράκτορες.

Στην  αρχιτεκτονική  κάθετης  ροής  μεγάλο  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η 

υλοποίηση της ροής ελέγχου. Η τελευταία βασίζεται σε δύο αρχές: στην ενεργοποίηση 

από κάτω προς τα πάνω και στην εκτέλεση από πάνω προς τα κάτω. Η πρώτη αρχή 

δηλώνει ότι η ενεργοποίηση των επιπέδων γίνεται ξεκινώντας πρώτα από τα κατώτερα 

επίπεδα. Αν κάποιο επίπεδο είναι ικανό να διαχειριστεί τη συγκεκριμένη κατάσταση, 

τότε η ενεργοποίηση σταματά στο επίπεδο αυτό. Αν όχι, τότε ο έλεγχος περνά στο 

αμέσως ανώτερο επίπεδο. Η δεύτερη αρχή δηλώνει ότι η υλοποίηση των στόχων ενός 

επιπέδου  γίνεται  με  τη  χρήση  τον  δυνατοτήτων  που  του  προσφέρει  το  αμέσως 

κατώτερο επίπεδο. Έτσι η ροή ελέγχου ανεβαίνει από τα κατώτερα επίπεδα προς τα 

ανώτερα και στη συνέχεια κατεβαίνει πάλι ακολουθώντας την αντίθετη φορά.

Σχήμα 1.15: Παράδειγμα αρχιτεκτονικής κάθετης ροής.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΗΧΝΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ

Διεπαφή με το Περιβάλλον (Κατώτατο Επίπεδο)

Επίπεδο Καθορισμού
Συμπεριφοράς Μοντέλο του Κόσμου

Επίπεδο
Σχεδιασμού Γνώση Σχεδιασμού

Επίπεδο
Συνεργασίας

Κοινωνική
Γνώση
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Για παράδειγμα, έστω ότι υπάρχει μια κατάσταση την οποία μπορεί να διαχειρι-

στεί  το  επίπεδο  σχεδιασμού.  Με  τη  λήψη  δεδομένων  από  το  κατώτατο  επίπεδο 

ενεργοποιείται το επίπεδο καθορισμού συμπεριφοράς. Έστω ότι το επίπεδο αυτό κρίνει 

ότι δεν είναι ικανό να διαχειριστεί τη συγκεκριμένη κατάσταση και δίνει τον έλεγχο 

στο αμέσως ανώτερο επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο σχεδιασμού. Αν το τελευταίο κρίνει 

ότι  μπορεί  να  διαχειριστεί  την  κατάσταση  τότε  δημιουργεί  το  αντίστοιχο  πλάνο, 

χρησιμοποιώντας  τις  ενέργειες  που  του  παρέχονται  από  το  επίπεδο  καθορισμού 

συμπεριφοράς. Με παρόμοιο τρόπο θα γίνει και η ροή ελέγχου σε καταστάσεις που 

αφορούν το ανώτερο επίπεδο συνεργασίας.

1.5.5  Διαστρωματομένη  Αρχιτεκτονική  ή  Αρχιτεκτονική  Πολλαπλών  Επιπέδων 

(Layered Agents) 

Πρόκειται  ουσιαστικά  για  μια  ομάδα  αρχιτεκτονικών  όπου  διάφορα 

υποσυστήματα  συντίθεται  σαν  μια  ιεραρχία  επιπέδων.  Στην  διαστρωματομένη 

αρχιτεκτονική κάθε επίπεδο είτε αποτελεί μια ξεχωριστή συνάρτηση αντιστοίχισης της 

αντίληψης (εισόδου) σε κίνηση, είτε αποτελεί ένα φίτρο επεξεργασίας της αντίληψης 

μέχρι την εξαγωγή της τελικής απόφασης κίνησης. 

Σχήμα  1.16.  Αρχιτεκτονική  Πολλαπλών  Επιπέδων  Οριζόντιας 

διαστρωμάτωσης. (Πηγή: Wooldridge and Jennings, eds, Intelligent Agents: Theories, 

Architectures and Languages) 

Δύο είναι οι κύριες προσεγγίσεις διαστρωματομένων αρχιτεκτονικών: 

• Οριζόντιας Διαστρωμάτωσης  (Σχήμα 1.16), όπου κάθε επίπεδο λογισμικού 

είναι  απευθείας  συνδεδεμένο  τόσο  με  τους  αισθητήρες  (λογισμικό 

αποτίμησης  αντίληψης),  όσο  και  με  το  λογισμικό  εξαγωγής  δράσης 

(επόμενης κίνησης). Στην περίπτωση αυτής της προσέγγισης κάθε επίπεδο 

λογισμικού αποτελεί και μια διαφορετική εκδοχή συνάρτησης που αποτιμά 

(αντιστοιχίζει) την δεδομένη είσοδο αντίληψης σε κάποια κίνηση (έξοδο). 

Έτσι το λογισμικό εξόδου καλείται να κάνει το τελικό φιλτράρισμα και να 

επιλέξει  μεταξύ  των  διαφορετικών  εκδοχών  την  επόμενη  κίνηση  του 
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πράκτορα.  Το  λογισμικό  εξόδου  επιλέγει  με  βάση  τους  σχεδιαστικούς 

περιορισμούς και επιδιώξεις του πράκτορα. 

Σχήμα 1.17.  Αρχιτεκτονική Πολλαπλών Επιπέδων Κάθετης διαστρωμάτωσης. 

(Πηγή: Wooldridge and Jennings, eds, Intelligent Agents: Theories, Architectures and 

Languages) 

• Κάθετης  Διαστρωμάτωσης  (Σχήμα  1.17),  όπου  κάθε  επίπεδο  λογισμικού 

επικοινωνεί άμεσα με το προηγούμενο και το επόμενο (εφόσον υπάρχει). 

Συγκεκριμένα κάθε επίπεδο είναι και ένα φίλτρο που δέχεται είσοδο από το 

προηγούμενο του και δίνει την έξοδο του στο επόμενο. Το πρώτο δέχεται 

σαν  είσοδο  την  αντίληψη  της  τρέχουσας  κατάστασης  (πράκτορα  – 

περιβάλλοντος) και ξεκινά το φιλτράρισμα για την εξαγωγή του τελικού 

συμπεράσματος,  δηλαδή της επόμενης  κίνησης του πράκτορα.  Η έξοδος 

(επόμενη κίνηση) δίνεται  από το τελευταίο επίπεδο,  εκτός κι  αν έχουμε 

διπλό φιλτράρισμα (Σχήμα 8β), οπότε το τελευταίο επίπεδο ανατροφοδοτεί 

το προηγούμενο του κ.ο.κ. μέχρι να έχουμε έξοδο από το πρώτο επίπεδο. 

1.5.6 Κινητοί Πράκτορες (Mobile Agents) 

Οι  κινητοί  πράκτορες  είναι  ενεργά  αντικείμενα  κώδικα  που  μπορούν  να 

μετακινηθούν  αυτόνομα  από  ένα  υπολογιστικό  σύστημα  σε  άλλο  με  σκοπό  την 

προσπέλαση απομακρυσμένης πληροφορίας ή ακόμα και την συνεργασία με άλλους 

πράκτορες. O ίδιος ο πράκτορας αποφασίζει για τον τόπο προορισμού και το χρόνο της 
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μετακίνησης. Η έννοια του κινητού πράκτορα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1994 

με τη δημοσίευση από τον J. White της περιγραφής ενός υπολογιστικού περιβάλλοντος 

γνωστό σαν Telescript.  Στο περιβάλλον αυτό,  τα εκτελέσιμα προγράμματα είναι σε 

θέση να μεταφέρουν τους εαυτούς τους από ένα υπολογιστή σε ένα άλλο μέσα σε ένα 

δίκτυο, με σκοπό την τοπική επεξεργασία των δεδομένων. Το περιβάλλον Telescript 

δεν υπήρξε ποτέ εμπορική επιτυχία, αλλά ήταν η αφετηρία ενός μεγάλου ακαδημαϊκού 

και ερευνητικού ενδιαφέροντος. Από το 1994 ο τομέας των κινητών πρακτόρων έχει 

γίνει  αρκετά  δημοφιλής  με  μία  πληθώρα  υποδομών  και  συστημάτων  να 

δημιουργούνται συνέχεια.

Οι κινητοί πράκτορες είναι κομμάτια κώδικα, γραμμένα τυπικά σε μία γλώσσα 

script όπως η SUN Java Programming Language. Οι πράκτορες αυτοί είναι ελεύθεροι 

να ταξιδέψουν σε οποιοδήποτε σημείο ενός δικτύου και μπορούν να εκτελέσουν τις 

λειτουργίες τους χωρίς να συνδέονται ή να ελέγχονται με κάποιο τρόπο από το αρχικό 

σημείο  εκκίνησής  τους.  Ένας  κινητός  πράκτορας  μεταφέρεται  από  σύστημα  σε 

σύστημα  χρησιμοποιώντας  υπηρεσίες  που  προσφέρονται  σε  απομακρυσμένους 

υπολογιστές.  Η  μεταφορά  των  πρακτόρων  διαφέρει  από  την  μεταφορά  άλλων 

προγραμμάτων, διότι οι πράκτορες δημιουργούνται σε μία γλώσσα προγραμματισμού 

όπως η Java η οποία επιτρέπει την απομακρυσμένη εκτέλεση του κώδικά της.

Οι κινητοί πράκτορες επιτρέπουν την απομακρυσμένη εκτέλεση, ένα βασικό 

κίνητρο  ανάπτυξης  της  τεχνολογίας  των  πρακτόρων.  Η  απομακρυσμένη 

προγραμματισμός είναι μία εναλλακτική τεχνική του κλασσικού μοντέλου πελάτη / 

εξυπηρετητή  που  χρησιμοποιείται  εξ'  ορισμού  στο  Διαδίκτυο.  Σύμφωνα  με  το 

κλασσικό μοντέλο ένας  υπολογιστής  είναι  σε  θέση να καλέσει  διεργασίες  σε  έναν 

απομακρυσμένο  υπολογιστή  λαμβάνοντας  στο  τέλος  τα  αποτελέσματα.  Η  όλη 

διαδικασία  ελέγχεται  κάθε  στιγμή  από  το  πρωτόκολλο  επικοινωνίας  μεταξύ  των 

υπολογιστών, γεγονός που καθιστά την σύνδεση μεταξύ τους απαραίτητη για όλη τη 

διάρκεια της επεξεργασίας. Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζεται γραφικά το κλασσικό 

μοντέλο πελάτη / εξυπηρετητή.
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Σχήμα 1.18. Μοντέλο πελάτη/εξυπηρετητή

Στην προσέγγιση του απομακρυσμένου προγραμματισμού οι δύο υπολογιστές 

συμφωνούν εκ των προτέρων για τη διεργασία που θα εκτελεστεί. Η διεργασία αυτή 

αποτελείται  από  επιμέρους  εντολές  (procedures)  και  δεδομένα  τα  οποία 

καταγράφονται στην κατάσταση  (state)  της διεργασίας. Ο όρος κατάσταση συνήθως 

περιγράφει  τα στοιχεία εκείνα,  τα οποία καθορίζουν τι  ακριβώς πρέπει  να κάνει  η 

διεργασία στο απομακρυσμένο σύστημα. Με τον τρόπο αυτό ομαδοποιούνται όλα τα 

στάδια μίας συνομιλίας. Η διεργασία εκτελείται στον απομακρυσμένο υπολογιστή εξ' 

ολοκλήρου και αυτόνομα, χωρίς  τον έλεγχο του υπολογιστή που την δημιούργησε. 

Όταν  ολοκληρωθεί  η  λειτουργία  της,  τότε  επιστρέφει  στην  αφετηρία  με  τα 

αποτελέσματα. Αυτή η διεργασία καλείται κινητός πράκτορας ώστε να δοθεί έμφαση 

στο γεγονός ότι ανήκει στον τοπικό και όχι στον απομακρυσμένο υπολογιστή. Με τον 

τρόπο  αυτό,  δύο  υπολογιστές  μπορούν  να  επικοινωνήσουν  χωρίς  την  ανάγκη  της 

συνεχούς σύνδεσης από την στιγμή που ο πράκτορας έχει σταλεί. Είναι φανερό ότι η 

απόδοση  μίας  τέτοιας  προσέγγισης  είναι  ανώτερη,  καθώς  η  δικτυακή  υποδομή 

χρησιμοποιείται  λιγότερο.  Επίσης  η  προσέγγιση  του  απομακρυσμένου 

προγραμματισμού  επιτρέπει  την  παραμετροποίηση  των  πρακτόρων  ανάλογα  με  τις 

ανάγκες των επιμέρους χρηστών. Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει το μοντέλο της 

απομακρυσμένης εκτέλεσης.

Σχήμα 1.19. Μοντέλο απομακρυσμένης εκτέλεσης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Βασικές Έννοιες ΣΠΠ

2.1. Εισαγωγή
Η παραπάνω ρήση από το βιβλίο του Μ.Wooldridge τονίζει, ίσως με περισσή 

έμφαση,  ότι  είναι  πλέον  συχνό  φαινόμενο  να  υλοποιούνται  συστήματα  τα  οποία 

αποτελούνται από πράκτορες που αλληλεπιδρούν. Το να απαρτίζεται ένα υπολογιστικό 

σύστημα από αλληλεπιδρώντα υποσυστήματα δεν αποτελεί καινοτομία στο χώρο της 

επιστήμης υπολογιστών. Εκείνο που είναι πραγματικά νέο είναι ότι η αλληλεπίδραση 

στα  πολυπρακτορικά  συστήματα  είναι  δυναμική  και  όχι  στατικά  καθορισμένη, 

δίνοντας τη δυνατότητα στο σύστημα να συμπεριφερθεί με σωστό τρόπο ακόμη και σε 

περιπτώσεις που δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί. Έτσι η τεχνολογία πρακτόρων αποτελεί 

ουσιαστικά μια νέα σχολή προγραμματισμού με την έννοια ότι ο πράκτορας αποτελεί 

τη  βασική  μονάδα  αφαίρεσης  τόσο  στο  σχεδιασμό  όσο  και  στην  υλοποίηση  του 

συστήματος. Αν και η δημιουργία  πρακτοροστραφών  (κατά το αντικειμενοστραφών) 

γλωσσών προγραμματισμού είναι ακόμη σε ερευνητικό στάδιο, εντούτοις φαίνεται να 

μπορεί να αποτελέσει ικανοποιητικό εργαλείο για τη διαχείριση της πολυπλοκότητας 

των συστημάτων λογισμικού.

Η δυναμική φύση της αλληλεπίδρασης των πρακτόρων, καθώς και το γεγονός 

ότι οι πράκτορες αποτελούν αυτόνομες οντότητες, εγείρει μια σειρά αρκετά δύσκολων 

θεμάτων  που  αφορούν  την  υλοποίηση  πολυπρακτορικών  συστημάτων.  Το  παρόν 

κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στις τεχνικές και τα πρωτόκολλα που έχουν προταθεί 

στη βιβλιογραφία. Θα πρέπει να τονισθεί ότι η εξαντλητική παράθεση των τεχνικών 

που έχουν προταθεί ξεφεύγει από τα όρια και τους στόχους του παρόντος βιβλίου, 

καθώς τα  πολυπρακτορικά συστήματα αποτελούν τρέχουσα ερευνητική περιοχή με 

μεγάλο ενδιαφέρον και πληθώρα νέων αποτελεσμάτων.

2.  2. Βασικές Έννοιες  
Ένα  πολυπρακτορικό  σύστημα  είναι  ένα  σύστημα  που  σχεδιάστηκε  και 

υλοποιήθηκε ως ένα σύνολο πρακτόρων που αλληλεπιδρούν δηλαδή συνεργάζονται, 

συντονίζονται, διαπραγματεύονται, κτλ. Τα πολυπρακτορικά συστήματα μαζί με την 

κατανεμημένη  επίλυση  προβλημάτων  αποτελούν  τους  βασικούς  τομείς  της 

κατανεμημένης ΤΝ. Η κατανεμημένη επίλυση προβλημάτων ασχολείται με το πώς ένα 
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συγκεκριμένο  πρόβλημα  μπορεί  να  επιλυθεί  από  έναν  αριθμό  επεξεργαστικών 

μονάδων που συνεργάζονται διαμοιράζοντας γνώση για το πρόβλημα καθώς και τις 

επιμέρους λύσεις.  Τα πολυπρακτορικά συστήματα είναι ουσιαστικά ένα δίκτυο από 

"χαλαρά συνδεδεμένους" πράκτορες που δρουν μαζί για να επιλύσουν προβλήματα 

που είναι  πέρα των δυνατοτήτων και  της γνώσης ενός  μόνο πράκτορα.  Αν και  σε 

πρώτη ματιά θα φαινόταν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο περιοχών εντούτοις 

η συνεργασία στα πολυπρακτορικά συστήματα είναι δυναμική με την έννοια ότι οι 

οντότητες που αλληλεπιδρούν είναι αυτόνομες, άρα αποφασίζουν για το πότε και πώς 

θα συνεργαστούν. Έτσι ένα πολυπρακτορικό σύστημα μπορεί να έχει σαν στόχους:

• Την επίλυση προβλημάτων που είναι  πολύ πολύπλοκα για να επιλυθούν 

αποδοτικά από ένα μόνο πράκτορα,

• Την επίλυση προβλημάτων τα οποία είναι από τη φύση τους κατανεμημένα, 

όπως  για  παράδειγμα  προβλήματα  στα  οποία  απαιτείται  συλλογή 

πληροφοριών  από  κατανεμημένες  πηγές,  όπως  δίκτυα  αισθητήρων, 

κατανεμημένες βάσεις πληροφοριών, έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας, κτλ.

• Την  επίλυση  προβλημάτων  στα  οποία  η  εμπειρογνωμοσύνη  είναι 

κατανεμημένη, όπως για παράδειγμα ροή εργασιών σε κάποιο περιβάλλον 

εργασίας, κτλ.

• Τη διασύνδεση και λειτουργία ήδη υπαρχόντων συστημάτων έτσι ώστε να 

είναι εύκολη η εκμετάλλευση τους χωρίς σημαντικές τροποποιήσεις

Στα  πολυπρακτορικά  συστήματα  οι  πράκτορες  είτε  εργάζονται  αυτόνομα 

ανταλλάσσοντας  πληροφορίες  ή/και  υπηρεσίες  και  προσπαθούν  να  επιτύχουν  τους 

δικούς τους ανεξάρτητους στόχους, ή συνεργάζονται επιλύνοντας υποπροβλήματα έτσι 

ώστε  ο  συνδυασμός των επιμέρους  λύσεων  που  θα προκύψουν να  αποτελέσει  την 

τελική λύση, Στη γενική περίπτωση, τα περιβάλλοντα της κατηγορίας είναι ανοικτά, 

δεν υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός του όλου συστήματος, οι πράκτορες που δρουν 

σε αυτά είναι  δυνατό να συνεργάζονται  ή να διαπραγματεύονται  την επίτευξη των 

προσωπικών τους στόχων και παρέχουν στους πράκτορες δυνατότητα επικοινωνίας.

Κύριο χαρακτηριστικό των συνεργαζόμενων πρακτόρων είναι  η  δυνατότητα 

συντονισμού  μέσω κάποιας γλώσσας επικοινωνίας,  έτσι  ώστε να φτάσουν σε κοινά 

αποδεκτές  συμφωνίες  και  να  επιλύσουν  ενδεχόμενες  συγκρούσεις  οι  οποίες 

προκύπτουν από την επίτευξη των επιμέρους στόχων τους. Ίσως ο πλέον περιεκτικός 

ορισμός του τι είναι συντονισμός δίνεται από τους Huhns και Stephens "ο συντονισμός 

είναι η δυνατότητα ενός συστήματος πρακτόρων να φέρουν εις πέρας ενέργειες μέσα σε  
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ένα κοινό περιβάλλον". Οι πράκτορες μπορεί να συντονίζουν τη δράση τους είτε για να 

επιτύχουν έναν κοινό στόχο (συνεργασία) ή για να επιτύχουν τους "προσωπικούς" τους 

ανεξάρτητους  στόχους  (διαπραγμάτευση).  Άλλα  χαρακτηριστικά  ενός 

πολυπρακτορικού συστήματος είναι:

•     Κανένας πράκτορας δεν έχει πλήρη πληροφορία

• Δεν υπάρχει κεντρικός έλεγχος του συστήματος.

•     Τα δεδομένα είναι συνήθως κατανεμημένα.

•     Οι υπολογισμοί γίνονται με ασύγχρονο τρόπο.

Παρόλο που φαίνεται  λογικό  ότι  πολλοί  πράκτορες  μπορούν  να  φέρουν σε 

πέρας μια εργασία που τους έχει ανατεθεί καλύτερα απ' ότι ένας πράκτορας μόνος, 

αυτό  δυστυχώς  δεν  ισχύει  πάντα.  Τα  προβλήματα  που  προκύπτουν  στα 

πολυπρακτορικά  συστήματα  έχουν  να  κάνουν  κυρίως  με  την  επικοινωνία  μεταξύ 

πρακτόρων και είναι απόρροια του παραλληλισμού.

Στη  σχεδίαση  και  υλοποίηση  ενός  πολυπρακτορικού  συστήματος  υπάρχουν 

μερικά κρίσιμα σημεία,  στα  οποία θα πρέπει  να δοθεί  ιδιαίτερη προσοχή ώστε  να 

βρεθεί  ο  αποτελεσματικότερος  τρόπος  αντιμετώπισης  τους.  Τα  προβλήματα  αυτά 

αφορούν κυρίως την επικοινωνία των πρακτόρων και τον τρόπο αλληλεπίδρασης τους.

Το  πρώτο  πρόβλημα  που  πρέπει  να  αντιμετωπιστεί  στην  επικοινωνία  των 

πρακτόρων αφορά το πότε αυτοί επικοινωνούν και το τι πληροφορία ανταλλάσσουν. 

Επιπλέον, θα πρέπει να καθοριστεί με ποιους άλλους πράκτορες επικοινωνούν και ποιο 

είναι το επιπλέον κόστος. Ένα ερώτημα το οποίο τίθεται επίσης είναι το ποιες γλώσσες 

και πρωτόκολλα θα χρησιμοποιηθούν, δηλαδή το πώς θα δοθεί η δυνατότητα στους 

πράκτορες να επικοινωνήσουν και να αλληλεπιδράσουν.

Τα  προβλήματα  αλληλεπίδρασης  αφορούν  το  πώς  να  τυποποιηθεί,  να 

περιγραφεί,  να  διαμοιραστεί  το  πρόβλημα και  να  συντεθούν  οι  λύσεις  του  σε  μία 

ομάδα  ευφυών  πρακτόρων.  Τίθεται  επίσης  το  πρόβλημα  του  πώς  θα  γίνει  ο 

συμβιβασμός  διαφορετικών  απόψεων  από  διαφορετικούς  πράκτορες,  πώς  θα 

αντιμετωπιστούν  ενδεχόμενες  συγκρουόμενες  προθέσεις  τους  και  πώς  θα  γίνει  η 

διαχείριση περιορισμένων πόρων.  Σε ένα τόσο πολύπλοκο σύστημα είναι  πιθανή η 

ύπαρξη  χαοτικών  καταστάσεων  και  κατά  συνέπεια  θα  πρέπει  να  βρεθεί  τρόπος 

πρόβλεψης και αποφυγής τους. Τέλος, θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα του πώς κάθε 

πράκτορας θα αναπαραστήσει και θα συλλογιστεί για τις ενέργειες, τα πλάνα και τη 

γνώση άλλων συνεργαζόμενων πρακτόρων μέσα στο σύστημα. Η εύρεση αποδοτικών 
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και αξιόπιστων λύσεων στα παραπάνω προβλήματα αποτελεί ένα από τα πλέον γόνιμα 

πεδία έρευνας της ΤΝ.

2.  3. Δομή και οργάνωση του ΣΠΠ   
Επειδή  πολλά  ΣΠΠ  στο  παρελθόν  ασχολούνταν  κυρίως  με  τη  λύση 

προβλημάτων  όπως  η  κατανομή  των  εργασιών  στους  ΕΠ,  οργάνωση  της  ομάδας, 

επικοινωνίες και διαπραγματεύσεις, είχαν περιορισμένη προσαρμοστικότητα σε νέες 

συμπεριφορές. Σήμερα είναι απαραίτητο να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή ώστε το 

ΣΠΠ  να  ακολουθεί  κάποια  βασικά  στοιχεία  οργάνωσης,  έτσι  ώστε  να  είναι  πιο 

προσαρμόσιμο σε νέες απαιτήσεις. 

Σε  ένα  περιβάλλον  πολλαπλών  πρακτόρων  δομή  καλείται  το  πρότυπο  της 

σχέσης  πληροφορίας  και  ελέγχου  μεταξύ  των  πρακτόρων  και  η  κατανομή  των 

ικανοτήτων  λύσης  προβλημάτων  αναμεταξύ  τους.  Έτσι,  η  δομή  δίνει  σε  κάθε 

πράκτορα μια υψηλού επιπέδου άποψη του πως η ομάδα λύνει προβλήματα, όπως και 

τον ρόλο του κάθε πράκτορα μέσα στην ομάδα. Μέσω αυτής της άποψης οι πράκτορες 

μπορούν  να  σιγουρευτούν  ότι  ικανοποιούν  τις  προϋποθέσεις  οι  οποίες  είναι 

απαραίτητες για την επιτυχή λύση ενός προβλήματος, περιλαμβάνοντας τα παρακάτω 

(Corkill και Lesser, 1983): 

• Κάλυψη: οποιοδήποτε κομμάτι του ολικού προβλήματος πρέπει να είναι μέσα 

στις ικανότητες τουλάχιστον ενός πράκτορα. 

• Συνδεσιμότητα: οι πράκτορες πρέπει να μπορούν να αλληλεπιδρούν με τέτοιο 

τρόπο  ώστε  οι  καλυπτόμενες  δραστηριότητες  να  μπορούν  να  συντεθούν  σε  μία 

ολοκληρωμένη λύση. 

• Ικανότητα: η κάλυψη και η συνδεσιμότητα πρέπει να είναι δυνατές μέσα στα 

υπολογιστικά και επικοινωνιακά περιθώρια,  όπως και  τις προδιαγραφές αξιοπιστίας 

της ομάδας. 

Γενικά,  η  δομή  πρέπει  να  ορίζει  ρόλους  και  σχέσεις  για  να  πετύχει  τις 

παραπάνω προϋποθέσεις. Για παράδειγμα η κάλυψη πετυχαίνεται όταν η κατάλληλη 

δομή μοιράσει ρόλους στους πράκτορες ανάλογα με την ανταγωνιστικότητά τους και 

την  γνώση  τους  για  ένα  δεδομένο  υποπρόβλημα.  Περισσότερα  για  τους  ρόλους 

αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο . 

Η  οργάνωση  σε ένα ΣΠΠ είναι  λιγότερο δομημένη στην προοπτική της και 

περισσότερο σχετίζεται με τη σύγχρονη οργανωτική θεωρία (Maines, 1984, Strauss, 

1978). O Gasser (1986) όρισε την οργάνωση σαν «ένα ιδιαίτερο σύνολο από ορισμένα 
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και αόριστα ζητήματα τα οποία αφορούν τις πεποιθήσεις και τις δράσεις μέσα από τις 

οποίες  οι  πράκτορες  έχουν  άποψη  για  τους  άλλους  πράκτορες».  Σύμφωνα  με  τον 

παραπάνω  ορισμό,  οργανωτική  αλλαγή  σημαίνει  άνοιγμα  ή/και  ορισμός  κάποιου 

διαφορετικού  συνόλου  ζητημάτων  με  κάποιο  διαφορετικό  τρόπο,  δίνοντας  σε 

συγκεκριμένους  πράκτορες  νέα  προβλήματα  προς  λύση  όπως  και  μια  διαφορετική 

βάση υποθέσεων για τις πεποιθήσεις και τις δράσεις των άλλων πρακτόρων. Έτσι, σε 

ένα πρόβλημα ένας πράκτορας μπορεί να συνεργάζεται με κάποιον άλλο πράκτορα, σε 

κάποιο επόμενο πρόβλημα όμως να μην είναι καν στην ίδια ομάδα. 

Ο Malone (1990) ασχολείται με την οργάνωση ομάδας. “Μια ομάδα πρακτόρων 

είναι  οργανωμένη  αν  οι  τελευταίοι  είναι  συνδεδεμένοι  με  κάποιο  τρόπο  όπου  οι 

συνδυασμένες  ενέργειές  τους  αποδίδουν  καλύτερα  από  το  να  μην  υπήρχε  αυτή  η 

σύνδεση. Η οργανωμένη ομάδα αποτελείται από: μια ομάδα πρακτόρων, ένα σύνολο 

ενεργειών των πρακτόρων, ένα σύνολο συνδέσεων μεταξύ των πρακτόρων, και ένα 

σύνολο από στόχους ή κριτήρια εκτίμησης με τα οποία οι συνδυασμένες ενέργειες των 

πρακτόρων εκτιμούνται”. 

Οι  ΕΠ  μπορούν  να  είναι  γεωγραφικά  κατανεμημένοι  επιτρέποντας  την 

αλληλεπίδραση με το σύστημα χρηστών με διαφορετικά επίπεδα ευθύνης-πρόσβασης. 

Ακόμα,  διαβαθμισμένες βάσεις  γνώσεις  που  χρησιμοποιούνται  από συγκεκριμένους 

τύπους πρακτόρων μπορούν να φυλάσσονται σε συγκεκριμένους υπολογιστές. 

2.  4. Επικοινωνία των ΕΠ   
Σε αυτή την παράγραφο εξετάζονται τα είδη επικοινωνίας μεταξύ πρακτόρων. 

Η  επικοινωνία  επιτρέπει  στους  πράκτορες  να  ανταλλάξουν  πληροφορίες,  να 

συντονίσουν  τη  δράση  τους.  Δύο  είδη  επικοινωνίας  κυριαρχούν  μεταξύ  των 

πρακτόρων και αυτά είναι η κατευθείαν ανταλλαγή μηνυμάτων και η χρησιμοποίηση 

ενός κοινού σημείου συγκέντρωσης δεδομένων (μαυροπίνακας). 

Ένα  από  τα  πιο  σημαντικά  και  κρίσιμα  σημεία  στην  ανάπτυξη 

πολυπρακτορικών  συστημάτων  είναι  η  υλοποίηση  της  επικοινωνίας  μεταξύ  των 

πρακτόρων,  που  αποτελεί  ουσιαστικά  προϋπόθεση  για  οποιονδήποτε  τύπο 

συντονισμού. Η επικοινωνία απαιτεί  την ύπαρξη τριών διαφορετικών επιπέδων. Το 

κατώτερο επίπεδο αφορά τον τρόπο διασύνδεσης, το μεσαίο επίπεδο αφορά τη σύνταξη 

και τη μορφή των μηνυμάτων και το ανώτερο επίπεδο αφορά τη σημασιολογία.
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Υπάρχουν  μέθοδοι  συντονισμού  οι  οποίες  έχουν  χρησιμοποιηθεί  και 

προβλέπουν ελάχιστη ή καθόλου επικοινωνία μεταξύ των ΕΠ. Έτσι,  αν οι  ΕΠ δεν 

χρειάζονται  να  συνεργαστούν  για  να  πετύχουν  τους  στόχους  τους  αλλά  ούτε 

συγκρούονται  τα  συμφέροντά  τους  τότε  η  επικοινωνία  μεταξύ  τους  δεν  είναι 

απαραίτητη  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  τους.  Ακόμα  υπάρχουν  περιπτώσεις  όπου 

ελάχιστη επικοινωνία με τη μορφή ενός πεπερασμένου συνόλου σημάτων αρκεί για 

τον συντονισμό των πρακτόρων (Georgeff, 1983). Τέλος, οι πράκτορες σε κάποια άλλα 

μοντέλα μπορούν να συντονιστούν παρατηρώντας τις αλλαγές που επιφέρουν άλλοι 

πράκτορες  στο  περιβάλλον  (παρατηρούν  τις  αλλαγές  γύρω  τους).  Σε  αυτή  την 

περίπτωση οι πράκτορες ενδέχεται να προσπαθήσουν να «μαντέψουν» ποιοι κινήθηκαν 

και τι κίνηση έκαναν παρατηρώντας τις επιδράσεις τους στο περιβάλλον (Rosenscheim 

και  Breese,  1989).  Τέτοιες  μεθόδους  επικοινωνίας-συντονισμού  χρησιμοποιούν 

συνήθως οι πράκτορες που αντιδρούν σε ερεθίσματα. 

Τα μοντέλο, διασύνδεσης τα οποία έχουν προταθεί για τη συνεργασία ανάμεσα 

στους πράκτορες περιλαμβάνουν δύο βασικές κατηγορίες: τα συστήματα μαυροπίνακα 

και τα συστήματα ανταλλαγής μηνυμάτων.

Ο μαυροπίνακας  είναι  μια  μορφή  κοινής  μνήμης  (Nii,  1986)  όπου  όλοι  οι 

πράκτορες μπορούν να γράψουν κάτι ή να τον διαβάσουν. Συνήθως ο μαυροπίνακας 

χωρίζεται  σε  περιοχές  και  οι  πράκτορες  αποκτούν  προνόμια  με  την  ικανότητα  να 

διαβάζουν  περιοχές.  Έτσι,  άλλοι  μπορούν  να  διαβάσουν  και  να  γράψουν  σε 

περισσότερες περιοχές από κάποιους  άλλους.  Στα συστήματα μαυροπίνακα (Σχήμα 

1.1) υπάρχει ένας κοινός χώρος εργασίας για όλους τους πράκτορες του συστήματος, 

μέσω  του  οποίου  είτε  ανταλλάσσουν  αποτελέσματα  ή  διαμοιράζονται  εργασίες. 

Τονίζεται ότι από τη στιγμή που κάτι αποθηκεύεται στην κοινή αυτή περιοχή είναι 

προσπελάσιμο από όλους τους πράκτορες που συμμετέχουν στο σύστημα.

51



Σχήμα 2.1: Αρχιτεκτονική μαυροπίνακα.

Ο πιο διαδεδομένος τρόπος επικοινωνίας στα σύγχρονα συστήματα πολλαπλών 

πρακτόρων  είναι  η  ανταλλαγή  μηνυμάτων.  Το  περιεχόμενο  του  μηνύματος 

διαφοροποιείται  σημαντικά  από  σύστημα  σε  σύστημα.  Αυτό  που  χρειάζεται  στην 

περίπτωση  των  μηνυμάτων  είναι  η  διαμόρφωση  ενός  πρωτοκόλλου  -  γλώσσας 

σύνταξης και μεταφοράς του μηνύματος όπως και ο προσδιορισμός των διαφορετικών 

τύπων  μηνυμάτων  (π.χ.  το  πρωτόκολλο  contract-net  των  Smith  και  Davis,  1981). 

Κάποιοι  μελετητές  πρότειναν  την  ανταλλαγή των  σχεδίων  δράσης  των  πρακτόρων 

μέσω των μηνυμάτων για τον καλύτερο συντονισμό τους.  Ο Rosenscheim το 1986 

περιέγραψε τους κινδύνους του να μεταφέρεται μέσω μηνυμάτων το σχέδιο δράσης 

ενός  πράκτορα.  Οι  κίνδυνοι  αυτοί  υπάρχουν  επειδή  σε  αυτή  την  περίπτωση 

ανταλλάσονται μεγάλα μηνύματα πράγμα που κάνει χρονοβόρα την μετάδοσή τους και 

που αυξάνει τις ανάγκες σε ευρύς διαύλους επικοινωνίας.  Ακόμα, σε ένα δυναμικό 

περιβάλλον όταν  το  σχέδιο  φτάσει  μπορεί  πια  να  μην εκφράζει  τις  προθέσεις  του 

αποστολέα. Τέλος, ειδικά στην περίπτωση των αυτόνομων πρακτόρων αλλά και σε 

κάθε άλλη περίπτωση εκτός του πράκτορα αφέντη και του πράκτορα σκλάβου, είναι 

αμφίβολο το αν οι αποδέκτες ενός σχεδίου δράσης θα το υιοθετήσουν. 

Οι δυνατότητας επικοινωνίας μεταξύ πρακτόρων μπορούν να επεκταθούν και 

πέραν  της  ανταλλαγής  ενός  απλού  μηνύματος  εισάγοντας  σε  ένα  μήνυμα  τη 

δυνατότητα να επηρεάζει τις γνώσεις και πεποιθήσεις του πράκτορα που λαμβάνει το 

Πράκτορας

Πράκτορας

Μαυροπίνακας

Πράκτορας

Πράκτορας

Πράκτορας
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μήνυμα  όπως  και  να  περιέχει  στοιχεία  της  θεωρίας  λόγου-δράσης  (speech-act, 

προτάθηκε από τον Searle το 1969). Έτσι όταν οι πράκτορες ακολουθούν την BDI 

λογική οι πεποιθήσεις τους μπορεί να αλλάζουν αντίστοιχα με αλλαγές στο περιβάλλον 

ή  στη  συμπεριφορά  άλλων  πρακτόρων.  Με  χρήση  σύγχρονων  γλωσσών  όπως  η 

γλώσσα  χειρισμού  ερωταπαντήσεων  γνώσης  (Knowledge  Query  Manipulation 

Language,  KQML)  ή  η  γλώσσα  επικοινωνίας  πρακτόρων  (Agent  Communication 

Language,  συντομογραφία:  ACL)  είναι  δυνατή  αυτή  η  λειτουργία  όπως  και  η 

δυνατότητα speech-act δηλαδή δράσης μέσω του λόγου (κάποιος πράκτορας μπορεί να 

ζητήσει κάτι λέγοντας «παρακαλώ θέλω…» ενώ κάποιος άλλος-πιθανόν σε ιεραρχικές 

δομές- να το ζητήσει λέγοντας «θέλω αμέσως…»). Αυτές οι δυνατότητες επικοινωνίας 

συνήθως αξιοποιούνται από κοινωνικούς πράκτορες και περιγράφονται αναλυτικά στο 

επόμενο κεφάλαιο.

Στα  συστήματα  ανταλλαγής  μηνυμάτων  οι  πράκτορες  ανταλλάσσουν 

πληροφορία και συνεργάζονται μέσω μηνυμάτων τα οποία αποστέλλουν ο ένας στον 

άλλο βάσει συγκεκριμένων γλωσσών υψηλού επιπέδου (Σχήμα 1.2). Τα συστήματα 

αυτά  επιτρέπουν  την  υλοποίηση  πολύπλοκων  μοντέλων  συνεργασίας  μεταξύ  των 

πρακτόρων  και  γενικά  προσφέρουν  μεγαλύτερη  ευελιξία  στην  ανταλλαγή 

πληροφοριών  απ’  ότι  τα  συστήματα  μαυροπίνακα.  Κατά  συνέπεια  στα  σύγχρονα 

συστήματα πρακτόρων η επικοινωνία γίνεται μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων.

Σχήμα 2.2: Παράδειγμα ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ πρακτόρων.

Ένα άλλο θέμα που αφορά την επικοινωνία των πρακτόρων σε ένα σύστημα 

είναι ο τύπος της επικοινωνίας. Αυτός μπορεί να είναι σύγχρονος, δηλαδή ο πράκτορας 

που θέτει μια ερώτηση αναστέλλει τη λειτουργία του μέχρι να πάρει μια απάντηση ή 

Πράκτορας Α

Πράκτορας 

Πράκτορας Β

Deny (B)

Delete (F1,F2)

Tell(A)

Require(X)

Reply (X)

Ask(X)
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ασύγχρονος  όπου η  απάντηση μπορεί  να  έρθει  οποιαδήποτε στιγμή μετά  το  χρόνο 

υποβολής της ερώτησης, χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του πράκτορα.

Τέλος, ο  βαθμός  της επικοινωνίας δηλώνει τον αριθμό των αποστολέων και 

αποδεκτών σε  μια  ανταλλαγή πληροφορίας.  Αυτός  μπορεί  να είναι  1  προς  1  στην 

περίπτωση που μόνο δύο πράκτορες συμμετέχουν σε κάθε ανταλλαγή πληροφορίας, 1 

προς Ν όταν ο αποστολέας είναι ένας ενώ οι αποδέκτες πολλοί και Ν προς Ν όταν 

πολλοί είναι ταυτόχρονα αποστολείς και αποδέκτες κάποιας πληροφορίας.

Όποιο και αν είναι το μοντέλο διασύνδεσης που υιοθετεί ένα πολυπρακτορικό 

σύστημα,  απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι  η  ύπαρξη  δύο  πρωτοκόλλων:  εκείνου  της 

επικοινωνίας και εκείνου της αλληλεπίδρασης.

Ένα  πρωτόκολλο  επικοινωνίας  καθορίζει  τη  μορφή των μηνυμάτων (μήκος, 

επιτρεπτά  σύμβολα)  και  τη σημασία  τους  η  οποία  θα πρέπει  να είναι  γνωστή και 

"κατανοητή"  από όλους  τους  πράκτορες  που  συμμετέχουν στο  σύστημα.  Με άλλα 

λόγια καθορίζει τον  τύπο  των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται. Για παράδειγμα, ένα 

πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι δυνατό να περιλαμβάνει, ή ακόμη καλύτερα να ορίζει, 

διαφορετικούς  τύπους  μηνυμάτων  για  την  ανταλλαγή  πληροφορίας  που  αφορά 

προτάσεις, αποδοχές, απορρίψεις, αποσύρσεις, διαφωνίες, αντιπροτάσεις και ενέργειες.

Ένα  πρωτόκολλο  αλληλεπίδρασης  δίνει  τη  δυνατότητα  στους  πράκτορες  να 

έχουν συζητήσεις, δηλαδή ακολουθίες ανταλλαγής μηνυμάτων. Για παράδειγμα, ένα 

πρωτόκολλο αλληλεπίδρασης που χρησιμοποιείται σε καταστάσεις διαπραγματεύσεων 

μεταξύ πρακτόρων, θα μπορούσε να ορίζει  ότι  όταν ένας πράκτορας προτείνει  μια 

σειρά ενεργειών σε έναν άλλο πράκτορα, ο δεύτερος αφού αξιολογήσει την πρόταση 

θα πρέπει να απαντήσει με ένα μήνυμα αποδοχής, απόρριψης, διαφωνίας, κτλ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3

Πρωτόκολλα Αλληλεπίδρασης

3.  1.Εισαγωγή  
Τα πρωτόκολλα αλληλεπίδρασης δίνουν τη δυνατότητα στους πράκτορες να 

ανταλλάσσουν  ακολουθίες  μηνυμάτων,  να  έχουν  δηλαδή  συζητήσεις,  με  απώτερο 

σκοπό  το  συντονισμό  των  πρακτόρων.  Ο  συντονισμός  στα  πολυπρακτορικά 

συστήματα  είναι  η  διαδικασία  μέσω  της  οποίας  επιτυγχάνεται  η  λογικά  συνεπής 

λειτουργία  ολόκληρου του συστήματος  και  είναι  απαραίτητη  για  τους  ακόλουθους 

λόγους:

•      Την  αποφυγή  καταστάσεων  χάους.  Αυτές  μπορεί  να  προκύψουν  πολύ 

εύκολα σε ένα πολυπρακτορικό σύστημα, καθώς κανένας πράκτορας δεν έχει πλήρη 

εικόνα  της  κοινότητας  των  πρακτόρων  στην  οποία  λειτουργεί,  με  αποτέλεσμα  οι 

ενέργειες των πρακτόρων να έρθουν σε σύγκρουση.

•     Την ικανοποίηση καθολικών περιορισμών.  Για παράδειγμα, οι πράκτορες 

που συμμετέχουν στη σχεδίαση ενός συστήματος πρέπει να φροντίζουν μην ξεπερνούν 

το συνολικό κόστος που έχει προδιαγραφεί για το σύστημα.

•      Την εκμετάλλευση κατανεμημένης εμπειρογνωμοσύνης.  Σε ένα σύστημα 

ενδέχεται  οι  πράκτορες  να  έχουν  διαφορετικές  ικανότητες,  οι  οποίες  πρέπει  να 

συνδυαστούν για την επίλυση του προβλήματος.

•     Την αύξηση της αποδοτικότητας.  Ένα πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί σε 

λιγότερο χρόνο από μια ομάδα πρακτόρων με τις ίδιες ικανότητες από ότι από ένα 

μόνο πράκτορα.

Οι δύο κατηγορίες έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό ότι απαιτείται η εξασφάλιση 

της  λογικά συνεπούς  λειτουργίας  του συστήματος.  Μια θεώρηση του συντονισμού 

περιλαμβάνει την έκφραση των σχέσεων μεταξύ των πρακτόρων ενός συστήματος σαν 

ένα  σύνολο  δεσμεύσεων  και  συμβάσεων.  Οι  δεσμεύσεις  αποτελούν  αναλήψεις 

εργασιών από έναν πράκτορα ως "υπόσχεση" προς κάποιον άλλο,  ή  ανάληψη μιας 

εργασίας  από μια ομάδα πρακτόρων,  οπότε  και  ονομάζονται  κοινές  δεσμεύσεις.  Οι 

συμβάσεις αποτελούν τον τρόπο διαχείρισης και εποπτείας των δεσμεύσεων, με άλλα 

λόγια καθορίζουν το πώς θα πρέπει να αντιδράσει ο πράκτορας σε περίπτωση που το 

περιβάλλον  αλλάξει  ή  απλά  η  συγκεκριμένη  εργασία  ολοκληρωθεί,  Έτσι  για 

παράδειγμα,  αν μια ομάδα πρακτόρων αναλάβει  από κοινού τη διεκπεραίωση μιας 

εργασίας και ένας εξ αυτών διαπιστώσει ότι ο στόχος είναι αδύνατο να επιτευχθεί τότε 
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θα  πρέπει  να  ενημερώσει  (σύμφωνα  με  την  αντίστοιχη  κοινωνική  σύμβαση)  τους 

υπόλοιπους πράκτορες της ομάδας.

Οι  δεσμεύσεις  και  οι  συμβάσεις  αποτελούν  σημαντικό  εργαλείο  στη 

μοντελοποίηση  και  κατανόηση  της  συνεργασίας  στα  πολυπρακτορικά  συστήματα 

καθώς  σύμφωνα  με  την  υπόθεση  του  «κεντρικού  ρόλου»  των  δεσμεύσεων  και  

συμβάσεων  που  διατυπώθηκε  από  τον  Jennings "όλοι  οι  μηχανισμοί  συνεργασίας  

μπορούν  να.  αναχθούν  σε  (κοινές)  δεσμεύσεις  και  τις  αντίστοιχές  τους  (κοινωνικές)  

συμβάσεις"

3.2  . Συντονισμός, Συνεργασία και Διαπραγματεύσεις   
Οι  τρεις  αυτές  έννοιες  βρίσκονται  πολύ  κοντά  εννοιολογικά  για  αυτό  και 

περικλείονται στην ίδια παράγραφο. Με τον συντονισμό οι πράκτορες συγχρονίζουν τις 

πράξεις τους έτσι ώστε να είναι καλή η συνεργασία τους και να επιτευχθούν οι στόχοι 

που συμφώνησαν στις διαπραγματεύσεις τους. 

Οι Jennings, Sycara και Wooldridge (1998) βλέπουν τις τρεις αυτές έννοιες ως 

τύπους αλληλεπίδρασης των ΕΠ. Οι ΕΠ συνεργάζονται για να κατακτήσουν ένα κοινό 

στόχο, συντονίζονται ώστε να οργανώσουν τις δραστηριότητές τους αποφεύγοντας τις 

συγκρούσεις και  επιτυγχάνοντας βέλτιστο αποτέλεσμα και τέλος  διαπραγματεύονται  

ώστε να συμφωνήσουν όλοι μαζί στην πορεία προς το συλλογικό στόχο. 

3.2.1. Συντονισμός 

Ο Malone, 1990 αναγνωρίζει δύο τρόπους συντονισμού: ιεραρχίες και αγορές. 

Οι  ιεραρχίες  βασίζονται  στην άμεση επίβλεψη εργασιών.  Οι  αγορές  από την  άλλη 

βασίζονται στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ πρακτόρων οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε 

διαφορετικούς  πόρους,  λειτουργίες.  Και  οι  δύο  αυτοί  τρόποι  συντονισμού  γίνονται 

απαιτητικοί σε πόρους και επικοινωνία όσο αυξάνεται ο πληθυσμός της ομάδας. 

Ένας άλλος τρόπος συντονισμού είναι μέσω ενός κεντρικού ελεγκτή ο οποίος 

θα συντονίζει τις πράξεις όλων των ΕΠ και ο οποίος θα μπορεί να έχει μια ευρύτερη 

άποψη  για  την  κοινωνία  των  πρακτόρων  (Moulin  και  Chaib-draa,  1996,  Artificial 

Intelligence Center, 2000). Αυτός ο τρόπος συντονισμού αναιρεί το πλεονέκτημα της 

DAI  όπου  η  αστοχία  ενός  λυτή  δεν  επηρεάζει  την  απόδοση  των  υπολοίπων.  Αν 

αστοχήσει ο κεντρικός ελεγκτής όλο το σύστημα αδρανεί. 

Το 1993 ο Jennings μίλησε για  τις  συμβάσεις  και δεσμεύσεις.  Σύμφωνα με 

αυτή τη θεωρία οι πράκτορες συντονίζονται μέσω συμβάσεων που στέλνουν ο ένας 
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στον άλλο και δεσμεύσεων (όταν κάποιος «υπογράψει» μια σύμβαση δεσμεύεται ως 

προς το περιεχόμενό της). Αυτή η θεωρία έχει πρακτική εφαρμογή σε συστήματα όπου 

οι πράκτορες είναι «ειλικρινείς» και αυτόνομοι. 

Τις περισσότερες φορές ο συντονισμός γίνεται πριν οι πράκτορες αναλάβουν 

δράση – στη φάση σχεδιασμού της δράσης τους – σε ορισμένες περιπτώσεις όμως είναι 

δυνατή και αργότερα (π.χ. αλλάζουν οι συνθήκες στις οποίες εκτελείται ένα έργο). Ο 

επιμέρους  σφαιρικός  σχεδιασμός  (Partial  Global  Planning)  των  Durfee  και  Lesser 

(1987) προβλέπει την αναδιαπραγμάτευση μεταξύ των πρακτόρων αφού έχει αρχίσει 

να εκτελείται μια εργασία. 

Το contract-net  είναι  ένα  πολύ  σημαντικό  πρωτόκολλο συντονισμού  για  τα 

ΣΠΠ, προτάθηκε το 1981 από τους Smith και Davis και χρησιμοποιείται ακόμα και 

στα  πιο  σύγχρονα  ΣΠΠ,  το  ZEUS  (Collis  και  Ndumu,  1999b)  επί  παραδείγματι. 

Σύμφωνα με αυτό το πρωτόκολλο διαπραγμάτευσης κάθε πράκτορας συντονίζεται με 

τους άλλους μέσω συμβολαίων. Κάθε πράκτορας που αναλαμβάνει ένα συμβόλαιο το 

σπάει σε μικρότερα και τα αναθέτει σε πράκτορες που γνωρίζει ότι μπορούν να τα 

φέρουν  σε  πέρας.  Στέλνει  λοιπόν  σε  όλους  το  συμβόλαιο  με  τα  υποέργα 

αναλαμβάνοντας το ρόλο του μάνατζερ.  Οι πράκτορες εκτιμούν αν μπορούν να το 

φέρουν  σε  πέρας  και  αν  ναι  αποστέλλουν  τις  προσφορές  τους  στο  μάνατζερ.  Ο 

τελευταίος αξιολογεί τις προσφορές και επιλέγει σε ποιον θα κάνει την ανάθεση. Από 

κει  και  πέρα ο  μάνατζερ  ολοκληρώνει  το  συμβόλαιό  του  επικοινωνώντας  με  τους 

πράκτορες στους οποίους ανέθεσε τα υποέργα. Το πρωτόκολλο αυτό είναι και μέρος 

του κεφαλαίου της διαπραγμάτευσης (σε κάποιες εργασίες αναφέρεται ως πρωτόκολλο 

διαπραγμάτευσης, π.χ. Moulin και Chaib-Draa, 1996). 

Τα πρωτόκολλα που έχουν προταθεί για το συντονισμό μεταξύ των πρακτόρων 

μπορούν να καταταχθούν στις παρακάτω κατηγορίες:

•     Πρωτόκολλα βασισμένα στην οργάνωση.

•     Πρωτόκολλα σύναψης συμβολαίων.

•     Πρωτόκολλα πολυπρακτορικού σχεδιασμού.

•     Πρωτόκολλα διαπραγμάτευσης.

Το κύριο χαρακτηριστικό των πρωτοκόλλων συνεργασίας είναι η αποδόμηση 

του προβλήματος σε υποπροβλήματα, ο διαμοιρασμός τους στους πράκτορες και η 

σύνθεση των λύσεων στο τελικό στάδιο της επίλυσης του προβλήματος. Αντίθετα, 

χαρακτηριστικό των πρωτοκόλλων διαπραγμάτευσης είναι  ότι  κάθε πράκτορας που 
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συμμετέχει  προσπαθεί  να  μεγιστοποιήσει  το  προσωπικό του όφελος,  μέσα .από τη 

διαδικασία αλληλεπίδρασης.

3.2.2. Συνεργασία 

Σύμφωνα  με  τους  Durfee  et  al.  (1989)  η  συνεργασία  των  πρακτόρων  που 

ανήκουν σε ένα ΣΠΠ πρέπει να έχει τέσσερις στόχους: 

• Αύξηση του ρυθμού ολοκλήρωσης των εργασιών μέσω του παραλληλισμού 

εκτέλεσης υπο-εργασιών 

•  Αύξηση  του  συνόλου  ή  του  εύρους  των  εργασιών  που  μπορούν  να 

εκτελεστούν μέσω του διαμοιρασμού πόρων 

•  Αύξηση της  πιθανότητας  να  ολοκληρωθούν οι  εργασίες  μέσω της  διπλής 

εκτέλεσής τους 

• Μείωση της αλληλεπίδρασης εργασιών 

Τέτοιοι  πράκτορες  είναι  συνήθως  οι  συνεργατικοί  κατανεμημένοι  λυτές 

προβλημάτων  (cooperative  distributed  problem-solving,  CDPS).  Αυτοί  λύνουν 

προβλήματα τα οποία δεν είναι ποτέ μέσα στις δυνατότητες ενός μόνο ΕΠ. Έτσι, το 

πρόβλημα χωρίζεται σε υποπροβλήματα/υποέργα των οποίων η σύνθεση δίνει τη λύση. 

Οι  Cammarata  et  al.  (1983)  πρότειναν  μια  στρατηγική  συνεργασίας  για 

αποφυγή  συγκρούσεων  μεταξύ  πρακτόρων  οι  οποίοι  εκτελούν  τα  σχέδιά  τους. 

Σύμφωνα με αυτή τη στρατηγική, στην περίπτωση που οι πράκτορες δουν μια πιθανή 

σύγκρουση συμφερόντων πρέπει να επιλέξουν κάποιον ικανότερο από τους άλλους για 

να δημιουργήσει ένα κοινό σχέδιο δράσης. Η απόφαση στη δουλειά των Cammarata et 

al. αφορούσε το ποιος από τους πράκτορες που κανονίζουν τις πορείες αεροσκαφών 

που κινδυνεύουν να συγκρουστούν θα σχεδιάσει τις νέες πορείες των αεροσκαφών. Για 

να  αποφασιστεί  από  την  ομάδα  ποιος  είναι  ο  ικανότερος  λαμβάνονταν  υπόψη 

συγκεκριμένα κριτήρια όπως επάρκεια πληροφόρησης, πόσο περιορισμένος στη δράση 

του (ποιος  έχει  περισσότερους  περιορισμούς,  π.χ.  ποιος  έχει  τα λιγότερα καύσιμα) 

είναι κάποιος πράκτορας, κλπ. 

Ο Decker (1987) θέτει το θέμα της συνεργασίας στο επίπεδο του βαθμού στον 

οποίο είναι συνεργάσιμοι οι ΕΠ από πλήρως συνεργάσιμοι μέχρι ανταγωνιστικοί. Οι 

πλήρως  συνεργάσιμοι  πράκτορες  εκτελούν  τις  εργασίες  τους  συνήθως  με  μεγάλο 

επικοινωνιακό κόστος και με καθυστέρηση καθώς είναι πάντα έτοιμοι να αλλάξουν 

τους στόχους τους για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες άλλων πρακτόρων λειτουργώντας 

με συμπαγή τρόπο και συντονιζόμενοι μαζί τους. Οι ανταγωνιστικοί πράκτορες από 
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την  άλλη  μπορεί  να  μην  είναι  συνεργάσιμοι  αν  δεν  τους  συμφέρει,  ακόμα  και 

μπλοκάρουν ο ένας τους στόχους των άλλων. 

Τέλος αξίζει  να αναφερθεί η δουλειά των Levesque et  al.  (1990) πάνω στη 

δημιουργία ομάδων. Σύμφωνα με αυτή τη δουλειά μια ομάδα χαρακτηρίζεται από μια 

κοινή πρόθεση (joint intention). Η κοινή πρόθεση αυτή γίνεται πράξη όταν υπάρχει μια 

κοινή δέσμευση (joint commitment) από όλα τα μέλη της ομάδας για την ανάληψη 

κοινής δράσης. Η κοινή δέσμευση αυτή ορίζεται ως ένας κοινός επίμονος στόχος (joint 

persistent  goal).  Για  να  γίνει  κάποιος  κοινωνός  μιας  κοινής  δέσμευσης  πρέπει  να 

ενστερνιστεί  τις  κοινές  πεποιθήσεις  (beliefs)  και  δεσμεύσεις  (commitments)  της 

ομάδας. 

3.  2.2.1   Πρωτόκολλα     Βασισμένα     στην     Οργάνωση  

Τα πρωτόκολλα βασισμένα στην οργάνωση προϋποθέτουν μια οργανωτική δομή 

των πρακτόρων, βάσει της οποίας κάθε ένας έχει συγκεκριμένο ρόλο, υπευθυνότητες 

και ικανότητες μέσα στην κοινότητα των πρακτόρων. Τα πρωτόκολλα αυτά οδηγούν 

σε  μια  αρχιτεκτονική  κατανομής  εργασίας  τύπου  master-slave η  οποία  μπορεί  να 

υλοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

• Ένας κεντρικός πράκτορας αναλαμβάνει το χωρισμό του προβλήματος σε 

υποπροβλήματα, τα οποία διαμοιράζει στους άλλους πράκτορες (slaves). Οι 

τελευταίοι μπορούν ίσως να επικοινωνούν μεταξύ τους, χωρίς ωστόσο αυτό 

να  είναι  απαραίτητο,  αλλά  πάντα  επιστρέφουν  τα  αποτελέσματα  στον 

κεντρικό πράκτορα.  

• Μέσω ενός συστήματος  μαυροπίνακα  στο οποίο αποθηκεύονται  τόσο τα 

υποπροβλήματα που πρέπει να επιλυθούν, όσο και τα αποτελέσματα. Στην 

περίπτωση αυτή ο συντονισμός μεταξύ των πρακτόρων επιτυγχάνεται είτε 

μέσω  ενός  πράκτορα  ο  οποίος  ελέγχει  την  προσπέλαση  των  άλλων 

πρακτόρων στο μαυροπίνακα ή έχοντας  καθορίσει  σαφώς ποιες  είναι  οι 

αρμοδιότητες του κάθε πράκτορα που συμμετέχει στο σύστημα.

3.  2.2.2   Πρωτόκολλα     Σύναψης     Συμβολαίων  

Τα πρωτόκολλα σύναψης συμβολαίων βασίζονται στη δημιουργία ενός δικτύου 

σύναψης συμβολαίων και είναι βασισμένα στο τρόπο που λειτουργεί ο επιχειρηματικός 

κόσμος.  Τα  πρωτόκολλα  της  κατηγορίας  κατατάσσονται  στην  κατηγορία  των 

πρωτοκόλλων συνεργασίας, όπου θεωρείται ότι οι πράκτορες που συμμετέχουν έχουν 

59



ένα κοινό στόχο, τον οποίο προσπαθούν να επιτύχουν από κοινού. Στο μοντέλο αυτό 

κάθε πράκτορας μπορεί να αναλάβει δύο ρόλους:

• το ρόλο του διαχειριστή, ο οποίος χωρίζει το πρόβλημα σε υποπροβλήματα 

και αναλαμβάνει να τα αναθέσει στους εργολάβους, καθώς και να επιβλέπει 

την πορεία της λύσης, ή 

• το ρόλο του εργολάβου, ο οποίος αναλαμβάνει να λύσει ένα υποπρόβλημα. 

Οι εργολάβοι μπορούν να χωρίσουν το υποπρόβλημα που έχουν αναλάβει 

σε περισσότερα υποπροβλήματα και με τη σειρά τους να το αναθέσουν σε 

άλλους πράκτορες.

Η διαδικασία ανάθεσης των υποπροβλημάτων περιλαμβάνει τη δημοσιοποίηση 

τους από το διαχειριστή σε όλους ή σε μερικούς από τους πράκτορες. Οι αποδέκτες 

των  δημοσιοποιήσεων  αξιολογούν  αν  είναι  ικανοί  να  αναλάβουν  τη  λύση  του 

υποπροβλήματος και στέλνουν αντίστοιχα  προσφορές  ή  απορρίψεις  στο διαχειριστή. 

Τέλος ο διαχειριστής αφού συλλέξει τις προσφορές από τους υποψήφιους εργολάβους 

τις αξιολογεί και κάνει τις κατάλληλες αναθέσεις.

Θα πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  στο  μοντέλο  αυτό,  αντίθετη  με  εκείνο  των 

πρωτοκόλλων  βασισμένων  στην  οργάνωση,  κάθε  πράκτορας  μπορεί  να  είναι 

ταυτόχρονα διαχειριστής  και  εργολάβος.  Για  παράδειγμα,  ως  εργολάβος  μπορεί  να 

αναλάβει μια εργασία και να την αποδημήσει σε μικρότερες, τις οποίες θα αναθέσει σε 

άλλους  πράκτορες-εργολάβους,  μέσω  μιας  δεύτερης  διαδικασίας  σύναψης 

συμβολαίων.

Το πρωτόκολλο ανάθεσης συμβολαίων αποτελεί ίσως το πλέον διαδεδομένο 

πρωτόκολλο αλληλεπίδρασης πρακτόρων για διαμοιρασμό προβλημάτων. Η μεγάλη 

του διάδοση οδήγησε τον οργανισμό  FIPA ACL να συμπεριλάβει στα πρότυπα του 

προδιαγραφές  του  πρωτοκόλλου  χρησιμοποιώντας  τη  γλώσσα  FIPA ACL.  Οι 

προδιαγραφές  καθορίζουν  τις  επικοινωνιακές  πράξεις  των  μηνυμάτων  που 

ανταλλάσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες του πρωτοκόλλου και αναπαριστώνται με τη 

χρήση  της  γλώσσας  FIPA ACL,  μιας  επέκτασης  της  γλώσσας  UML που 

χρησιμοποιείται στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. 

3.  2.2.3    Πολυπρακτορικός     Σχεδιασμός  

Στο  πολυπρακτορικό  σχεδιασμό  οι  πράκτορες  συντάσσουν  ένα  πλάνο 

ενεργειών,  βάσει  του  οποίου  θα  επιλύσουν  το  πρόβλημα.  Κατά  τη  διάρκεια  της 
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εκτέλεσης το πλάνο αναθεωρείται βάσει των νέων στοιχείων και αποτελεσμάτων. Δύο 

είναι οι τύποι πολυπρακτορικού σχεδιασμού:

•      Κεντρικός  πολυπρακτορικός  σχεδιασμός,  στον  οποίο  ένας  κεντρικός 

πράκτορας αναλαμβάνει τη συλλογή των επιμέρους πλάνων από τους πράκτορες, τα 

συνδυάζει σε ένα πλάνο και επιλύει τυχόν συγκρούσεις που θα εμφανιστούν σε αυτό.

•   Κατανεμημένος  πολυπρακτορικός  σχεδιασμός,  στον  οποίο  οι  πράκτορες 

επικοινωνούν μεταξύ τους για τη δημιουργία των πλάνων τους και την επίλυση τυχόν 

συγκρούσεων που προκύπτουν.

3.2.3 Διαπραγμάτευση 

Η  διαπραγμάτευση  είναι  ένας  μηχανισμός  που  χρησιμεύει  συνήθως  στον 

συντονισμό μιας ομάδας ΕΠ. Οι Durfee, Lesser και Corkill (1989) περιγράφουν τη 

διαπραγμάτευση ως ένα τρόπο βελτίωσης μιας συμφωνίας (μειώνοντας την ασάφεια 

και  την  αβεβαιότητα).  Οι  Jennings,  Sycara  και  Wooldridge  (1998)  ορίζουν  την 

διαπραγμάτευση σαν μια μέθοδο συντονισμού και επίλυσης συγκρούσεων. Σύμφωνα 

με τους  ίδιους τα χαρακτηριστικά ενός  ΣΠΠ τα οποία κάνουν αναγκαία τη χρήση 

διαπραγμάτευσης είναι: 

• Η ύπαρξη κάποιας μορφής σύγκρουσης η οποία πρέπει να επιλυθεί με έναν 

αποκεντρωμένο τρόπο. 

• Η λειτουργία εγωκεντρικών πρακτόρων οι οποίοι έχουν: 

 πεπερασμένη λογική και 

 τοπική-ελλιπή πληροφόρηση 

Όταν  η  διαπραγμάτευση  χρειάζεται  να  αυτοματοποιείται  (για  χρήση  σε 

πληροφοριακά συστήματα όπως τα ΣΠΠ) τρία είναι τα βασικά θέματα που πρέπει να 

οριστούν καλά: 

•  Πρωτόκολλα  διαπραγμάτευσης  (ένα  σύνολο  κανόνων  σύμφωνα  με  τους 

οποίους  θα  αλληλεπιδράσουν  οι  διαπραγματευόμενοι  ΕΠ,  π.χ.  ποιοι  θα 

διαπραγματευτούν, ποιες είναι οι πιθανές καταστάσεις της διαπραγμάτευσης, κλπ), 

•  Αντικείμενα  διαπραγμάτευσης  (τα  θέματα  για  τα  οποία  θα  γίνει 

διαπραγμάτευση, π.χ. τιμή αγοράς προϊόντος) και 

•  Μοντέλα  λήψης  αποφάσεων  των  πρακτόρων  (τα  μοντέλα  αυτά 

χρησιμοποιούνται  παράλληλα  με  το  πρωτόκολλο  από  τους  ΕΠ ώστε  καλύτερα  να 

υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους) 
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Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης συνήθως προβλέπει την αποστολή από έναν 

πράκτορα σε έναν άλλο μιας επιχειρηματικής πρότασης-προσφοράς (proposal).  Δύο 

είναι συνήθως οι απαντήσεις του πράκτορα που δέχεται την προσφορά: 

• Η διατύπωση μιας κριτικής (critique) για την προσφορά ή/και 

• Η διατύπωση μιας νέας προσφοράς (counter-proposal) 

Οι συνηθισμένοι τρόποι διαπραγμάτευσης είναι οι (Jennings et al., 2001): 

3.  2.3.1   Πλειστηριασμοί  

Οι  πλειστηριασμοί  αποτελούν  ουσιαστικά  πρωτόκολλα  μέσω  των  οποίων 

διακινούνται αγαθά, όπως και  στον πραγματικό κόσμο. Στόχος είναι  να καθοριστεί 

τόσο η τιμή του αγαθού προς διάθεση, όσο και σε ποιον πράκτορα θα διατεθεί.

Σε έναν πλειστηριασμό υπάρχουν δύο εμπλεκόμενα μέρη: ο εκπλειστηριαστής ο 

οποίος θέλει να διαθέσει το συγκεκριμένο αγαθό στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή και οι 

πλειοδότες,  οι οποίοι ανταγωνίζονται για την απόκτηση του αγαθού που διατίθεται, 

φυσικά  στη  χαμηλότερη  δυνατή  τιμή.  Οι  πλειοδότες  κάνουν  μια  ή  περισσότερες 

προσφορές  και  το  αγαθό  διατίθεται  στον  πράκτορα  που  έδωσε  τη  μεγαλύτερη 

προσφορά.  Όπως  είναι  προφανές  κάθε  εμπλεκόμενος  πράκτορας  σε  έναν 

πλειστηριασμό έχει τον προσωπικό στόχο που πρέπει να ικανοποιήσει, ο οποίος είναι 

ανταγωνιστικός ως προς τους στόχους των υπολοίπων πρακτόρων. Οι μηχανισμοί με 

τους οποίους καθορίζεται ο τελικός πλειοδότης διαφέρουν στα ακόλουθα σημεία:

•       Αν οι προσφορές είναι  ανοικτές  ή  κλειστές,  δηλαδή αν οι πράκτορες 

γνωρίζουν τις προσφορές των άλλων πλειοδοτών - πρακτόρων.

• Αν  γίνεται  μόνο  ένας  κύκλος  προσφορών  ή  περισσότεροι.  Στη  δεύτερη 

περίπτωση μπορεί η τιμή των προσφορών σε κάθε κύκλο να αυξάνεται ή να 

μειώνεται.

•          Ο τρόπος με τον οποίο καθορίζεται η τελική τιμή του αγαθού, δηλαδή 

αν ο τελικός πλειοδότης καλείται να καταβάλλει την τιμή της προσφοράς του ή τη 

δεύτερη χαμηλότερη τιμή.

Υπάρχουν  τέσσερα  είδη  πλειστηριασμών:  οι  πλειστηριασμοί  κλειστών 

προσφορών  ενός  κύκλου,  οι  πλειστηριασμοί  Αγγλικού  τύπου,  οι  πλειστηριασμοί 

Ολλανδικού τόπου και οι πλειστηριασμοί Vickrey, που περιγράφονται στη συνέχεια.

 Πλειστηριασμοί κλειστών προσφορών ενός κύκλου.

Αποτελούν την απλούστερη μορφή πλειστηριασμών. Οι πλειοδότες καταθέτουν 

τις κλειστές προσφορές τους στον εκπλειστηριαστή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον 
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έλεγχο των προσφορών και την ανάδειξη του νικητή. Το αγαθό διατίθεται στον πρά-

κτορα με τη μέγιστη προσφορά στην τιμή που προσέφερε.

 Πλειστηριασμοί Αγγλικού τύπου

Είναι ίσως το πλέον συχνό είδος πλειστηριασμών στον πραγματικό κόσμο, για 

παράδειγμα είναι το είδος του πλειστηριασμού που υιοθετείται στο διαδίκτυο, όπως για 

παράδειγμα  στο  eΒαy,  ή  μεγάλους  οίκους  πλειστηριασμών  όπως  ο  Sothby’s.  Οι 

προσφορές είναι ανοικτές και ο πλειστηριασμός λαμβάνει χώρα σε περισσότερους του 

ενός κύκλους. Οι προσφορές ξεκινούν από μια χαμηλή τιμή και οι πράκτορες έχουν 

δικαίωμα να κάνουν μια προσφορά με τιμή μεγαλύτερη της τρέχουσας.  Μέσα από 

διαδοχικούς  κύκλους  προσφορών  η  τιμή  ανεβαίνει  έτσι  ώστε  κάποια  στιγμή  οι 

προσφορές  σταματούν.  Ο  νικητής  του πλειστηριασμού  είναι  εκείνος  ο  οποίος  έχει 

κάνει τη μεγαλύτερη (τελευταία) προσφορά και καλείται να καταβάλλει το αντίστοιχο 

τίμημα που προσέφερε.

 Πλειστηριασμοί Ολλανδικού τύπου

Παρόμοιοι  με  τους  πλειστηριασμούς  Αγγλικού  τύπου,  με  τη  διαφορά ότι  ο 

εκπλειστηριαστής  ξεκινά  τη  διαδικασία  από  μια  αρκετά  υψηλή  τιμή  την  οποία 

ανακοινώνει  στους  πλειοδότες  αναμένοντας  προσφορά  από  κάποιον  πλειοδότη.  Σε 

περίπτωση  κανένας  από  τους  πλειοδότες  δεν  προχωρήσει  σε  προσφορά,  τότε  ο 

εκπλειστηριαστής μειώνει την τιμή και ξεκινά ένας νέος κύκλος πλειστηριασμού. Το 

αγαθό διατίθεται σε εκείνον που κάνει την πρώτη προσφορά.

 Πλειστηριασμοί Vickrey 

Αποτελούν  ίσως  το  πλέον  ενδιαφέρον  (και  σπάνιο)  είδος  πλειστηριασμών. 

Είναι, πλειστηριασμοί ενός κύκλου, κλειστού τύπου όπου ο νικητής είναι εκείνος που 

κατέθεσε  τη  μεγαλύτερη  προσφορά  αλλά  καλείται  να  καταβάλλει  το  τίμημα  της 

δεύτερης μεγαλύτερης προσφοράς. Αν και αυτό φαίνεται περίεργο με μια πρώτη ματιά, 

εξασφαλίζει  ότι  οι  πράκτορες  θα προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή τους τιμή για  το 

αγαθό.

Δηλαδή τη μέγιστη τιμή την οποία μπορούν να καταβάλλουν το αγαθό, βάσει 

των ιδιαίτερων τους κριτηρίων.

Για  να  γίνει  περισσότερο  κατανοητό  το  παραπάνω  έστω  ότι  ο  πράκτορας 

προσφέρει μια τιμή μικρότερη από τη μέγιστη δυνατή τιμή του. Τότε διακινδυνεύει 

χάσει τον πλειστηριασμό από κάποιον άλλο πράκτορα ο οποίος θα δώσει μεγαλύτερη 

προσφορά,  ενώ  ίσως  θα  μπορούσε  να  την  κερδίσει  δίνοντας  την  πραγματική 

προσφορά. Στην αντίθετη περίπτωση αν δώσει αρκετά μεγαλύτερη τιμή για να αυξήσει 
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την πιθανότητα να κερδίσει, κινδυνεύει να βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να καταβάλλει 

τίμημα μεγαλύτερο από εκείνο που ήταν διατεθειμένος να διαθέσει. Αν προσφέρει τη 

μέγιστη δυνατή του τιμή τότε από τη μια μεγιστοποιεί τις πιθανότητες να κερδίσει τον 

πλειστηριασμό και από την άλλη δε,  ρισκάρει  να  καταβάλλει μεγαλύτερο τίμημα  ί  

εκείνο που η αγορά κρίνει ότι αξίζει το αγαθό, καθώς θα καταβάλλει. την τιμή της 

δεύτερης μεγαλύτερης προσφοράς.

Αν  και  οι  πλειστηριασμοί  δεν  είναι  τόσο  συχνοί  στην  καθημερινή  ζωή, 

εντούτοις  αποτελούν  ένα  από  τα  πλέον  χρησιμοποιούμενα  πρωτόκολλα 

διαπραγμάτευσης στα πολυπρακτορικά συστήματα. Το γεγονός οφείλεται στο ότι είναι 

πρωτόκολλα σχετικά απλά στην υλοποίηση τους και μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε 

πλήθος περιπτώσεων, όπως για κατανομή πόρων, διάθεση αγαθών, κτλ.

3.2.3.2   Προσέγγιση με τη θεωρία παιγνίων   (game theory)   

Σύμφωνα  ,με  αυτή  την  προσέγγιση  οι  πράκτορες  κάνουν  την  κίνησή  τους 

προσπαθώντας να απαντήσουν στην ερώτηση: «Ποιο είναι η καλύτερη-περισσότερο 

λογική κίνηση που μπορεί να κάνει ο πράκτορας;». Η θεωρία παιγνίων προκύπτει από 

τη  μελέτη  παιχνιδιών  όπως  το  σκάκι.  Στην  περίπτωση  της  διαπραγμάτευσης 

πρακτόρων χρησιμοποιείται ώστε οι πράκτορες να επιλέξουν την καλύτερη στρατηγική 

από  τον  χώρο  όλων  των  πιθανών  στρατηγικών,  αναλογιζόμενοι  όλες  τις  πιθανές 

αλληλεπιδράσεις.  Σημαντική  δουλειά  στο  χώρο  αυτό  έκαναν  οι  Rosenschein  και 

Zlotkin (1994).  Αυτοί  χρησιμοποίησαν ένα μονότονο πρωτόκολλο συμβιβασμού με 

στρατηγική Zeuthen (μοντέλο λήψης απόφασης). Σύμφωνα με αυτό η διαπραγμάτευση 

προχωρά με γύρους διαπραγματεύσεων. Σε κάθε γύρο κάθε εμπλεκόμενος πράκτορας 

κάνει μια προσφορά. Αν οι προσφορές είναι αλληλοκαλυπτόμενες η διαπραγμάτευση 

σταματά.  Αν  όχι  ξεκινά  νέος  γύρος  διαπραγματεύσεων,  στον  οποίο  οι  πράκτορες 

μπορούν είτε να κάνουν μια παραχώρηση (concession) είτε να προτείνουν την ίδια 

πρόταση που είχαν πριν. Αν κανείς δεν κάνει παραχώρηση τότε η διαπραγμάτευση 

σταματά χωρίς αποτέλεσμα. Σύμφωνα με την στρατηγική Zeuthen ο πράκτορας που θα 

κάνει παραχώρηση είναι αυτός που έχει να χάσει τα περισσότερα σε περίπτωση μη 

κατάληξης  σε  συμφωνία  αλλά  η  παραχώρηση  πρέπει  να  είναι  η  ελάχιστη  που 

απαιτείται  ώστε  κάποιος  άλλος  να  έχει  πιο  πολλά  να  χάσει  σε  επόμενο  γύρο 

διαπραγμάτευσης. 

3.  2.3.3   Ευριστική προσέγγιση   (Heuristic approach)  
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Εδώ, ευριστικά πρωτόκολλα και μηχανισμοί λήψης απόφασης στοχεύουν στο 

να βρεθεί σε βέλτιστο χρόνο μια καλή (όχι βέλτιστη) απόφαση συμβιβασμού.

 

3.2.3.4   Προσέγγιση βασισμένη σε επιχειρήματα   (argumentation-based approach)  

 Σε αντίθεση με τους προηγούμενους τρόπους διαπραγμάτευσης εδώ δίνεται 

έμφαση  στην  άσκηση  κριτικής  σε  μία  προσφορά  αντί  για  να  κατατεθεί  μια 

αντιπροσφορά. Ακόμα, μπορεί να περιλαμβάνονται απειλές, μπόνους, κλπ σύμφωνα με 

την ανθρώπινη επιχειρηματολογία. Οι Parsons et al (1998) δείχνουν πως ένα μοντέλο 

επιχειρηματολογίας μπορεί να λειτουργήσει σε BDI πράκτορες (μια έρευνα για BDI 

αρχιτεκτονικές  έκαναν  οι  Haddadi  και  Sundermeyer  το  1996)  επηρεάζοντας,  με 

επιχειρηματολογία, ο ένας τις πεποιθήσεις του άλλου. 

Όλες  οι  μέθοδοι  αυτές  έχουν  πλεονεκτήματα  και  μειονεκτήματα.  Οι 

πλειστηριασμοί  περιλαμβάνουν  μεγάλο  όγκο  ανταλλαγής  μηνυμάτων  και 

απευθύνονται σε ΣΠΠ στα οποία υπάρχουν πολλοί πράκτορες. Ακόμα ο πράκτορας 

που  κάνει  προσφορές  δεν  μπορεί  να  ξέρει  γιατί  δεν  γίνονται  αποδεκτές  (η  μόνη 

πληροφορία  που  δέχεται  από  τους  άλλους  πράκτορες  είναι  η  αποδοχή  ή  όχι  της 

προσφοράς  του).  Η  θεωρία  παιγνίων  είναι  τεκμηριωμένη  αλλά  είναι  ιδιαίτερα 

απαιτητική  σε  υπολογιστικό  χρόνο  και  αφορά  διαπραγματεύσεις  σε  συγκεκριμένα 

θέματα (ένα μοντέλο δεν μπορεί να γενικευτεί) και επίσης να γνωρίζουν οι πράκτορες 

όλο τον χώρο των λύσεων. Οι ευρετικοί μέθοδοι επειδή δεν αποδεικνύουν την επίτευξη 

ή όχι συμφωνίας θέλουν συνήθως εξαντλητικό έλεγχο για τη σωστή τους λειτουργία. 

Τέλος,  η επιχειρηματολογία απευθύνεται  σε πολύπλοκες αρχιτεκτονικές πρακτόρων 

και είναι ακόμα νέα ως κλάδος της διαπραγμάτευσης. 

Οι  παραπάνω  περιπτώσεις  αφορούν  κυρίως  ΣΠΠ  όπου  οι  πράκτορες  είναι 

πρόθυμοι να συνεργαστούν.  Σε αντίθετη περίπτωση η διαπραγμάτευση πολύ συχνά 

φτάνει σε αδιέξοδο. Η Sycara (1990) πρότεινε την ύπαρξη τρίτων πρακτόρων οι οποίοι 

θα  μεσολαβούν  σε  περίπτωση  σύγκρουσης  απόψεων.  Η  συγκεκριμένη  εφαρμογή 

(PERSUADER) προέβλεπε ΕΠ που εκπροσωπούσαν τον εργοδότη και το σωματείο 

των  εργαζομένων  οι  οποίοι  πολύ  συχνά  είχαν  αντίθετα  συμφέροντα.  Σε  αυτή  την 

περίπτωση ένας τρίτος πράκτορας – ο διαμεσολαβητής – αναλάμβανε να κάνει νέες 

προτάσεις για να μικρύνει τις διαφορές στις προτάσεις των προηγούμενων δύο. 
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Κεφάλαιο 4

Μεθοδολογία Ανάπτυξης ΣΠΠ

4.1.Εισαγωγή
Πολλές μεθοδολογίες για την ανάπτυξη ενός ΣΠΠ έχουν προταθεί στη διεθνή 

βιβλιογραφία. Λίγες όμως από αυτές καλύπτουν όλη τη διαδικασία ανάπτυξης ενός 

ΣΠΠ, δηλαδή από την διατύπωση των απαιτήσεων του συστήματος μέχρι την οριστική 

λειτουργία  του  και  συντήρησή  του.  Οι  πιο  πολλοί  κατασκευαστές  πλατφορμών 

ανάπτυξης ΣΠΠ προτείνουν και μια μεθοδολογία ανάπτυξης του ΣΠΠ. Συνήθως όμως 

αυτή περιορίζεται στην περιγραφή της λειτουργίας των εργαλείων που παρέχουν στο 

χρήστη-μηχανικό.  Μόνο  ο  οργανισμός  που  παράγει  το  agentTool  εργαλείο  (AFIT, 

ινστιτούτο  τεχνολογίας  της  Πολεμικής  Αεροπορίας  των  ΗΠΑ),  το  οποίο  δεν 

αναφέρεται στην περιγραφή διαφόρων πλατφορμών λόγω της ομοιότητάς του με το 

AgentBuilder  και  λόγω  της  ελλιπούς  τεκμηρίωσής  του,  αναφέρει  μία  πειστική 

μεθοδολογία για την ανάπτυξη ενός ΣΠΠ την MaSE (Wood και DeLoach, 2000). Μια 

άλλη σύγχρονη μεθοδολογία,  η  οποία  θα παρουσιαστεί  παρακάτω σε  λεπτομέρεια, 

είναι η Gaia (Wooldridge και άλλοι, 2000). Τέλος, οι Collis και Ndumu (1999c) έχουν 

κάνει μια καλή δουλειά στην μοντελοποίηση ρόλων. Οι ρόλοι είναι μια ιδέα η οποία 

υπάρχει σε όλες τις σύγχρονες μεθοδολογίες ανάπτυξης ΣΠΠ (Kendall, 1998). 

4.  2. Ρόλοι Πρακτόρων   
Ο  φορμαλισμός  των  ρόλων  των  πρακτόρων  επιτρέπει  την  εύκολη 

μοντελοποίηση σχεδιασμό και υλοποίησή τους. Το μοντέλο ρόλων προβλέπεται στον 

αντικειμενοστραφή  τρόπο  σχεδίασης  και  μοντελοποίησης  συστημάτων  (Kristensen, 

1996). Οι ρόλοι πρέπει να (Collis και Ndumu 1999c): 

• Είναι τμηματοποιημένοι: ένας ρόλος ορίζει ένα σύνολο οντοτήτων όλοι εκ των 

οποίων μπορούν να πάρουν την ίδια θέση σε μια επαναλαμβανόμενη δομή. Έτσι όλοι 

οι πράκτορες που μπορούν να αναλάβουν ένα συγκεκριμένο ρόλο θα μπορούσαν να 

εναλλαχθούν σε πολλαπλές λειτουργίες αυτού του ρόλου. 

• Έχουν υψηλή συνοχή: για να προαγάγει την τμηματικότητα ένας ρόλος πρέπει 

να περιλαμβάνει ένα καλά ορισμένο σύνολο από αρμοδιότητες και λειτουργίες. 

•  Είναι  συγκεκριμένοι:  ένας  ρόλος  δεν  μπορεί  να  έχει  αυξημένες-πρόσθετες 

αρμοδιότητες. 
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•  Είναι  ολοκληρωμένοι:  Ένας  ρόλος  δεν  πρέπει  να  είναι  τετριμμένος.  Οι 

τετριμμένοι ρόλοι πρέπει να συγχωνεύονται με άλλους ρόλους. 

•  Συνδέονται  ελάχιστα:  Οι  εξαρτήσεις  μεταξύ  ρόλων  πρέπει  να 

ελαχιστοποιούνται. 

Στην  περίπτωση  κοινωνικών  πρακτόρων  κάποιοι  πράκτορες  μπορεί  να 

αναλαμβάνουν περισσότερους  από έναν ρόλους.  Για  παράδειγμα ο  πράκτορας  που 

αναλαμβάνει  τον  ρόλο  «οδηγός  φορτηγού»  μπορεί  να  παίζει  και  τον  ρόλο 

«φορτοεκφορτωτής». 

4.  3. Gaia   
Η μεθοδολογία Gaia μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ΣΠΠ με τα 

εξής χαρακτηριστικά-περιορισμούς: 

• οι πράκτορες χρησιμοποιούν υπολογιστικούς πόρους, 

• το ΣΠΠ δεν θα έχει συγκρούσεις συμφερόντων των ΕΠ, 

•  οι  ΕΠ  είναι  ετερογενείς  (οι  πράκτορες  μπορεί  να  προγραμματιστούν  με 

διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού, τεχνικές ή αρχιτεκτονικές), 

• η οργανωσιακή δομή του ΣΠΠ είναι στατική (οι σχέσεις των πρακτόρων δεν 

αλλάζουν στο χρόνο εκτέλεσής τους), 

• οι ικανότητες των πρακτόρων και οι υπηρεσίες που παρέχουν είναι στατικές

• το ΣΠΠ περιέχει έναν σχετικά μικρό αριθμό διαφορετικών τύπων πρακτόρων. 

Σύμφωνα με τη Gaia από τη στιγμή που διατυπωθούν οι απαιτήσεις ενός ΣΠΠ 

η  φάση  του  σχεδιασμού  και  μοντελοποίησης  του  συστήματος  χωρίζεται  σε  δύο 

βήματα:  α)  την  ανάλυση (όπου  δημιουργείται  μια  εικόνα του  συστήματος  και  της 

οργανωτικής δομής των πρακτόρων) και β) τη σχεδίαση (ελαχιστοποίηση του επίπεδου 

αφαίρεσης έτσι ώστε με αντικειμενοστραφή σχεδιασμό να είναι δυνατή η υλοποίηση 

του συστήματος). Στην διάρκεια των βημάτων αυτών δημιουργούνται δύο (στο βήμα 

της ανάλυσης) και τρία (στο βήμα της υλοποίησης) μοντέλα αντίστοιχα με τις σχέσεις 

που φαίνονται στο σχήμα 4.1

67



Σχήμα 4.1. Σχέσεις μεταξύ των μοντέλων της μεθοδολογίας Gaia 

•  Μοντέλο  Ρόλων:  Αναγνώριση  των  ρόλων-κλειδιών  του  ΣΠΠ.  Εδώ 

αναγνωρίζονται  ρητώς  οι  πόροι  και  οι  λειτουργίες  που  σχετίζονται  με  κάθε  ρόλο. 

Συγκεκριμένα, ορίζονται οι ρόλοι, οι λειτουργίες-μέθοδοι που θα μπορεί να εκτελέσει 

κάθε ρόλος, οι  πόροι που θα του είναι διαθέσιμοι ή τους οποίους θα αξιοποιεί  και 

τέλος οι ρόλοι με τους οποίους συνεργάζεται ο κάθε ρόλος (σχήμα 4.2). 

Ρόλος  : όνομα ρόλου   

Περιγραφή: Περιγραφή με χρήση φυσικής γλώσσας 

Δραστηριότητες  και  Αλληλεπιδράσεις:  Ορίζονται  δραστηριότητες  που 

συμμετέχουν στον κύκλο ζωής του ρόλου, ρόλοι με τους οποίους αλληλεπιδρά και με 

ποια πρωτόκολλα. 

Προσβάσεις: προσβασιμότητα του ρόλου σε πληροφορία και πηγές δεδομένων 

(ο ρόλος μπορεί να έχει την άδεια να διαβάσει, τροποποιήσει, εγγράψει ή διαγράψει 

πληροφορίες σε μια βάση δεδομένων) 

Αρμοδιότητες: 

Κύκλος Ζωής: Δραστηριότητες και Αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα σε 

κάποιο χρόνο και με κάποια σειρά κατά τη διάρκεια ζωής του ρόλου. 

Ασφάλεια: Συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι δυνατή η ομαλή λειτουργία του 

ρόλου. 

Σχήμα 4.2. Πρότυπο ορισμού ρόλων για τη Gaia. 

•  Μοντέλο  Αλληλεπιδράσεων:  Εδώ  αναγνωρίζονται  οι  σχέσεις  μεταξύ  των 

ρόλων. Το μοντέλο ορίζει πρωτόκολλα αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ρόλων. Έτσι, οι 
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ρόλοι με τους οποίους συνεργάζεται κάθε ρόλος σχετίζονται και με το πρωτόκολλο 

αλληλεπίδρασης μεταξύ τους (σχήμα 4.3). 

Πρωτόκολλο  : όνομα πρωτοκόλλου   

Περιγραφή: Περιγραφή με χρήση φυσικής γλώσσας 

Πρώτος Ρόλος: οι ρόλοι που μπορούν να αρχικοποιήσουν μια αλληλεπίδραση 

η οποία θα βασίζεται σε αυτό το πρωτόκολλο. 

Δεύτερος Ρόλος: οι ρόλοι που απαντούν στους πρώτους ρόλους. 

Ανταλλαγείσα Πληροφορία: 

Είσοδος: την δίνει ο πρώτος ρόλος. 

Έξοδος: η απάντηση του δεύτερου ρόλου. 

Επεξεργασία:  περιγραφή  της  όποιας  επεξεργασίας  πραγματοποιεί  ο  πρώτος 

ρόλος κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης. 

Σχήμα 4.3. Πρότυπο ορισμού Πρωτοκόλλων για τη Gaia. 

• Μοντέλο Πρακτόρων: Εδώ αναγνωρίζονται οι τύποι των πρακτόρων του ΣΠΠ. 

Ουσιαστικά  κάθε  τύπος  πράκτορα  θα  αναλάβει  έναν  ή  παραπάνω  από  τους 

προηγουμένως ορισμένους ρόλους. 

• Μοντέλο Υπηρεσιών: Εδώ ορίζονται οι λειτουργίες που θα εκτελεί κάθε ρόλος. 

Συγκεκριμένα αναφέρονται η λειτουργία, ποιος ρόλος την υλοποιεί και ποιες είναι οι 

συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι εφικτή η εκτέλεση της λειτουργίας αυτής. 

•  Μοντέλο  Γνωριμιών:  Εδώ ορίζονται  οι  δίοδοι  επικοινωνίας  μεταξύ  τύπων 

πρακτόρων,  δηλαδή  ποιοι  από  τους  τύπους  των  πρακτόρων  του  συστήματος 

αλληλεπιδρούν  και  με  ποιους.  Δεν  ενδιαφέρει  το  είδος  ή  το  περιεχόμενο  των 

αλληλεπιδράσεων μόνο το ποιος αλληλεπιδρά με ποιον. 

Γενικά  η  Gaia  προσπαθεί  κυρίως  να  ορίσει  σε  ένα  επίπεδο  αφαιρετικό  τη 

λειτουργία ενός ΣΠΠ. Δεν την ενδιαφέρουν λεπτομέρειες και τρόποι υλοποίησης αλλά 

ορίζει  ξεκάθαρα  το  ποιος  κάνει  τι  και  με  ποιον  σε  ένα  ΣΠΠ.  Είναι  ένας  τρόπος 

μοντελοποίησης  ενός  ΣΠΠ  αλλά  απέχει  λίγο  από  την  πλήρη  σχεδίαση  ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος. 

4.  4. MaSE   

Η μεθοδολογία MaSE (Wood και DeLoach, 2000) μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την ανάπτυξη ΣΠΠ με τα εξής χαρακτηριστικά-περιορισμούς: 
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•  το  περιβάλλον  λειτουργίας  των  ΕΠ είναι  κλειστό  και  όλες  οι  εξωτερικές 

διεπαφές κελυφοποιούνται με τη χρήση ενός ΕΠ, 

•  η  μεθοδολογία  δεν  αφορά  συστήματα  όπου  οι  πράκτορες  μπορούν  να 

δημιουργηθούν, καταστραφούν ή μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους 

•  οι  αλληλεπιδράσεις  μεταξύ  των  πρακτόρων  είναι  ένας  προς  ένας  – 

αποκλείεται η πολλαπλή εκπομπή μηνυμάτων (ένα μήνυμα δεν έχει περισσότερους του 

ενός αποδέκτες) 

• το ΣΠΠ δεν πρέπει να περιέχει πάνω από 10 τάξεις (τύπους) ΕΠ 

Η μεθοδολογία εφαρμόζεται αντίστοιχα με τη Gaia αφού τεθούν οι απαιτήσεις 

του  συστήματος.  Σύμφωνα  με  τη  μεθοδολογία  αυτή  παράγονται  τυποποιημένα 

έγγραφα  σχεδίασης  του  ΣΠΠ  βασισμένα  σε  γραφικά.  Η  MaSE  είναι  ανεξάρτητη 

αρχιτεκτονικής  ΣΠΠ,  αρχιτεκτονικής  πρακτόρων,  συστήματος  μεταβίβασης 

μηνυμάτων και γλώσσας προγραμματισμού. Η μεθοδολογία ακολουθεί τα βήματα που 

φαίνονται στο σχήμα 2.4. Και πάλι, αντίστοιχα με τη Gaia, τα βήματα είναι χωρισμένα 

στις  φάσεις  ανάλυσης και  σχεδίασης όπως φαίνεται  στην εικόνα.  Τα βήματα αυτά 

είναι: 

•  Ιεραρχία Στόχων:  Αυτά τα διαγράμματα αποσαφηνίζουν τους στόχους του 

ΣΠΠ (απαιτήσεις) και στόχος του βήματος αυτού είναι τόσο η αναγνώριση όσο και η 

δόμηση των στόχων αυτών. Η δόμηση αυτή είναι ουσιαστικά το σπάσιμο των στόχων 

σε υποστόχους και η κατάληξη σε στοιχειώδεις στόχους (οι οποίοι πιθανόν να είναι και 

οι εργασίες που θα επιτελούν οι τύποι των πρακτόρων του ΣΠΠ). 

•  Περιπτώσεις Χρήσης: Οι περιπτώσεις χρήσης του συστήματος (διαγράμματα 

UML). 

•  Διαγράμματα  Αλληλουχιών:  Με  τα  UML  διαγράμματα  αυτά  (sequence 

diagrams)  δημιουργούνται  σενάρια  λειτουργίας  του  συστήματος.  Τα  σενάρια  αυτά 

συνήθως αφορούν τα μηνύματα που θα ανταλλάσσουν οι διάφοροι ρόλοι-πράκτορες 

για κάθε περίπτωση χρήσης του ΣΠΠ. 

•  Ταυτόχρονες  Εργασίες:  Κάθε  ρόλος  περιλαμβάνει  την  εκτέλεση  μιας  ή 

περισσοτέρων εργασιών οι οποίες μπορεί να πρέπει να εκτελούνται παράλληλα. Με τη 

χρήση των διαγραμμάτων αυτών αποσαφηνίζονται αυτά τα θέματα 

• Ρόλοι: Σχεδόν κάθε στόχος ορίζει και ένα ρόλο. Εδώ ορίζονται επίσης και οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ρόλων. 

• Τάξεις Πρακτόρων: Οι τάξεις των πρακτόρων μπορεί να περιλαμβάνουν έναν 

ή περισσότερους ρόλους 
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•  Διάλογοι:  Οι  διάλογοι  ουσιαστικά  αφορούν  τα  πρωτόκολλα  επικοινωνίας 

μεταξύ  των  πρακτόρων.  Η  MaSE  ορίζει  και  ένα  δικό  της  πρωτότυπο  τρόπο 

απεικόνισης  των  πρωτοκόλλων  αυτών,  ο  οποίος  όμως  δεν  αναφέρεται  ούτε 

χρησιμοποιείται σε κάποια άλλη δουλειά για να αξίζει αναφοράς. 

•  Αρχιτεκτονική  Πρακτόρων:  Ορισμός  της  αρχιτεκτονικής  των  ΕΠ  που  θα 

απαρτίσουν το ΣΠΠ. Αντιστοιχεί σε μια ολοκληρωμένη λογική άποψη (logical view) 

της UML. 

•  Διαγράμματα  Ανάπτυξης:  Ποιοι  πράκτορες  θα  τρέχουν  που.  Τα  UML 

διαγράμματα αυτά (deployment diagrams) παρουσιάζουν πως θα λειτουργεί το ΣΠΠ.  

Σχήμα 4.4. Η μεθοδολογία MaSE 

71



Η MaSE μεθοδολογία προσπαθεί να καλύψει πλήρως την διαδικασία ανάλυσης 

και σχεδιασμού ενός ΣΠΠ. Η βασική της διαφορά με την Gaia είναι η πρόβλεψη για 

σενάρια  και  περιπτώσεις  χρήσης  (use-cases)  των  σχεδιαζόμενων  ΣΠΠ.  Ακόμα,  οι 

δημιουργοί της μεθοδολογίας αυτής δείχνουν ότι έχουν ένα πολύ καλό υπόβαθρο στη 

σχεδίαση συστημάτων, και ιδιαίτερα στη σχεδίαση αντικειμενοστραφών συστημάτων 

και στη χρήση της γλώσσας μοντελοποίησης UML, καθώς η μεθοδολογία καλύπτει 

σχεδόν εξολοκλήρου τη διαδικασία σχεδίασης συστημάτων πολλαπλών πρακτόρων με 

μοντέρνες τεχνικές και διαγράμματα. 

Παρόλα αυτά,  τα μειονεκτήματά της είναι  ότι  θέτει  μεγαλύτερο περιορισμό 

στον  αριθμό  των  τύπων  πρακτόρων  που  θα  συμμετέχουν  στο  ΣΠΠ  και  επίσης 

απαγορεύει  τη  δυναμική  δημιουργία-καταστροφή  πρακτόρων  κατά  τη  διάρκεια 

λειτουργίας του ΣΠΠ.
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Κεφάλαιο 5

Γλώσσες Επικοινωνίας

5.  1. Εισαγωγή  
Η επικοινωνία  είναι  ένα  βασικό  κομμάτι  όλων  των  εφαρμογών πολλαπλών 

πρακτόρων. Ο τρόπος της επικοινωνίας όμως που χρησιμοποιούν αυτές οι εφαρμογές 

είναι συνήθως προσαρμοσμένος στο συγκεκριμένο περιβάλλον και δεν έχει νόημα έξω 

από την εφαρμογή. Η πρόκληση που εμφανίζεται στη σχεδίαση εφαρμογών πρακτόρων 

είναι η δυνατότητα των πρακτόρων να επικοινωνούν με όλους τους πράκτορες, όχι 

μόνο με τους πράκτορες της συγκεκριμένης εφαρμογής. Οι πράκτορες αυτοί για να 

συνεργαστούν,  έχουν  ανάγκη  από  μία  κοινή  γλώσσα  επικοινωνίας  -  Agent  

Communication Language, ACL. Η ACL είναι το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσει μία 

κοινότητα πρακτόρων για να πετύχει ένα στόχο ο οποίος είναι αδύνατος για μόνο ένα 

πράκτορα.  Στη  τελευταία  δεκαετία  έχουν  γίνει  προσπάθειες  για  τη  σχεδίαση 

τυποποιημένων γλωσσών επικοινωνίας, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

όλες τις εφαρμογές που απαιτούν συναλλαγές ανάμεσα σε πράκτορες.

Το κύριο χαρακτηριστικό μίας ACL είναι η δυνατότητα έκφρασης που έχει. 

Επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων και λογικών πληροφοριών, καθώς και εντολών 

και  προγραμμάτων.  Με  τη  χρήση  αυτής  της  γλώσσας,  οι  πράκτορες  μπορούν  να 

ανταλλάξουν  πολύπλοκη  πληροφορία  και  στόχους,  προγραμματίζοντας  άμεσα  ή 

έμμεσα ο ένας τον άλλο.

5.  2. Εξέλιξη των γλωσσών επικοινωνίας πρακτόρων  
Το 1990 ο οργανισμός DΑRΡΑ (Defence Advanced Research Projects Agency) 

ξεκίνησε το πρόγραμμα KSE (Knowledge  Sharing Effort),  με τη συνεργασία πολλών 

ερευνητών  από  τη  βιομηχανία  και  τον  ακαδημαϊκό  χώρο  Ο  στόχος  του  ήταν  η 

υλοποίηση τεχνικών, μεθοδολογιών και εργαλείων για τη κοινή χρήση της γνώσης. 

Σαν κεντρική ιδέα  θεωρήθηκε  η ανάγκη της  επικοινωνίας  και  πιο  συγκεκριμένα  η 

ανάγκη μίας κοινής γλώσσας. Στο μοντέλο του KSE τα συστήματα λογισμικού είναι 

βάσεις γνώσης που ανταλλάσσουν προτάσεις με τη χρήση μίας γλώσσας που εκφράζει 

πολύπλοκες  συνομιλίες.  Οι  προτάσεις  αυτές  (propositional  attitudes)  είναι  σχέσεις 

ανάμεσα :

• σε ένα πράκτορα
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• σε ένα πεπερασμένο σύνολο από θεωρήσεις που μπορεί να έχει ένας 

πράκτορας σχετικά με την πρόταση

• και σε ένα περιεχόμενο που περιέχει το νόημα της πρότασης.

Για  παράδειγμα  η  έκφραση  <a,  believe,raining(ttomorrow)>  είναι  μία  πρόταση 

στην  οποία  ο  πράκτορας  a εκφράζει  την  πεποίθηση  ότι  ο  καιρός  αύριο  θα  είναι 

βροχερός.

Ένα από τα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού ήταν και η ανάπτυξη της 

γλώσσας KQML  (Knowledge Query & Manipulation Language).  H KQML, παρέχει 

ένα πλαίσιο για τις εφαρμογές και τους πράκτορες για την ανταλλαγή πληροφορίας και 

γνώσης.  Η  ΚQML  καθορίζει  τη  φόρμα  των  μηνυμάτων  και  τα  πρωτόκολλα  που 

χειρίζονται τα μηνύματα αλλά όχι το περιεχόμενο των μηνυμάτων.

Η  πιο  πρόσφατη  εξέλιξη  των  ΑCLs είναι  η  FΙΡΑ  ΑCL (Foundation  for 

Intelligent  Physical  Agents),  η  οποία  επηρεάστηκε  από  τη  γλώσσα  ARCOL της 

εταιρίας FRANCE TELECOM. Σε αντίθεση με το ακαδημαϊκό υπόβαθρο της KQML, 

η FIPA ACL είναι μία πρωτοβουλία της βιομηχανίας και είναι η πρώτη οργανωμένη 

προσπάθεια τυποποίησης μίας γλώσσας επικοινωνίας πρακτόρων. Για την ακρίβεια, ο 

οργανισμός FIPA προσπαθεί να δημιουργήσει τυποποιήσεις γύρω από τους πράκτορες 

γενικότερα και η FIPA ACL είναι ένα υποσύνολο της προσπάθειας αυτής. Ο στόχος 

της FIPA ACL, καθώς και οι βασικές λύσεις που υιοθετεί είναι παρόμοιες με αυτές της 

KQML. Η διαφορά τους έγκειται στην έμφαση που δίνει η FIPA ACL σε πρακτικά και 

χρηστικά  θέματα  και  για  το  λόγο  αυτό  έχει  ήδη  υιοθετηθεί  από  ένα  αριθμό 

συστημάτων  πρακτόρων  συμπεριλαμβανομένου  και  του  συστήματος  κινητών 

πρακτόρων

5.  3. Προδιαγραφές γλωσσών επικοινωνίας πρακτόρων  
Oι προδιαγραφές που πρέπει να πληρoί μία γλώσσα επικοινωνίας πρακτόρων 

χωρίζονται  σε  επτά  κατηγορίες.  Υπάρχει  πιθανότητα να  δημιουργηθούν αντιφάσεις 

ανάμεσα στις κατηγορίες αυτές ανάλογα με τη περίπτωση. Για παράδειγμα μία γλώσσα 

που  είναι  εύκολα  κατανοητή  από  τους  ανθρώπους  μπορεί  να  μην  είναι  αρκετά 

συνοπτική.  Ο  σχεδιαστής  της  γλώσσας  είναι  υπεύθυνος  για  τη  διατήτηση  της 

ισορροπίας ανάμεσα στις διάφορες ανάγκες.

• Φόρμα

Μία  ικανοποιητική  ACL πρέπει  να  είναι  συντακτικά  απλή,  δηλωτική  και 

εύκολα αναγνώσιμη από τους ανθρώπους. Η μεταφορά ενός μηνύματος της γλώσσας 
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αυτής σε έναν άλλο πράκτορα γίνεται με τη μορφή bit stream. Επομένως, η γλώσσα 

πρέπει να είναι γραμμική ή να μπορεί εύκολα να μεταφραστεί σε γραμμική φόρμα. 

Επιπλέον, το συντακτικό μίας ACL πρέπει να είναι επεκτάσιμο ώστε να μπορεί να 

ενσωματωθεί σε όλα τα συστήματα πρακτόρων ανεξάρτητα της αρχιτεκτονικής τους.

• Περιεχόμενο

Κατά το σχεδιασμό μίας ACL πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στη 

γλώσσα επικοινωνίας η οποία εκφράζει ενέργειες επικοινωνίας και στο περιεχόμενο το 

οποίο εκφράζει το εννοιολογικό πεδίο της συγκεκριμένης εφαρμογής.  Διαφορετικές 

εφαρμογές,  όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο ή η παρακολούθηση πόρων με τη χρήση 

πρακτόρων έχουν και διαφορετικό λεξιλόγιο.  Αυτή η επιπεδοποίηση των τμημάτων 

μίας ACL βοηθά την εύκολη ενσωμάτωση της στις διάφορες εφαρμογές.

Το  περιεχόμενο  μίας  ACL πρέπει  να  αποτελείται  από  ένα  καλά  ορισμένο 

σύνολο από στοιχειώδεις εντολές επικοινωνίας  (primitives).  Παρόλο που ένα τέτοιο 

σύνολο μπορεί να είναι επεκτάσιμο, ο πυρήνας του πρέπει να καλύπτει ένα ευρύ πεδίο 

επικοινωνίας  ανεξάρτητα  από  την  εφαρμογή  -  βάση  δεδομένων  ή  γνώσεων, 

αντικειμενοστρεφή συστήματα, κτλ.

• Σημασιολογία

Η σημασιολογία μίας ACL είναι στην ουσία το νόημα των εκφράσεων που 

χρησιμοποιεί. Πρέπει να παρουσιάζει τις ίδιες ιδιότητες με αυτές μίας οποιασδήποτε 

άλλης γλώσσας φυσικής ή όχι. Πρέπει να βασίζεται σε κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο, 

να  είναι  ξεκάθαρη  και  να  έχει  κανονική  φόρμα  -  παρόμοιες  έννοιες  πρέπει  να 

παρουσιάζονται με παρόμοιο τρόπο. Επειδή μία γλώσσα επικοινωνίας δεν έχει χρονικά 

ή  τοπικά  όρια,  η  έννοιες  του  χρόνου  και  της  τοποθεσίας  πρέπει  να  ορίζονται 

επακριβώς.  Η  σημασιολογία  μίας  γλώσσας  πρέπει  να  καθορίζει  την  έννοια  μίας 

ενέργειας επικοινωνίας και όχι απλώς να δηλώνει πως πρέπει αυτή να χρησιμοποιηθεί. 

Αυτό καθιστά μία γλώσσα πιο εκφραστική, ενώ οι επικοινωνιακές ενέργειες μπορούν 

να  χρησιμοποιηθούν  σε  διαφορετικές  περιπτώσεις.  Επίσης,  η  σημασιολογία  μίας 

γλώσσας πρέπει να εξαρτάται και από το περιεχόμενο του μηνύματος καθώς επίσης 

και από το περιβάλλον του συστήματος.

• Υλοποίηση

Η υλοποίηση πρέπει να είναι αποτελεσματική όσον αφορά την ταχύτητα και τη 

βέλτιστη χρήση του εύρους ζώνης. Η διασύνδεση με το χρήστη πρέπει να είναι απλή. 

Επίσης,  λεπτομέρειες  του  επικοινωνιακού  υπόβαθρου  της  γλώσσας  πρέπει  να 

παραμένουν αδιαφανείς στο χρήστη. Τέλος η γλώσσα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
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υλοποιηθεί κατά ένα μέρος μόνο, διότι αρκετές εφαρμογές πρακτόρων δεν χρειάζονται 

το πλήρες σύνολο των δυνατοτήτων της.

• Τεχνολογία Δικτύων

Μία ACL πρέπει να σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογία δικτύων 

του  σήμερα.  Πρέπει  να  υποστηρίζει  όλες  τις  βασικές  συνδέσεις  -  point-to-point, 

multicast, broadcast, καθώς και σύγχρονες και ασύγχρονες συνδέσεις. Επιπλέον και η 

ACL και τα πρωτόκολλα που χτίζονται πάνω σε αυτή πρέπει να είναι ανεξάρτητα από 

το μηχανισμό μεταφοράς που χρησιμοποιείται  στο  δίκτυο όπως για  παράδειγμα το 

πρωτόκολλο TCP/IP.

• Περιβάλλον

Το  περιβάλλον  στο  οποίο  καλούνται  να  εκτελεστούν  οι  πράκτορες  είναι 

κατανεμημένο, δυναμικό και ετερογενές. Μία ACL λοιπόν πρέπει να υποστηρίζει τη 

συνεργασία με άλλες γλώσσες ή πρωτόκολλα.

• Αξιοπιστία

Μία  γλώσσα  επικοινωνίας  πρέπει  να  υποστηρίζει  αξιόπιστη  και  ασφαλή 

επικοινωνία ανάμεσα στους πράκτορες. Πρέπει να υποστηρίζει ιδιωτικές συνομιλίες 

ανάμεσα  σε  δύο  πράκτορες,  όπως  επίσης  και  ένα  τρόπο  βεβαίωσης  της 

εξουσιοδότησης  ενός  πράκτορα.  Η  γλώσσα  πρέπει  να  έχει  μηχανισμούς  για  την 

αναγνώριση και την επισήμανση των λαθών που τυχόν συμβαίνουν.

5.  4. Βασικές έννοιες  
Τα  συστατικά  μίας  γλώσσας  επικοινωνίας  πρακτόρων  είναι  το  συντακτικό 

(syntax),  το  οποίο  δηλώνει  τη  δομή  των  συμβόλων  επικοινωνίας,  η  σημασιολογία 

(semantics),  το νόημα των συμβόλων επικοινωνίας και το  pragmatics,  τις επιδράσεις 

που έχει το μήνυμα στην νοητική κατάσταση  (mental state)  του αποστολέα και του 

παραλήπτη.

Η σημασιολογία των ενεργειών καθορίζεται ανάλογα με τη νοητική κατάσταση 

(mental  state)  των  συμμετεχόντων  στην  επικοινωνία  πρακτόρων  και  ονομάζεται 

σκόπιμη  σημασιολογία  (intentional  semantics).  Ο  όρος  νοητική  κατάσταση  ενός 

πράκτορα περιλαμβάνει:

• Τα πιστεύω του πράκτορα, τα οποία χαρακτηρίζουν το πώς φαντάζεται ένας 

πράκτορας το περιβάλλον του.

• Τους στόχους του πράκτορα, οι οποίοι περιγράφουν ποια είναι η επιθυμητή 

τελική κατάσταση του πράκτορα.
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• Τις επιθυμίες του πράκτορα, που περιγράφουν τις προτιμήσεις του 

πράκτορα.

• Τις προθέσεις του πράκτορα, που χαρακτηρίζουν τους στόχους που ο 

πράκτορας έχει επιλέξει να υλοποιήσει.

Για την ανταλλαγή πληροφορίας ανάμεσα σε εφαρμογές έχουν χρησιμοποιηθεί 

αρκετές τεχνικές, όπως Remote Procedure Call, Remote Method Invocation, CORBA, 

Object  Request  Broker,  κτλ.  Αυτό  που  διαχωρίζει  τις  γλώσσες  επικοινωνίας 

πρακτόρων  από  αυτές  τις  τεχνικές  είναι  τα  αντικείμενα  της  επικοινωνίας  και  η 

πολυπλοκότητα  του  συντακτικού  τους.  Γλώσσες  επικοινωνίας  πρακτόρων  όπως  η 

KQML, ή η FIPA ACL που θα εξεταστούν παρακάτω, διαφέρουν από τεχνικές όπως 

το CORBA για δύο λόγους.

• Είναι σε θέση να χειριστούν προτάσεις, κανόνες και ενέργειες αντί για απλά 

αντικείμενα χωρίς δυνατότητα σημασιολογίας.

• Ένα μήνυμα σε μία ACL περιγράφει μία κατάσταση συνήθως σε δηλωτική 

(declarative)  γλώσσα. Οι υπόλοιπες τεχνικές χρησιμοποιούν διαδικασίες ή 

μεθόδους.

Μία  ACL δεν  θεωρείται  ένα  ακόμα  πρωτόκολλο  επικοινωνίας.  Ένα 

πρωτόκολλο μπορεί να έχει τις εξής έννοιες:

• πρωτόκολλο μεταφοράς, όπως HTTP, TCP/IP, κτλ

• ένα   υψηλού   επιπέδου   πλαίσιο   επικοινωνίας,   όπως   πρωτόκολλα 

θεωρίας   παιγνίων,

• πρωτόκολλα διαπραγμάτευσης, κτλ.

Μία ACL μπορεί να χρησιμοποιεί πρωτόκολλα της πρώτης κατηγορίας για το 

μηχανισμό μεταφοράς των δεδομένων και μπορεί να χρησιμοποιείται από πρωτόκολλα 

της δεύτερης κατηγορίας ώστε αυτά να λειτουργήσουν αξιόπιστα. Στο τεχνικό επίπεδο, 

οι πράκτορες μεταφέρουν τα μηνύματα της ACL στο δίκτυο, χρησιμοποιώντας κάποιο 

πρωτόκολλο  χαμηλότερου  επιπέδου  όπως  TCP/IP,  SMTP,  HTTP,  κτλ.  Η  ίδια  η 

γλώσσα  καθορίζει  τους  τύπους  και  την  έννοια  των  μηνυμάτων  που  μπορούν  να 

ανταλλάξουν οι πράκτορες. Οι πράκτορες όμως δεν ανταλλάσσουν απλώς μηνύματα, 

αλλά συνομιλούν. Αυτό σημαίνει ακολουθίες μηνυμάτων με κάποιο σκοπό όπως μία 

διαπραγμάτευση ή μία δημοπρασία. Την ίδια στιγμή, σε ένα υψηλότερο επίπεδο κατά 

το σχεδιασμό του πράκτορα, καθορίζεται η στρατηγική που οδηγεί στη συγκεκριμένη 

επικοινωνιακή συμπεριφορά του πράκτορα. Το πρόβλημα της σχεδίασης μίας κοινής 

γλώσσας επικοινωνίας ανάμεσα σε πράκτορες, αντιμετωπίζεται με το διαχωρισμό του 
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σε  επίπεδα.  Οι  εκφράσεις  στη  αρχική  γλώσσα  ενός  πράκτορα  πρέπει  να  γίνονται 

κατανοητές  από  έναν  άλλο  πράκτορα  υλοποιημένο  με  διαφορετικό  τρόπο  για 

διαφορετικό  σκοπό.  Επομένως,  το  πρώτο  επίπεδο  είναι  αυτό  της  συντακτικής 

μετάφρασης ανάμεσα στις  υπάρχουσες  γλώσσες  επικοινωνίας.  Το επόμενο επίπεδο 

εξασφαλίζει  τη  συνοχή  του  εννοιολογικού  περιεχομένου  ανάμεσα  στις  εφαρμογές. 

Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο αντικείμενο, έννοια ή οντότητα έχει το ίδιο νόημα ανάμεσα 

στις διάφορες εφαρμογές, ανεξάρτητα αν καλείται με διαφορετικό όνομα κάθε φορά. Η 

κοινή αυτή γνώση καλείται οντολογία  (ontology).  Για παράδειγμα η λέξη  Java έχει 

διαφορετικό νόημα ανάλογα με το αν οι συνομιλητές αναφέρονται στο νησί ή στη 

γλώσσα  προγραμματισμού.  Η  οντολογία  είναι  το  κοινό  λεξιλόγιο  που  θα 

χρησιμοποιήσουν οι πράκτορες ώστε να γίνουν κατανοητοί ο ένας από τον άλλο.

Το τελικό επίπεδο αντιμετωπίζει το πρόβλημα της πραγματικής επικοινωνίας 

ανάμεσα στους πράκτορες. Οι πράκτορες πρέπει να είναι σε θέση να πληροφορούν 

άλλους πράκτορες, να θέτουν ερωτήσεις, να αναζητούν πράκτορες που μπορούν να 

τους  βοηθήσουν,  να  παρακολουθούν  τιμές  και  αντικείμενα,  κτλ.  Αυτή  η 

λειτουργικότητα  σε  ένα  ανοικτό  περιβάλλον  δεν  μπορεί  να  υποστηριχθεί  από 

μηχανισμούς όπως το Remote Procedure Call, διότι οι πράκτορες δεν λειτουργούν με 

βάση διεργασιών στην επικοινωνία αλλά με επιθυμητές καταστάσεις.

Τα  είδη  των  μηνυμάτων  σε  μία  ACL  ονομάζονται  ενέργειες  επικοινωνίας, 

communicativea cts ή speech acts. H έννοια των speech acts έχει έλθει από τη έρευνα 

της γλωσσολογίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτές οι ενέργειες ανήκουν σε μία 

από τις ακόλουθες κατηγορίες ανάλογα με τη πρόθεση του αποστολέα, ή την επίδραση 

πάνω στον παραλήπτη:

• Διακηρύξεις (assertives) οι οποίες πληροφορούν - για παράδειγμα: «η 

πόρτα είναι κλειστή».

• Οδηγίες (directives) οι οποίες ζητούν: «κλείσε την πόρτα» ή ρωτούν: «είναι 

η πόρτα κλειστή;»

• Δεσμευτικές (commissives) οι οποίες υπόσχονται: «θα κλείσω την πόρτα»

• Επιτρεπτικές (permissives) οι οποίες επιτρέπουν μία ενέργεια: «μπορείς να 

κλείσεις την πόρτα»

• Απαγορευτικές  (prohibitives)  οι  οποίες  απαγορεύουν  μία  ενέργεια:  «δεν 

μπορείς να κλείσεις την πόρτα»

• Δηλωτικές  (declarative)  οι  οποίες  προκαλούν γεγονότα  από μόνες  τους: 

«ονομάζω αυτή τη πόρτα “Mairy”
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• Εκφραστικές  (expressives)  οι οποίες εκφράζουν εκτιμήσεις και επιθυμίες: 

«εύχομαι αυτή η πόρτα να ήταν η Golden Gate»

Επειδή οι επικοινωνιακές ενέργειες μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση (το 

επίπεδο γνώσης, τα πιστεύω, κτλ) όλων των πλευρών της επικοινωνίας, λέγονται και 

εκτελεστές  (performatives).  Μέσω  της  επικοινωνιακής  ενέργειας  μπορεί  να 

παρουσιαστεί:

• η έκφραση (locution) του μηνύματος, αυτό που στην ουσία λέει ο 

πράκτορας

• το illocution, το νόημα που προτίθεται να μεταδώσει μέσω του μηνύματος ο 

πράκτορας,

• το perlocution που είναι η επίδραση της επικοινωνιακής ενέργειας στον 

παραλήπτη.

Σε  μία  γλώσσα  επικοινωνίας  ένα  βασικό  μέλημα  του  σχεδιαστή  είναι  η 

εξασφάλιση  ότι  δεν  υπάρχει  αμφιβολία  για  το  είδος  του  μηνύματος  που 

ανταλλάσσεται.

Οι  γλώσσες  επικοινωνίας  πρακτόρων  σχεδιάζονται  είτε  με  διαδικαστική 

(procedural)  είτε με δηλωτική  (declarative)  προσέγγιση. Στη πρώτη προσέγγιση, οι 

πράκτορες ανταλλάσσουν διαδικαστικά (procedural)  μηνύματα, τα οποία ορίζουν και 

την κατάλληλη απάντηση από τον παραλήπτη. Η ανταλλαγή μηνυμάτων μπορεί να 

επεκταθεί  και  σε  συνομιλία,  με  την  αναγνώριση  συγκεκριμένων  προτύπων  στην 

επικοινωνία  ανάλογα  με  το  είδος  της.  Ένας  πράκτορας  που  έχει  σχεδιαστεί  για 

διεξαγωγή δημοπρασιών αναμένεται να συμπεριφερθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, 

διαφορετικό από αυτόν ενός πράκτορα διαπραγμάτευσης. Οι επικοινωνιακές ενέργειες 

(communicative acts) λαμβάνουν ένα συγκεκριμένο νόημα ανάλογα με τη περίπτωση, 

έτσι ώστε σε κάθε σημείο της συνομιλίας μόνο μερικές καθορισμένες απαντήσεις είναι 

κατάλληλες. Ανάλογα με το είδος της συνομιλίας η διαδικαστική γλώσσα επικοινωνίας 

πρακτόρων χρησιμοποιεί ειδικά σχεδιασμένα πρωτόκολλα, τα οποία και ελέγχουν την 

πορεία  της  συνομιλίας.  Οι  γλώσσες  αυτές  είναι  κατάλληλες  για  εφαρμογές 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά παρουσιάζουν το πρόβλημα της έλλειψης ευελιξίας 

των επικοινωνιακών ενεργειών. Ο επακριβής καθορισμός του πότε και πως πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί  μία  επικοινωνιακή  ενέργεια  δεν  επιτρέπει  τη  χρήση  του  σε 

διαφορετικές  περιπτώσεις.  Επίσης  μία  εφαρμογή  χρειάζεται  μία  βιβλιοθήκη  από 

πρωτόκολλα ώστε να καλύψει όλες τις πιθανές συνομιλίες.  Γλώσσες  script όπως η 

TCL, Τelescript και η Apple Events είναι βασισμένες στη διαδικαστική προσέγγιση.
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• Η  δηλωτική  προσέγγιση  είναι  συγγενική  με  τη  φυσική  γλώσσα.  Οι 

πράκτορες  πρέπει  να  έχουν  ένα  υψηλό  επίπεδο  ευφυΐας  ώστε  να 

μεταφράζουν  τις  επικοινωνιακές  ενέργειες  που  λαμβάνουν  και  να 

σχεδιάζουν μόνοι τους τις κατάλληλες απαντήσεις. Οι δηλωτικές γλώσσες 

είναι πολύ εκφραστικές αλλά έχουν τα ακόλουθα προβλήματα:

 Η αυτονομία των πρακτόρων περιορίζεται. Για παράδειγμα οι πράκτορες 

που  επικοινωνούν με  τη  FIPA ACL δεν  μπορούν  να  λειτουργήσουν  σε 

περιβάλλοντα όπου αμφισβητείται η ειλικρίνεια των άλλων πρακτόρων.

 Το  νόημα  των  communicative acts είναι  συνδεδεμένο  με  τη  νοητική 

κατάσταση  (mental state),  και έτσι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

διαφορετικά περιεχόμενα (context). Στην ιδανική περίπτωση το νόημα ενός 

μηνύματος πρέπει να εξαρτάται από το περιεχόμενο.

Οι γλώσσες επικοινωνίας όπως η KQML και η FIPA ACL είναι δηλωτικές.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η διαδικασία της ανταλλαγής μηνυμάτων ανάμεσα 

σε ευφυείς πράκτορες, μπορεί να παρουσιαστεί γραφικά με το παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 5.1. Διαδικασία ανταλλαγής μηνυμάτων ανάμεσα σε πράκτορες

Ο πράκτορας A στοχεύοντας στην ικανοποίηση του στόχου G,  υιοθετεί  μία 

πρόθεση Ι. Στη περίπτωση που ο πράκτορας αυτός δεν μπορεί να φέρει σε πέρας μόνος 

του το στόχο, τότε μέσω μίας επικοινωνιακής ενέργειας (speech act) θα επικοινωνήσει 

με τον πράκτορα B ζητώντας τη συνδρομή του, μέσω του μηχανισμού μεταφοράς.

5.  5. Διάλογοι  
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Ένας διάλογος ανάμεσα σε δύο πράκτορες είναι μία ακολουθία μηνυμάτων που 

ανταλλάσσονται διαδοχικά από τους πράκτορες γύρω από το ίδιο θέμα. Οι πράκτορες 

μέσω του διαλόγου επιθυμούν την επίτευξη ενός στόχου. Ο στόχος αυτός δεν είναι 

απαραίτητα  κοινός  μια  και  οι  πράκτορες  μπορούν  μέσω  του  διαλόγου  να 

συνεργάζονται  αλλά  και  να  ανταγωνίζονται.  Σύμφωνα  με  τους  Walton & Krabbe, 

υπάρχουν έξι  κατηγορίες διαλόγων στην επικοινωνία μεταξύ πρακτόρων :  διάλογος 

πειθούς,  διαπραγμάτευσης,  έρευνας,  πρόθεσης,  αναζήτησης  πληροφορίας  και 

εριστικός  διάλογος.  Εκτός  από  τον  τελευταίο  τύπο  διαλόγου  ο  οποίος  είναι  το 

αντίστοιχο της φυσικής αντιπαράθεσης, οι υπόλοιποι πέντε χαρακτηρίζονται από τρεις 

παράγοντες:

 την αρχική κατάσταση των πρακτόρων,

 τους προσωπικούς στόχους των συμμετεχόντων πρακτόρων,

 τους κοινούς στόχους στους οποίους δεσμεύονται έμμεσα οι πράκτορες.

Ένας διάλογος πειθούς ξεκινά από μία κατάσταση αναγνωρισμένης διαφωνίας. 

Αν ο ένας πράκτορας πιστεύει μία κατάσταση p ο άλλος πιστεύει την αντίθετή της ¬p. 

Ο προσωπικός στόχος των πρακτόρων που συμμετέχουν είναι να δώσουν επιχειρήματα 

τα οποία στηρίζουν τη θέση τους. Δύο πράκτορες που συμφωνούν να ξεκινήσουν ένα 

τέτοιο διάλογο δεσμεύονται έμμεσα να λύσουν τη διαφωνία. Σαν αποτέλεσμα, κάθε 

πράκτορας πρέπει να είναι προετοιμασμένος να μεταβάλλει αν είναι απαραίτητο τα 

πιστεύω του.

Ένας  διάλογος  διαπραγμάτευσης  ξεκινά  από  μία  κατάσταση  σύγκρουσης 

συμφερόντων.  Ένα  τυπικό  παράδειγμα  είναι  δύο  πράκτορες  οι  οποίοι 

διαπραγματεύονται  την  πώληση  ενός  αγαθού.  Ο  προσωπικός  στόχος  του  κάθε 

πράκτορα είναι η μεγιστοποίηση του συμφέροντος του αλλά υπάρχει πάλι η έμμεση 

ανάγκη για την επίτευξη μίας συμφωνίας. Η διαφορά με το διάλογο πειθούς είναι ότι 

δεν υπάρχει ανάγκη σύγκλισης απόψεων και μετά το τέλος της διαπραγμάτευσης οι 

πράκτορες μπορεί να εξακολουθούν να έχουν αντίθετα πιστεύω.

Ο διάλογος έρευνας διαφέρει από τους δύο παραπάνω διάλογους στο ότι δεν 

ξεκινά με μία σύγκρουση ή διαφωνία αλλά από έλλειψη γνώσης. Οι συμμετέχοντες 

προσπαθούν να εμπεδώσουν την αλήθεια ενός γεγονότος και όχι να αμφισβητήσουν τα 

υπάρχοντα  πιστεύω.  Ο  τελικός  στόχος  μίας  έρευνας  είναι  να  εξασφαλιστεί  μία 

απόδειξη  της  αλήθειας.  Στη  περίπτωση  αυτή  ο  κοινός  στόχος  των  πρακτόρων 

πλησιάζει τους προσωπικούς στόχους του κάθε ένα.
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Ο  διάλογος  πρόθεσης  αναπαριστά  τη  διαδικασία  εξαγωγής  ενός  πλάνου 

δράσης. Ο κοινός στόχος είναι η επίτευξη συμφωνίας ενώ οι προσωπικοί στόχοι των 

πρακτόρων είναι να επηρεάσουν όσο το δυνατό περισσότερο τη συμφωνία προς το 

συμφέρον τους. Επειδή αυτός ο διάλογος ξεκινά από την ανάγκη δράσης η συζήτηση 

περιστρέφεται γύρω από τους τρόπους δράσης και τον τελικό στόχο. Στο σημείο αυτό 

διαφέρει  από  τη  διαπραγμάτευση  η  οποία  ξεκινά  από  σύγκρουση  και  στην  οποία 

ανταλλάσσονται προσφορές και αντιπροσφορές.

Ένας διάλογος αναζήτησης πληροφορίας ξεκινά όταν υπάρχει αναγνωρισμένη 

ασυμμετρία ανάμεσα σε ένα πράκτορα που κατέχει περισσότερη πληροφορία από έναν 

άλλο. Όπως και στην έρευνα υπάρχει ομοιότητα ανάμεσα στον κοινό στόχο που είναι η 

μεταφορά πληροφορίας και στους προσωπικούς στόχους των πρακτόρων που είναι να 

δώσουν ή να λάβουν πληροφορία. Η κατηγορία αυτή διαλόγου είναι η μόνη που είναι 

πάντα ασύμμετρη.

Σύμφωνα με τον Reed το πλαίσιο ενός διαλόγου F μπορεί να οριστεί σαν μία 

tuple με τέσσερα στοιχεία:

F = 〈 〈t, Δ〉∊ D, τ ∊ Δ, { u0
x0→y0 , … , un

xn→yn } 〉 

Όπου  το  t  είναι  ο  τύπος  του  πλαισίου,  τ  είναι  το  θέμα  του  πλαισίου  του 

διαλόγου, x και  y  είναι πράκτορες διαφορετικοί μεταξύ τους και το σύμβολο  un
xn→yn 

δηλώνει το n μήνυμα που ανταλλάσσεται ανάμεσα στους πράκτορες. To σύνολο  D 

περιλαμβάνει τις κατηγορίες διαλόγων όπως αναπτύχθηκαν παραπάνω. Σύμφωνα με το 

πλαίσιο αυτό,  το παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζει ένα διάλογο πειθούς ανάμεσα 

στους πράκτορες a και b, στον οποίο ο b ξεκινά το διάλογο προκειμένου να πείσει τον 

a ότι κάποιος τρίτος πράκτορας c διαθέτει πληροφορία. Ο b υποστηρίζει τη θέση του 

λέγοντας ότι ο πράκτορας d του ανέφερε το γεγονός. Ο a απαντά υπογραμμίζοντας ότι 

ο d δεν είναι αξιόπιστος και τελικά ο b αναιρεί τη θέση του υποχωρώντας, γεγονός που 

τερματίζει τον διάλογο.

u0 
b→a : 〈 〈propose (persuade, has(c , information) ) 〉 , { ∅ } 〉 

u1 
a→b : 〈 〈accept (persuade, has(c , information) ) 〉 , { ∅ } 〉 

u2 
b→a : 〈 〈tell ( has (c, information) ) 〉 , 〈told_by ( has (c, information), d ) 〉 } 〉 

u3 
a→b : 〈 〈tell (unreliable (d) ) 〉 , { ∅ } 〉 

u4 
b→a : 〈 〈concede (unknown, has(c , information) ) 〉 , { ∅ } 〉 
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5.  6. Κ  Q  Μ  L  
Η KQML είναι μία υψηλού επιπέδου γλώσσα επικοινωνίας πρακτόρων η οποία 

μαζί  με  ένα  σύνολο  πρωτοκόλλων  υποστηρίζει  τη  κοινή  χρήση  και  ανταλλαγή 

πληροφοριών και γνώσης ανάμεσα σε ευφυείς πράκτορες. Αναπτύχθηκε αρχικά από το 

Knowledge  Sharing  Εffort της  ARPA και  επεκτάθηκε  στη  συνέχεια  από  διάφορες 

ερευνητικές  ομάδες.  Η KQML χρησιμοποιείται  σε  μία  εφαρμογή  σαν μία  γλώσσα 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους πράκτορες για τη λύση πολύπλοκων 

προβλημάτων. Στην ουσία η KQML είναι μία "εξωτερική" γλώσσα μηνυμάτων. Το 

πραγματικό περιεχόμενο των μηνυμάτων δεν θεωρείται μέρος των προδιαγραφών της 

KQML.  Η  KQML είναι  ανεξάρτητη  από  τη  γλώσσα  περιεχομένου  (KIF,  SQL, 

PROLOG,  κτλ.), είναι ανεξάρτητη από το πρωτόκολλο μεταφοράς (TCP/IP, SMTP, 

IIOP, κτλ) και είναι επίσης ανεξάρτητη από την οντολογία του περιεχομένου. Ο στόχος 

της γλώσσας είναι η παροχή ενός πρωτοκόλλου μεταφοράς γνώσης για αντικείμενα 

συγκεκριμένης οντολογίας που ο πράκτορας αποστολέας μπορεί να κωδικοποιήσει και 

ο πράκτορας παραλήπτης μπορεί να αναγνωρίσει.

Η  KQML χρησιμοποιεί  ένα  επεκτάσιμο  σύνολο  από  εκτελεστές,  οι  οποίοι 

ορίζουν τις  επιτρεπτές  λειτουργίες  που μπορούν να εφαρμόσουν οι  πράκτορες  στη 

γνώση  και  τους  στόχους  άλλων  πρακτόρων.  Οι  εκτελεστές  αυτοί  αποτελούν  το 

υπόστρωμα πάνω στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν υψηλότερου επιπέδου μοντέλα 

επικοινωνίας. Επιπλέον, η ΚQML παρέχει μία βασική αρχιτεκτονική για κοινή χρήση 

γνώσης  μέσω  μίας  ειδικής  κατηγορίας  πρακτόρων  που  καλούνται  communication 

facilitators  και  οι  οποίοι  συντονίζουν  την  αλληλεπίδραση  άλλων  πρακτόρων.  Η 

γλώσσα  KQML βρίσκεται  κάτω  από  συνεχή  ανάπτυξη  και  οι  βασικές  ιδέες  της 

σχεδίασής  της  εξετάζονται  από  πειραματικά  συστήματα  σε  τομείς  όπως  intelligent 

design, planning και scheduling. Δεν υπάρχει επί του παρόντος ένας KQML compiler. 

Οι  πράκτορες  μιλούν KQML με την έννοια ότι  χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη των 

επικοινωνιακών ενεργειών με τη καθορισμένη τους έννοια. Ο προγραμματιστής της 

εφαρμογής πρέπει να δημιουργήσει τον κώδικα ο οποίος επεξεργάζεται τα στοιχεία της 

KQML για το συγκεκριμένο πλαίσιο γνώσης της εφαρμογής.

5.6.1. Περιγραφή της γλώσσας
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Η γλώσσα KQML μπορεί να θεωρηθεί ότι περιέχει τρία επίπεδα: το επίπεδο 

περιεχομένου, το επίπεδο μηνυμάτων και το επίπεδο επικοινωνίας. Οι λειτουργίες του 

κάθε επιπέδου παρουσιάζονται γραφικά στο παρακάτω σχήμα 5.2.

Σχήμα 5.2. Επίπεδα και λειτουργίες τους στη γλώσσα

Το  επίπεδο  επικοινωνίας  μεταφέρει  παραμέτρους  όπως  την  ταυτότητα  του 

αποστολέα και  του παραλήπτη έναν  προσδιοριστή  που  χαρακτηρίζει  μοναδικά την 

επικοινωνία, καθώς και το αν η επικοινωνία είναι σύγχρονη ή ασύγχρονη. Αυτές οι 

παράμετροι χρησιμοποιούνται από το δικτυακό πρωτόκολλο το οποίο θα εξασφαλίσει 

την αξιόπιστη μεταφορά των bytes μέσα στο δίκτυο.

Στο  επίπεδο  μηνυμάτων  κωδικοποιούνται  τα  μηνύματα που  μεταφέρει  ένας 

πράκτορας μίας εφαρμογής σε έναν άλλο. Αποτελεί τον πυρήνα της γλώσσας KQML 

και καθορίζει τα είδη της επικοινωνίας που μπορεί να υποστηρίξει ένας πράκτορας που 

μιλάει τη γλώσσα. Μία βασική λειτουργία του επιπέδου αυτού είναι να αναγνωρίσει το 

πρωτόκολλο με το οποίο θα σταλεί το μήνυμα και να χαρακτηρίσει το μήνυμα ανάλογα 

με το περιεχόμενο του - πρόκειται για ερώτηση, εντολή, κτλ, να αναγνωρίσει δηλαδή 

το  speech  act  του  μηνύματος.  Επειδή  υπάρχει  η  πιθανότητα  το  περιεχόμενο  του 

μηνύματος να είναι αδιαφανές για τον πράκτορα, αυτό το επίπεδο περιλαμβάνει και 

χαρακτηριστικά  που  περιγράφουν  την  γλώσσα  του  περιεχομένου.  Αυτά  τα 

χαρακτηριστικά  επιτρέπουν  στις  εφαρμογές  που  χρησιμοποιούν  την  KQML να 

αναλύουν,  δρομολογούν και  να παραδίδουν ορθά τα μηνύματα ακόμα και  όταν το 

περιεχόμενο τους δεν είναι προσπελάσιμο.

Το επίπεδο περιεχομένου, μεταφέρει το περιεχόμενο της επικοινωνίας στην γλώσσα 

παρουσίασης κάθε μεμονωμένου πράκτορα. Η φόρμα αυτών των εκφράσεων δεν είναι 
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σημαντική  για  τη  KQML  αφού  μπορεί  να  μεταφέρει  εκφράσεις  σε  κάθε  γλώσσα 

παρουσίασης,  συμπεριλαμβανομένων  αυτών  που  χρησιμοποιούν  απλές  εκφράσεις 

ASCII,  καθώς και  δυαδικών αναπαραστάσεων. Υπάρχουν πάντως συμβάσεις  για το 

είδος  της  γλώσσας παρουσίασης που μπορεί  να χρησιμοποιηθεί  και  η  πλέον κοινή 

γλώσσα είναι η ΚΙΡ (Knowledge Interchange Format). 

5.6.2. Περιβάλλον των KQML πρακτόρων

Ένα από τα αρχικά κριτήρια σχεδίασης της KQML ήταν η υλοποίηση μίας 

γλώσσας η οποία να υποστηρίζει ένα μεγάλο αριθμό αρχιτεκτονικών πρακτόρων. Η 

προσέγγιση  που  επιλέχθηκε  ήταν  η  υλοποίηση  ενός  αριθμού  εκτελεστών  που 

περιγράφουν τις προδιαγραφές και ικανότητες της επικοινωνίας και μετά η εισαγωγή 

μίας  ειδικής  κατηγορίας  πρακτόρων  που  ονομάζονται  facilitators.  Ένας  facilitator 

είναι  ένας  πράκτορας  ο  οποίος  εκτελεί  διάφορες  χρήσιμες  υπηρεσίες  επικοινωνίας 

όπως  η  βασισμένη  στο  περιεχόμενο  δρομολόγηση  μηνυμάτων,  η  προώθηση 

μηνυμάτων  στον  κατάλληλο  παραλήπτη,  η  αντιστοίχηση  ανάμεσα  σε  παροχείς 

πληροφορίας και πελάτες και η μετάφραση των στοιχείων της επικοινωνίας ανάμεσα 

στα μέλη της. Με τη χρήση των facilitators οι πράκτορες δεν επικοινωνούν απευθείας 

μεταξύ τους αλλά με τους facilitators, στους οποίους εκφράζουν τις ανάγκες τους, τις 

ερωτήσεις και τις δυνατότητές τους. Σαν παράδειγμα, ένας πράκτορας Α επιθυμεί να 

γνωρίζει μία κατάσταση Χ την οποία διατηρεί στη βάση δεδομένων του ο πράκτορας 

Β. Αν ο πράκτορας Α είναι ενημερωμένος ότι ο Β μπορεί να απαντήσει στην ερώτηση, 

τότε επικοινωνεί κατευθείαν μαζί του με ένα πρωτόκολλο point-to-point. Αν ο Α δεν 

γνωρίζει τους διαθέσιμους πράκτορες του συστήματος ή ποιος από αυτούς μπορεί να 

απαντήσει στην ερώτησή του, τότε μπορεί να απευθυνθεί στον facilitator ο οποίος θα 

αναλάβει  τη  διαμεσολάβηση.  Η  εναλλακτική  λύση  θα  ήταν  κάθε  πράκτορας  να 

επικοινωνήσει με κάθε άλλο πράκτορα του συστήματος για να ανακαλύψει αυτόν με 

την επιθυμητή πληροφορία.
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Σχήμα 5.3. Χρήση του εκτελεστή

Στο  σχήμα  5.3  παρουσιάζεται  ένα  παράδειγμα  σύμφωνα  με  το  οποίο  ο 

πράκτορας Α χρησιμοποιεί τον εκτελεστή subscribe για να ζητήσει από τον facilitator 

F να παρακολουθήσει τη κατάσταση Χ. Αν ο πράκτορας Β ενημερώσει τον F για την 

κατάσταση Χ, στη συνέχεια η πληροφορία αυτή θα μεταφερθεί από τον F και στον Α.

5.6.3. Εφαρμογές της KQML

Η γλώσσα KQML έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορα συστήματα επίδειξης. Οι 

εφαρμογές  αυτές  κυμαίνονται  από  παράλληλη  σχεδίαση  συστημάτων  λογισμικού, 

ευέλικτες αρχιτεκτονικές μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων, κτλ. Η KQML έχει 

την προοπτική να επαυξήσει τις δυνατότητες και τη λειτουργικότητα εφαρμογών όπως 

το ηλεκτρονικό εμπόριο, των πληροφοριακών συστημάτων υγείας, κτλ.

Η  KQML έχει  χρησιμοποιηθεί  σαν  γλώσσα  επικοινωνίας  σε  διάφορα 

πειράματα από τον οργανισμό ΑRΡΑ Lab Planning Initiative. Ένα από αυτά είναι το 

CoBase –  Cooperative Distributed Database System (http://cobase-www.cs.ucla.edu) 

Το CoBase είναι ένα σύστημα το οποίο στηρίζεται σε ένα εκτεταμένο και ετερογενές 

σύνολο  βάσεων  δεδομένων  και  παρέχει  ευέλικτη  αναζήτηση  και  ανάκτηση 

πληροφορίας. Το CoBase είναι μέρος του εξυπηρετητή γνώσης του ARPA Planning 

Initiative (ΑRΡΙ). Εκτός από τo CoBase το ΑRΡΙ έχει ακόμα δύο στοιχεία: το SIMS – 

Source Integration Mediator- και το LIM. Το σύστημα SIMS σχεδιάζει και συντονίζει 

την πρόσβαση στις κατανεμημένες πηγές των δεδομένων, ενώ το LIM εκτελεί χρέη 

μεσάζοντα για τη μετάφραση σχεσιακών δεδομένων σε δομές γνώσης. Τα τρία αυτά 

συστατικά του συστήματος συνενώνονται σε ένα κατανεμημένο περιβάλλον πελάτη - 

εξυπηρετητή μέσω της γλώσσας KQML. Όλα τα επιμέρους στοιχεία του συστήματος 

έχουν ένα ή περισσότερους πράκτορες οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του 

κεντρικού facilitator. Το CoBase δέχεται μία ερώτηση, την επεξεργάζεται και στέλνει 

ένα μήνυμα στον facilitator της KQML, ο οποίος εντοπίζει ένα πράκτορα SIMS και 

προωθεί την ερώτηση σε αυτόν. Ανάλογα με το περιεχόμενο της ερώτησης, το SIMS 

επιλέγει  τη  κατάλληλη  βάση  δεδομένων  και  ακόλουθα  στέλνει  ένα  μήνυμα  στον 

KQML facilitator  για  την ακριβή θέση των πρακτόρων LIM που διαχειρίζονται τη 

βάση δεδομένων. Ένας πράκτορας LIM ερευνά τη βάση δεδομένων και επιστρέφει την 

απάντηση στο CoBase. Αν δεν υπάρξει απάντηση, το CoBase διατυπώνει την ερώτηση 

με λιγότερο αυστηρά κριτήρια και την προωθεί ξανά στους κατάλληλους πράκτορες 
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μέσω του facilitator. Η όλη διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι να επιστραφούν έστω και 

προσεγγιστικές απαντήσεις.

Το  Πανεπιστήμιο  του  Stanford  έχει  παρουσιάσει  αντίστοιχη  εργασία  με  το 

σύστημα Infomaster.  To Infomaster  είναι  ένα  πληροφοριακό  σύστημα που  παρέχει 

πρόσβαση  σε  πολλαπλές,  κατανεμημένες  και  ετερογενείς  πηγές  πληροφορίας  στο 

Διαδίκτυο, δίνοντας έτσι την εντύπωση ενός κεντρικού ομοιογενούς πληροφοριακού 

συστήματος. Ανάμεσα στα επιμέρους στοιχεία του Infomaster υπάρχει σαν συνδετικός 

κρίκος  ένας  facilitator  ο  οποίος  συνενώνει  διαφορετικές  πηγές  δεδομένων,  τη 

διασύνδεση  με  το  χρήστη,  κτλ.  Για  την  επικοινωνία  των  διαφορετικών  αυτών 

στοιχείων  έχουν  επιλεγεί  οι  γλώσσες  KQML και  KIF,  καθώς  και  ένα  λεξικό  από 

ειδικούς όρους του συστήματος.

Το JKQML είναι ένα πακέτο της Java το οποίο έχει σχεδιαστεί από την IBM. 

To JKQML παρέχει ένα πλαίσιο και ταυτόχρονα διασύνδεση με την εφαρμογή και ο 

στόχος του είναι η διευκόλυνση της κατασκευής πρακτόρων οι οποίοι επικοινωνούν με 

KQML μέσα στο Διαδίκτυο. To  JKQML επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφορίας και 

υπηρεσιών μεταξύ συστημάτων λογισμικού δημιουργώντας κατανεμημένα συστήματα. 

Το  JKQML  βασίζεται  στη  πρόταση  των  Lambrou,  Finnin  σχετικά  με  τις  νέες 

προδιαγραφές της KQML. To JKQML υποστηρίζει τα εξής πρωτόκολλα:

• ΚΤΡ (KQML Tranfer Protocol). Ένα πρωτόκολλο μεταφοράς βασισμένο σε 

sockets το  οποίο  μεταφέρει  τα  μηνύματα  της  KQML σε  κωδικοποίηση 

ΑSCIΙ

• ΑΤΡ (Agent TransferProtocol).   Ένα πρωτόκολλο  μεταφοράς μηνυμάτων 

ΚQΜL, από κινητούς πράκτορες υλοποιημένους στην πλατφόρμα aglets.

• ΟΤΡ  (Object  Transfer  Protocol).   Ένα  πρωτόκολλο  μεταφοράς 

αντικειμένων  της  Java τα  οποία  μεταφέρονται  μέσα  από  τα  KQML 

μηνύματα.

5.  7.   FI  ΡΑ Α  CL  
Το  1995  η  FΙΡΑ (Foundation for Intelligent Physical Agents)   άρχισε  την 

έρευνα  για  τη  δημιουργία  προτύπων  συστημάτων  πρακτόρων  και  ένα  μέρος  της 

εργασίας αυτής αφορούσε μία γλώσσα επικοινωνίας πρακτόρων. Η συγκεκριμένη ACL 

είναι παρόμοια με την KQML με την έννοια ότι και αυτή ορίζει μία εξωτερική φόρμα 

για  τα  μηνύματα,  λειτουργεί  με  εκτελεστές  και  δεν  επιβάλλει  περιορισμούς  στη 

γλώσσα του περιεχομένου. Επιπλέον το συντακτικό της FIPA ACL είναι αρκετά όμοιο 
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με αυτό της KQML. Για τη FIPA ACL έχει οριστεί και σημασιολογία με τη μορφή της 

Semantic  Language,  η  οποία  περιέχει  τελεστές  (operators)  για  να  αναφέρεται  στα 

σταθερά και μη πιστεύω και στις επιθυμίες των πρακτόρων. Επίσης περιέχει μία απλή 

και δυναμική εργαλειοθήκη για την αναπαράσταση των ενεργειών των πρακτόρων. Η 

FIPA έχει αναγνωρίσει ότι είναι δύσκολο να ελεγχθεί αν μία συγκεκριμένη εφαρμογή 

πρακτόρων συμβαδίζει με τον ορισμό της σημασιολογίας της FIPA ACL και θεωρεί 

τον  τομέα  αυτό  υπό  εξέλιξη.  Οι  εκτελεστές  στη  FIPA  ACL ονομάζονται 

επικοινωνιακές ενέργειες (communicative acts).

5.7.1. Δομή του μηνύματος στη FIPA ACL

Η FIPA ACL όπως και η KQML βασίζεται στη θεωρία των  speech acts:  τα 

μηνύματα είναι επικοινωνιακές ενέργειες καθώς στοχεύουν με την αποστολή τους στην 

εκτέλεση κάποιας ενέργειας. Οι προδιαγραφές της FIPA ACL αποτελούνται από ένα 

σύνολο μηνυμάτων και την περιγραφή της επίδρασής τους (pragmatics).

Ένα  μήνυμα  στη  FIPA  ACL  αποτελείται  από  ένα  ή  παραπάνω  επιμέρους 

στοιχεία.  Ποια  ακριβώς  στοιχεία  είναι  απαραίτητα  για  την  αποτελεσματική 

επικοινωνία μεταξύ πρακτόρων εξαρτάται από την περίπτωση. Το μόνο στοιχείο το 

οποίο  είναι  απαραίτητο  σε  κάθε  περίπτωση  είναι  ο  τύπος  της  επικοινωνιακής 

ενέργειας,  αν  και  στα  περισσότερα  μηνύματα  συμπεριλαμβάνονται  επίσης  και  τα 

στοιχεία  του  αποστολέα,  του  παραλήπτη  και  του  περιεχομένου.  Συγκεκριμένες 

εφαρμογές μπορούν να επεκτείνουν τα στοιχεία του μηνύματος πέρα από αυτά που 

είναι  επισήμως  ορισμένα.  Στον  παρακάτω  πίνακα  5.1  εμφανίζεται  το  σύνολο  των 

στοιχείων που απαρτίζουν ένα μήνυμα σε FIPA ACL.

Εlement Category of Elements

Ρerformative Τύπος ενέργειας επικοινωνίας
Sender Συμμέτοχος στην επικοινωνία
Receiver Συμμέτοχος στην επικοινωνία
Reply-to Συμμέτοχος στην επικοινωνία
Content Περιεχόμενο του μηνύματος
Language Περιγραφή του περιεχομένου
Encoding Περιγραφή του περιεχομένου
Ontology Περιγραφή του περιεχομένου
Protocol Έλεγχος συνομιλίας
conversation-id Έλεγχος συνομιλίας
rely-with Έλεγχος συνομιλίας
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in-reply-tο Έλεγχος συνομιλίας
reply-by Έλεγχος συνομιλίας

Πίνακας 5.1. Σύνολο στοιχείων που απαρτίζουν ένα μήνυμα σε FIPA

Η  επικοινωνιακή  ενέργεια  δηλώνει  στον  πράκτορα  παραλήπτη  πώς  να 

μεταφράσει  το  περιεχόμενο του  μηνύματος.  Για  παράδειγμα με  την  επικοινωνιακή 

ενέργεια inform η πρόθεση του αποστολέα είναι να ενημερώσει τον παραλήπτη για την 

αλήθεια μίας δήλωσης. Αν ο παραλήπτης αποφασίσει να υιοθετήσει τη δήλωση αυτή 

εξαρτάται από το βαθμό εμπιστοσύνης του στον πράκτορα αποστολέα. 

Ο  αποστολέας  (sender)  του  μηνύματος  είναι  το  όνομα  του  πράκτορα  που 

ξεκινά την ενέργεια επικοινωνίας. Είναι σύνηθες μέρος ενός μηνύματος FIPA ACL 

εκτός από τις περιπτώσεις τις οποίες ο αποστολέας επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος.

Ο παραλήπτης  (receiver)  του μηνύματος είναι το όνομα του πράκτορα ή ένα 

σύνολο  από  ονόματα  πρακτόρων  στους  οποίους  απευθύνεται  το  μήνυμα.  Είναι 

επιτρεπτό να παραληφθεί το όνομα του παραλήπτη αν η ταυτότητά του υπονοείται από 

το περιεχόμενο του μηνύματος.

Το στοιχείο  reply-to  δηλώνει ότι τα επόμενα μηνύματα που ανήκουν στο ίδιο 

θέμα συνομιλίας θα πρέπει να απευθύνονται στον πράκτορα που καθορίζεται μετά το 

στοιχείο αυτό και όχι στον αποστολέα του μηνύματος.

Το στοιχείο  content  δηλώνει  το περιεχόμενο του μηνύματος, το αντικείμενο 

δηλαδή  της  ενέργειας  επικοινωνίας.  Τα  περισσότερα  μηνύματα  σε  FIPA  ACL 

χρειάζονται  το  στοιχείο  αυτό,  εκτός  από  συγκεκριμένους  τύπους  επικοινωνιακών 

ενεργειών όπως το cancel οι οποίοι υπονοούν το περιεχόμενο.

Η  γλώσσα  language  δηλώνει  τον  τύπο  της  γλώσσας  που  εκφράζεται  το 

περιεχόμενο.  Η FIPA διατηρεί  μία  βιβλιοθήκη από συμβατές  γλώσσες  στην  οποία 

ανήκουν ως αυτή τη στιγμή τέσσερις: FIPA-SL-00008, FIPA-CCL-00009, FIPA-KIF-

0010  και  FIPA-RDF-0011.  Ο  λόγος  ύπαρξης  αυτής  της  βιβλιοθήκης  είναι  η 

διευκόλυνση των σχεδιαστών συστημάτων πρακτόρων διαφορετικών τύπων στη χρήση 

τυποποιημένων  γλωσσών.  Η  FIPA δεν  επιβάλλει  πάντως  περιορισμούς  στη  χρήση 

γλώσσας περιεχομένου, εκτός από την περίπτωση της διαχείρισης πρακτόρων κατά την 

οποία επιβάλλει τη χρήση της FIPA-SL-00008.

Η  κωδικοποίηση  encoding  δηλώνει  τη  συγκεκριμένη  κωδικοποίηση  της 

γλώσσας  περιεχομένου  που  χρησιμοποιείται.  Το  περιεχόμενο  μπορεί  να  είναι 

κωδικοποιημένο  με  διάφορους  τρόπους.  Το  encoding  χρησιμοποιείται  για  να 

περιγράψει το είδος της κωδικοποίησης στον πράκτορα-παραλήπτη.
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Το στοιχείο  ontology  χρησιμοποιείται για να προσδώσει νόημα στα σύμβολα 

μέσα στις εκφράσεις του περιεχομένου.

Το  πρωτόκολλο  (protocol)  δηλώνει  το  πρωτόκολλο  αλληλεπίδρασης  που 

χρησιμοποιείται από τον πράκτορα αποστολέα για την αποστολή του μηνύματος. Με 

τον  όρο  πρωτόκολλο  αλληλεπίδρασης  εννοείται  η  ακολουθία  των  μηνυμάτων  που 

πρέπει  να  ανταλλαχθούν  σε  κάποιο  συγκεκριμένο  σημείο  της  συνομιλίας.  Ο 

σχεδιαστής ενός συστήματος μπορεί να ορίσει τους πράκτορες με τέτοιο τρόπο ώστε 

να έχουν πλήρη γνώση των στόχων και των πιστεύω τους. Η επιλογή των μηνυμάτων 

ενός τέτοιου πράκτορα γίνεται αυτόματα μέσα από την καλά σχεδιασμένη διαδικασία 

τακτικής του. Αυτή η σχεδίαση όμως είναι αρκετά πολύπλοκη. Μία πιο ρεαλιστική 

προσέγγιση  είναι  ο  προκαθορισμός  των  πρωτοκόλλων  αλληλεπίδρασης  έτσι  ώστε 

ακόμα  και  απλοί  πράκτορες  να  είναι  σε  θέση  να  συνομιλήσουν  μεταξύ  τους 

ακολουθώντας τα βήματα του πρωτοκόλλου.

Το  στοιχείο  conversation-id  χρησιμοποιείται  για  την  αναγνώριση  μίας 

ακολουθίας μηνυμάτων η οποία αναπαριστά μία συγκεκριμένη συνομιλία. Το στοιχείο 

αυτό διευκολύνει τους πράκτορες να διαχειρίζονται  τις  ενεργές συνομιλίες  τους με 

πολλαπλούς πράκτορες. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τα αρχεία μίας συνομιλίας μέσα 

από το conversation-id οι πράκτορες είναι σε θέση να εξάγουν συμπεράσματα και μετά 

το τέλος της συνομιλίας.

Το  στοιχείο  reply-with  χρησιμοποιείται  επίσης  για  λόγους  διαχείρισης 

πολλαπλών συνομιλιών. Για παράδειγμα αν ο πράκτορας i στείλει ένα μήνυμα στον 

πράκτορα  j  το  οποίο  περιέχει  την  έκφραση:  reply-with <expression>,  τότε  ο 

πράκτορας j θα απαντήσει: in-reply-to <expression>. Το στοιχείο αυτό υποβοηθά την 

παρακολούθηση του θέματος μίας συνομιλίας στην περίπτωση που είναι ταυτόχρονα 

ενεργοποιημένοι πολλαπλοί διάλογοι.

Το στοιχείο reply-by δηλώνει τον χρόνο ή και την ημερομηνία της τελευταίας 

προθεσμίας κατά την οποία ο πράκτορας αποστολέας θα επιθυμούσε μία απάντηση.

5.7.2. Τύποι μηνυμάτων στη FIPA ACL

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της FIPA ACL, ένα μήνυμα έχει τη μορφή:

Message = "(" ΜessageΤype ΜessageParameter ")",

όπου το  στοιχείο  ΜessageParameter αφορά τις  παραμέτρους  που εξετάστηκαν στη 

προηγούμενη παράγραφο. Το στοιχείο MessageType είναι μία επικοινωνιακή ενέργεια 

η οποία μπορεί να αφορά αίτηση για παροχή πληροφορίας, μεταφορά πληροφορίας, 
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διαπραγμάτευση, εκτέλεση κάποιας ενέργειας και χειρισμό καταστάσεων λάθους. Ο 

παρακάτω πίνακας 5.2 παρουσιάζει αναλυτικά τις επικοινωνιακές ενέργειες της FIPA 

ACL μαζί με την κατηγορία στην οποία ανήκουν:

5.7.3. Σημασιολογία της FIPA ACL 

Η σημασιολογία στην FIPA ACL καθορίζεται από μία γλώσσα περιγραφής την 

Semantic Language (SL). Η SL είναι μία προσδιοριστική γλώσσα με τελεστές οι οποίοι 

περιγράφουν  τα  πιστεύω  (Β),  επιθυμίες  (D),  αβέβαια  πιστεύω  (U)  και  προθέσεις 

(persistent  goals  PG)  ενός  πράκτορα.  Η  SL  μπορεί  να  αναπαραστήσει  προτάσεις 

αντικείμενα και ενέργειες. 

Στην FIPA ACL η σημασιολογία κάθε εκτελεστή καθορίζεται σαν ένα σύνολο 

από φόρμες  της  SL που  περιγράφουν την  κατάσταση του πράκτορα πριν  από την 

αποστολή του μηνύματος (feasibility pre-conditions FP) του πράκτορα και το λογικό 

αποτέλεσμα (rational effect RF) της επικοινωνιακής ενέργειας. Για κάθε εκτελεστή οι 

pre-conditions περιγράφουν ποιες είναι οι απαραίτητες συνθήκες του πράκτορα ώστε 

να  είναι  σε  θέση  να  αποστείλει  τον  εκτελεστή  αυτό.  Το  λογικό  αποτέλεσμα  του 

εκτελεστή  αναπαριστά  τις  συνέπειες  που  περιμένει  ο  πράκτορας  να  έχει  η 

συγκεκριμένη  επικοινωνιακή  ενέργεια.  Ο  πράκτορας  παραλήπτης  δεν  είναι 

υποχρεωμένος να εξασφαλίσει το αποτέλεσμα που περιμένει ο πράκτορας αποστολέας 
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– μπορεί να είναι αδύνατο για αυτόν. Έτσι, ένας πράκτορας αποστολέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει  τη  γνώση  του  για  το  αποτέλεσμα  που  περιμένει  ώστε  να 

χρησιμοποιήσει ένα εκτελεστή αλλά δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα 

αυτό  θα  συμβεί.  Για  παράδειγμα,  ο  εκτελεστής  query-if  ρωτά  έναν  πράκτορα  αν 

κάποια  συγκεκριμένη  πρόταση  είναι  αληθής.  Ο  ερωτών  πράκτορας  περιμένει  σαν 

αποτέλεσμα την απάντηση στην ερώτησή του, αλλά δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι ο 

παραλήπτης θα γνωρίζει αυτή την απάντηση. 

Συμβατότητα με την FIPA ACL σημαίνει ότι όταν ένας πράκτορας Α στέλνει 

μία επικοινωνιακή ενέργεια CA x, πρέπει να ισχύει το FP(x) για αυτόν τον πράκτορα. 

Σαν παράδειγμα παρουσιάζεται η σημασιολογία της επικοινωνιακής ενέργειας inform 

κατά την οποία ο πράκτορας i ενημερώνει τον πράκτορα j σχετικά με την ορθότητα 

ενός περιεχομένου f. Ο πράκτορας αποστολέας 

    - πιστεύει ότι η πρόταση είναι αληθής : (Bi(f)) 

    - δεν πιστεύει ότι ο πράκτορας j έχει ήδη τη γνώση αυτή (¬ Βi (Bi fj (f) ∨  Ui fj (f)) 

    - η πρόθεσή του είναι ο πράκτορας αποστολέας να υιοθετήσει επίσης την αλήθεια 

αυτής της πρότασης (το λογικό αποτέλεσμα είναι Bj(f)). 

< i, inform(j,f)> 

FP: Bi(φ) ∧ ¬Bi(Bi fj(φ) ∨  Ui Fj (φ)) 

RE: Bj(φ) 

5.7.4. Εφαρμογές της FIPA ACL

Το πρόγραμμα European Advanced Communications Technology and Services 

(ACTS) έχει ξεκινήσει πολλά έργα με σκοπό την έρευνα της τεχνολογίας πρακτόρων 

σε δικτυακές εφαρμογές. Όλα τα έργα βασίζονται στη τυποποίηση της FIPA.

Ένα από αυτά είναι το CΑΜΕLΕΟΝ (Communication  Agents  for  Mobility 

Enhancements in a Logical Environment of Open Networks). Ο στόχος του έργου ήταν 

η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής της τεχνολογίας πρακτόρων σε συστήματα 

UMTS (Universal Mobile Telecommunication System).  Στο έργο αυτό αναπτύχθηκαν 

τρεις υπηρεσίες προς το χρήστη στα πλαίσια του Virtual Home Environment, το οποίο 

είναι μία έννοια του UMTS για την παροχή υπηρεσιών ανάμεσα στο δίκτυο και στους 

χρήστες.  Σύμφωνα με  την  έννοια  αυτή  ένα  δίκτυο προσαρμόζει  τις  υπηρεσίες  του 

ανάλογα με το προσωπικό περιβάλλον του χρήστη, έτσι ώστε να μην είναι απαραίτητη 

η  προσαρμογή  του  ίδιου  του  χρήστη.  Οι  υπηρεσίες  που  αναπτύχθηκαν  από  το 

CAMELEON  αφορούν  ένα  προσαρμοστικό  διαχειριστή  προσωπικών  δεδομένων 
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(adaptive profile manager),  ένα νοητό βιβλίο διευθύνσεων (virtual address book) και 

οικονομικές  υπηρεσίες  (flexible financial services).  Όλες  οι  υπηρεσίες  στο 

CAMELEON έχουν σχεδιαστεί σαν ένα σύνολο πρακτόρων οι οποίοι συνεργάζονται 

πάνω  σε  μία  ή  το  πολύ  δύο  πλατφόρμες  πρακτόρων  όπως  το  Voyager  και  το 

Grasshopper. Η επικοινωνία ανάμεσα στους πράκτορες βασίζεται στη τυποποίηση της 

FIPA ACL.

Άλλο έργο του ίδιου προγράμματος είναι το ABROSE (Α Co-operative Multi 

Agent Based Framework for Electronic Marketplace). Το ABROSE είναι ένα σύστημα 

πολλαπλών  πρακτόρων  το  οποίο  υλοποιεί  μεσιτικές  (brokerage)  υπηρεσίες  σε 

περιβάλλοντα  ηλεκτρονικού  εμπορίου.  Οι  υπηρεσίες  αυτές  είναι  στην  ουσία 

αναζήτηση του κατάλληλου αγοραστή ή πωλητή ώστε να επιτευχθεί μία επιθυμητή 

συμφωνία.  Οι  αγοραστές  και  οι  πωλητές  αντιπροσωπεύονται  από  αυτόνομους  και 

συνεργαζόμενους  πράκτορες  οι  οποίοι  επικοινωνούν  σύμφωνα  με  τα  πρότυπα  της 

FIPA ACL.

5.8. Διαφορές ανάμεσα στην FIPA ACL και στην KQML 
Η KQML και η FIPA ACL είναι πανομοιότυπες όσον αφορά τις βασικές τους 

έννοιες και αρχές. Το συντακτικό των δύο γλωσσών είναι ίδιο, λόγω της προσπάθειας 

της  FIPA  ACL να  πλησιάσει  στο  συντακτικό  της  KQML  ώστε  η  μετάβαση 

συστημάτων από KQML σε FIPA ACL να γίνει περισσότερο ομαλά. Οι δύο γλώσσες 

διαφέρουν  σημαντικά στις  λεπτομέρειες  της  δομής  της  σημασιολογίας  τους.  Λόγω 

αυτής της διαφοράς δεν είναι δυνατό να γίνει  πλήρης αντιστοίχηση ανάμεσα στους 

εκτελεστές της KQML και  της FIPA ACL. Ένας πράκτορας που χρησιμοποιεί  την 

FIPA ACL πρέπει να έχει κάποια γνώση της Semantic Language, όπως για παράδειγμα 

στην  περίπτωση  του  εκτελεστή  request.  Αυτό  σημαίνει  ότι  η  διαφορά  στη 

σημασιολογία των δύο γλωσσών επηρεάζει τον σχεδιαστή συστημάτων πρακτόρων.

• Στο μοντέλο σημασιολογίας της FIPA, δεν επιτρέπεται στους πράκτορες να 

επηρεάζουν  άμεσα  την  mental  state  κάποιου  άλλου  πράκτορα.  Οι 

εκτελεστές της  KQML όπως το  insert,  uninsert,  delete-one,  delete-all  δεν 

έχουν νόημα στη FΙΡΑ. 

• Στη περίπτωση της FIPA ACL οι εκτελεστές περιορίζονται αυστηρά στις 

λειτουργίες  επικοινωνίας  ανάμεσα  στους  πράκτορες.  Η  αρχιτεκτονική 

πρακτόρων  της  FIPA  περιλαμβάνει  και  ένα  σύστημα  διαχείρισης 

πρακτόρων  (Agent  Management  System)  το  οποίο  αναλαμβάνει  τις 
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υπηρεσίες διαχείρισης της κοινότητας των πρακτόρων. Εκτελεστές όπως οι 

register/unregister, recruit, broker, advertise, unadvertise μεταφέρονται από 

τη γλώσσα επικοινωνίας στο σύστημα διαχείρισης.

• Οι δύο γλώσσες έχουν διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά τα δεδομένα 

που περιλαμβάνει  η  γλώσσα περιεχομένου.  Στην  περίπτωση της  KQML 

ένας  πράκτορας  A  καθοδηγεί  ένα  πράκτορα  Β  προς  ένα  συγκεκριμένο 

στόχο χρησιμοποιώντας αποκλειστικά λεξιλόγιο της γλώσσας επικοινωνίας 

:

From A to B achieve goal X:

Στην ίδια περίπτωση, η FIPA ACL μεταφέρει την αίτηση για την επίτευξη του 

στόχου στη γλώσσα περιεχομένου:

From  A  to  B:  tell  (achieve  goal  X).  Εδώ  ο  πράκτορας  Α  λέει  κάτι  στον 

πράκτορα Β το οποίο η FIPA ACL δεν καταλαβαίνει. Ο μεταφραστής της γλώσσας 

περιεχομένου το μεταφράζει σαν μία αίτηση για την επίτευξη του στόχου. Η μεταφορά 

λειτουργικότητας  στη  γλώσσα περιεχομένου σε  αντίθεση με  την υπερφόρτωση της 

ACL έχει πλεονεκτήματα. To γενικότερο όμως θέμα του διαχωρισμού της ACL από τη 

γλώσσα περιεχομένου, επιδέχεται περαιτέρω διευκρινίσεις κυρίως από τη FIPA ACL.

• Η FIPA ACL δεν παρέχει εκτελεστές για το χειρισμό δομών δεδομένων. Τα 

δεδομένα θεωρούνται μέρος της γλώσσας περιεχομένου, η οποία έχει την 

ευθύνη για τη διαχείρισή τους.

•     Στην FIPA ACL υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα σε ένα πράκτορα που 

αρνείται  να  απαντήσει  και  σε  έναν  άλλο  που  δεν  είναι  σε  θέση  να 

επεξεργαστεί  την  ερώτηση  (εκτελεστές  failure,  refuse).  Στην  KQML 

υπάρχει ο ίδιος εκτελεστής sorry.
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Κεφάλαιο 6

Εφαρμογές ΣΠΠ & Συγκριτική Μελέτη

Οι πράκτορες έχουν βρει εφαρμογή σε πολλούς τομείς: σε αυτό το κεφάλαιο θα 

περιγραφούν μερικοί από τους πιο σημαντικούς από αυτούς. Σε γενικές γραμμές, οι 

εφαρμογές πρακτόρων μπορούν να χωριστούν σε δύο κύριες ομάδες.

Κατανεμημένα  συστήματα.  Οι  πράκτορες  είναι  κόμβοι  επεξεργασίας  ενός 

κατανεμημένου συστήματος. Σε τέτοια συστήματα η έμφαση δίνεται στο συνθετικό 

"πολύ" του όρου "πολυπρακτορικό σύστημα".

Προσωπικοί βοηθοί λογισμικού. Οι πράκτορες βοηθούν ενεργητικά τους χρήστες 

έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν κάποιες εφαρμογές. Στην περίπτωση αυτή η έμφαση 

δίνεται στους "μεμονωμένους" πράκτορες.

6.1  Πράκτορες  διαχείρισης  ροής  εργασίας  και        επιχειρηματικών   

διεργασιών
Τα συστήματα ελέγχου ροής εργασίας και επιχειρηματικών διεργασιών  είναι ένας 

τομέας  της  επιστήμης  των  υπολογιστών  που  αποκτά  συνεχώς  όλο  και  μεγαλύτερη 

σημασία. Ο σκοπός των συστημάτων ελέγχου ροής εργασίας είναι η αυτοματοποίηση 

των  διαδικασιών  μιας  επιχείρησης  έτσι  ώστε  να  διασφαλίζεται  ότι  οι  κατάλληλοι 

άνθρωποι θα εκτελούν τις διάφορες επιχειρηματικές εργασίες σε κατάλληλο χρόνο. 

Αυτό συνήθως επιτυγχάνεται με τη διατήρηση και διαχείριση μιας συγκεκριμένης 

ροής  εγγράφων  μέσα  σε  έναν  οργανισμό.  Ένα  σύγχρονο  παράδειγμα  συστήματος 

πρακτόρων για τη διαχείριση επιχειρηματικών διεργασιών είναι το σύστημα ΑDΕΡΤ 

(Jennings et al.,  1996b).  Στο  ΑDΕΡΤ  η  επιχείρηση  μοντελοποιείται  ως  κοινωνία 

πρακτόρων οι οποίοι πραγματοποιούν διαπραγματεύσεις και παρέχουν υπηρεσίες.

Πιο συγκεκριμένα, η επιχειρηματική διεργασία που απασχολεί το  ΑDΕΡΤ είναι η 

χορήγηση προσφορών σε πελάτες για την εγκατάσταση ενός δικτύου, προκειμένου να 

παρέχονται  συγκεκριμένες  τηλεπικοινωνιακές  υπηρεσίες.  Η  δραστηριότητα  αυτή 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα του Βρετανικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών 

(British Telecom):  Τμήμα  Εξυπηρέτησης  Πελατών,  Τμήμα  Σχεδίασης,  Τμήμα 

Εμπειρογνωμόνων,  και  Τμήμα  Νομικής  Υποστήριξης.  Η  δραστηριότητα  αυτή 

περιλαμβάνει  επίσης  και  διάφορους  οργανισμούς  οι  οποίοι  παρέχουν  υπηρεσίες 

πελατών  με  συμβάσεις  υπεργολαβίας.  Η  διεργασία  ξεκινά  όταν  ένας  πελάτης 
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επικοινωνεί με το Τμήμα  Εξυπηρέτησης Πελατών έχοντας συγκεκριμένες απαιτήσεις. 

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, εκτός από το ότι καταγράφει τις απαιτήσεις του 

πελάτη,  ζητά  έγκριση  γι'  αυτόν.  Αν ο  πελάτης  αποτύχει  στη  διαδικασία  έγκρισης, 

τερματίζεται ολόκληρη η  διεργασία χορήγησης προσφοράς. Αν ο πελάτης πάρει την 

έγκριση, συγκρίνονται οι απαιτήσεις του με τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η 

εταιρεία. Στην περίπτωση  που οι απαιτήσεις του πελάτη ικανοποιούνται από κάποια 

έτοιμη λύση την οποία διαθέτει η εταιρεία, μπορεί να χορηγηθεί αμέσως μια προσφορά. 

Όμως  η  διαδικασία  περιπλέκεται  στην  περίπτωση  των  υπηρεσιών  που  απαιτούν 

εξειδικευμένες λύσεις. Το  Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών αναλύει τις απαιτήσεις του 

πελάτη, ενώ παράλληλα το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης ελέγχει τη νομιμότητα της 

προτεινόμενης  υπηρεσίας.  Αν  διαπιστωθεί  ότι  αυτή  είναι  παράνομη,  η  διεργασία 

χορήγησης προσφοράς τερματίζεται, ενώ αν είναι νόμιμη, μπορεί να ξεκινήσει η φάση 

σχεδίασης. Για να ετοιμαστεί το  σχέδιο ενός δικτύου συνήθως είναι  απαραίτητο να 

σταλεί ένας εμπειρογνώμονας στις εγκαταστάσεις του πελάτη, έτσι ώστε να παραχθεί 

ένα λεπτομερές σχέδιο του υπάρχοντος εξοπλισμού. Όταν ολοκληρωθεί η σχεδίαση και 

η κοστολόγηση του δικτύου, το Τμήμα Σχεδίασης ενημερώνει το Τμήμα Εξυπηρέτησης 

Πελατών  για  την  προσφορά  που  μπορεί  να  γίνει.  Στη  συνέχεια,  το  Τμήμα 

Εξυπηρέτησης  Πελατών  ενημερώνει  τον  πελάτη,  και  η  επιχειρηματική  διεργασία 

τερματίζεται.

Από αυτή την υψηλού επιπέδου περιγραφή του συστήματος προσδιορίστηκε ένας 

αριθμός αυτόνομων οντοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Κάθε τμήμα της επιχείρησης, 

καθώς και κάθε εργαζόμενος μέσα σε κάθε τμήμα, μοντελοποιήθηκε ως πράκτορας. 

Για  να  επιτύχουν  τους  ατομικούς  τους  στόχους,  οι  πράκτορες  έπρεπε  να 

αλληλεπιδράσουν. Όλες οι αλληλεπιδράσεις είχαν τη μορφή διαπραγματεύσεων σχετι-

κά με τις υπηρεσίες που θα προσέφερε κάθε πράκτορας στους υπόλοιπους, και υπό 

ποιες συνθήκες και ποιους όρους. Η φύση αυτών των διαπραγματεύσεων διέφερε 

ανάλογα με το περιεχόμενο τους και τις επικρατούσες συνθήκες: οι αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ  των  πρακτόρων  που  ανήκαν  στο  Βρετανικό  Οργανισμό  Τηλεπικοινωνιών 

ήταν περισσότερο συνεργατικές σε σχέση με εκείνες που ενέπλεκαν και εξωτερικούς 

οργανισμούς.  Επιπρόσθετα,  οι  διαπραγματεύσεις  για  τις  οποίες  υπήρχε  άφθονος 

διαθέσιμος  χρόνος  ήταν  διαφορετικές  από  εκείνες  για  τις  οποίες  υπήρχε  λίγος 

διαθέσιμος χρόνος. Η διαπραγμάτευση περιλάμβανε τη δημιουργία μιας σειράς από 

προτάσεις και αντιπροτάσεις. Αν η διαπραγμάτευση ήταν επιτυχής, κατέληγε σε μία 

κοινά  αποδεκτή  συμφωνία.  Οι  πράκτορες  ήταν  οργανωμένοι  σε  διάφορες 
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οργανωσιακές δομές: πολλοί πράκτορες ομαδοποιούνταν ως μια εννοιολογική μονάδα 

(π.χ.,  οι  σχεδιαστές  και  δικηγόροι  στα  Τμήματα  Σχεδιασμού  και  Νομικής 

Υποστήριξης,  αντίστοιχα),  με  βάση  μια  σχέση  εξουσίας  (π.χ.,  ο  πράκτορας  του 

Τμήματος  Σχεδίασης  είναι  διευθυντής  του  πράκτορα  του  Τμήματος 

Εμπειρογνωμοσύνης),  ως ομότιμοι  εντός του ίδιου οργανισμού (π.χ.,  οι  πράκτορες 

που αντιστοιχούν στα Τμήματα Νομικής Υποστήριξης, Εξυπηρέτησης Πελατών, και 

Σχεδίασης) ή με βάση σχέσεις πελάτη-εργολάβου (π.χ.,  ο πράκτορας του Τμήματος 

Εξυπηρέτησης Πελατών με τους οργανισμούς έγκρισης πελατών).

Το σύστημα ΑDΕΡΤ χρησιμοποίησε μια λύση βασισμένη σε πράκτορες για πολύ 

σαφείς  λόγους.  Τα  κεντροποιημένα  συστήματα  διαχείρισης  ροής  εργασίας  δεν 

αποκρίνονται καλά, και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, σε απρόβλεπτα γεγονότα. Για 

το λόγο αυτόν αποφασίστηκε να εκχωρηθούν αρμοδιότητες για τη διαχείριση των 

επιχειρηματικών διεργασιών σε οντότητες λογισμικού, οι οποίες θα  μπορούσαν να 

αποκρίνονται γρήγορα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Αφού αναπόφευκτα υπάρχουν 

αλληλοεξαρτήσεις ανάμεσα στις διάφορες λειτουργίες που ανατίθενται σε λογισμικό, 

οι οντότητες λογισμικού πρέπει να αλληλεπιδρούν για να επιλύουν τις διαφορές τους. 

Η προσέγγιση  αυτή αναδεικνύει  τους  αυτόνομους  πράκτορες  ως  το  πλέον φυσικό 

μέσον για τη μοντελοποίηση της λύσης. Ένα επιπλέον επιχείρημα υπέρ μιας λύσης 

που βασίζεται σε πράκτορες είναι ότι οι πράκτορες είναι ένα μοντέλο λογισμικού που 

ταιριάζει  ιδανικά  στην  αποκεντρωμένη  μορφή  του  προτεινόμενου  συστήματος 

επιχειρηματικής διαχείρισης. Έτσι, ο στόχος του έργου αυτού ήταν η επινόηση ενός 

πλαισίου  πρακτόρων  που  θα  μπορούσε  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  κατασκευή 

πρακτόρων διαχείρισης επιχειρηματικών διεργασιών. Σημειώστε ότι το ΑDΕΡΤ ούτε 

επινοήθηκε ούτε υλοποιήθηκε ως πλαίσιο πρακτόρων γενικού σκοπού.

Αντί να υλοποιηθούν οι επικοινωνίες από το μηδέν, το  ΑDΕΡΤ υλοποιήθηκε με 

την προσθήκη ενός επιπέδου σε μια εμπορικά διαθέσιμη πλατφόρμα  CΟRΒΑ (ΟΜG, 

2001). Η πλατφόρμα αυτή χρησιμοποιήθηκε ως βάση για το χειρισμό της κατανομής 

και της ετερογένειας του συστήματος  ΑDΕΡΤ. Επιπλέον, οι πράκτορες του ΑDΕΡΤ 

έπρεπε να έχουν την ικανότητα για συλλογισμό ανάλογα με τις περιστάσεις, και για 

το  σκοπό  αυτόν  ενσωματώθηκε  στην  αρχιτεκτονική  των  πρακτόρων  ένα  ευρέως 

χρησιμοποιούμενο κέλυφος έμπειρου συστήματος. Η κατασκευή οποιουδήποτε από 

αυτά  τα  δύο  συστατικά  από  το  μηδέν  θα  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  κατανάλωση 

μεγάλου  μέρους  των  πόρων  του  έργου,  και  είναι  πολύ  πιθανό  ότι  το  τελικό 

αποτέλεσμα  θα  ήταν  λιγότερο  εύρωστο  και  αξιόπιστο.  Ένα  μειονέκτημα  του 
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συστήματος είναι η  αποτυχία του ΑDΕΡΤ να αξιοποιήσει κάποιο από τα διαθέσιμα 

πρότυπα  γλωσσών  επικοινωνίας  πρακτόρων.  Αυτό  είναι  ένα  μειονέκτημα  που 

περιορίζει  τη  διαλειτουργικότητα  του  συστήματος.  Όπως  ακριβώς  το  ΑDΕΡΤ 

χρησιμοποίησε ένα έτοιμο πλαίσιο για τις επικοινωνίες, έτσι χρησιμοποίησε και μια 

αρχιτεκτονική  που  είχε  αναπτυχθεί  σε  δύο  προηγούμενα  έργα  GRΑΤΕ  (Jennings, 

1993b)  και  ΑRCHΟΝ  (Jennings et al.,  1996α)).  Αυτό  οδήγησε  σε  συντομότερες 

φάσεις ανάλυσης και σχεδίασης, αφού υπήρχε ήδη έτοιμη μια αρχιτεκτονική (μαζί με 

τον προσδιορισμό της).

Ο  τομέας  των  επιχειρηματικών  διεργασιών  περιλαμβάνει  μεγάλο  αριθμό 

κληρονομούμενων  συστατικών  λογισμικού  (ειδικότερα,  βάσεις  δεδομένων  και 

λογισμικό για χρονοπρογραμματισμό). Αυτό το λογισμικό "ενθυλακώθηκε" ως πόρος ή 

εργασία μέσα σε συγκεκριμένους πράκτορες.

Οι  πράκτορες  του  ΑDΕΡΤ χρησιμοποιούσαν  σχετικά  λίγη  τεχνολογία  Τεχνητής 

Νοημοσύνης.  Για  παράδειγμα,  ο  σχεδιασμός  δράσης  αντιμετωπίστηκε  με  μερικώς 

προσδιορισμένα πλάνα που ήταν αποθηκευμένα σε μια βιβλιοθήκη πλάνων — όπως 

στο σύστημα ΡRS (Georgeff και  Lansky, 1987). Τεχνικές της Τεχνητής Νοημοσύνης 

χρησιμοποιήθηκαν  κυρίως  στον  τρόπο  με  τον  οποίο  οι  πράκτορες 

διαπραγματεύονταν  μεταξύ  τους  και  στον  τρόπο  με  τον  οποίο  αντιδρούσαν  στο 

περιβάλλον  τους.  Σχετικά  με  τη  διαπραγμάτευση,  ο  κάθε  πράκτορας  διέθετε  ένα 

μεγάλο σύνολο από κανόνες που υπαγόρευαν ποια στρατηγική διαπραγμάτευσης θα 

πρέπει να ακολουθηθεί και κάτω από ποιες περιστάσεις, με ποιον τρόπο θα πρέπει ο 

πράκτορας  να  αποκρίνεται σε εισερχόμενες προτάσεις,  και υπό ποιες συνθήκες θα 

πρέπει να αλλάζει  τη στρατηγική διαπραγμάτευσης.  Σχετικά με την απόκριση στο 

περιβάλλον, οι πράκτορες έπρεπε να αποκριθούν σε απρόσμενα γεγονότα μέσα σε ένα 

δυναμικό και αβέβαιο περιβάλλον. Προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους υπό 

τέτοιες συνθήκες, έπρεπε τόσο η ατομική, όσο και η κοινωνική συμπεριφορά τους να 

είναι ευέλικτη.

Η φύση των πρακτόρων του  ΑDΕΡΤ είναι σχετικά "χονδροειδής". Οι πράκτορες 

αυτοί  αναπαριστούσαν  οργανισμούς,  τμήματα,  ή  ανθρώπους.  Κάθε  τέτοιος 

πράκτορας είχε υπό τον έλεγχο του κάποιους πόρους και μπορούσε να επιδεικνύει μια 

σειρά από συμπεριφορές επίλυσης προβλημάτων. Αυτό οδήγησε στο σχεδιασμό ενός 

συστήματος  στο  οποίο  υπήρχαν  συνήθως  λιγότεροι  από  10  πράκτορες  σε  κάθε 

αφαιρετικό  επίπεδο,  και  στο  οποίο  ακόμα και  οι  βασικοί  πρωτογενείς  πράκτορες 

ήταν ικανοί για την εκπλήρωση κάποιων στόχων υψηλού επιπέδου.
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6.2 Πράκτορες για κατανεμημένη αίσθηση
Η κλασική εφαρμογή της τεχνολογίας των πολυπρακτορικών συστημάτων ήταν 

στην κατανεμημένη αίσθηση (Lesser και Erman, 1980· Durfee 1988). Η γενική ιδέα είναι 

να  κατασκευάσουμε  ένα  σύστημα  ως  δίκτυο  από  κατανεμημένους  στο  χώρο 

αισθητήρες. Για παράδειγμα, οι αισθητήρες μπορεί να είναι ακουστικά σε ένα πεδίο 

μάχης ή ραντάρ κατανεμημένα στον εναέριο χώρο κάποιας  περιοχής. Ο συνολικός 

στόχος του συστήματος είναι η παρακολούθηση και καταγραφή όλων των οχημάτων 

που  διέρχονται  μέσα στην  εμβέλεια  των  αισθητήρων.  Αυτή η  εργασία μπορεί  να 

καταστεί  απλούστερη  αν  οι  αισθητήρες-κόμβοι  του  δικτύου  συνεργάζονται 

ανταλλάσσοντας,  για  παράδειγμα,  προβλέψεις  σχετικά  με  το  πότε  ένα  όχημα  θα 

περάσει από την εμβέλεια του ενός αισθητήρα στην εμβέλεια κάποιου άλλου. Αυτός ο 

φαινομενικά  απλός  τομέας  αποτελεί  ένα  ιδιαίτερα  πλούσιο  περιβάλλον  εκτενούς 

πειραματισμού σε σχέση με τα πολυπρακτορικά συστήματα.  Το γνωστό Distributed 

Vehicle Monitoring Testbed (BVMT) του  Lesser παρείχε την  αποδεικτική βάση για 

πολλές από τις σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης πολυπρακτορικών συστημάτων (Lesser 

και Erman, 1980).

6.3 Πράκτορες για ανάκληση και διαχείριση   πληροφοριών  
Η ευρεία παροχή κατανεμημένων και ημιδομημένων πληροφοριακών πόρων, όπως 

ο Παγκόσμιος Ιστός, παρέχει προφανείς δυνατότητες αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει 

και  ένα  πλήθος  προβλημάτων  (όπως  η  "πληροφοριακή  υπερφόρτωση").  Πολλοί 

ερευνητές  έχουν  προτείνει  τους  πράκτορες  ως  λύση  για  τα  προβλήματα  αυτά.  O 

πράκτορας  πληροφοριών  είναι  ένας  πράκτορας  ο  οποίος  έχει  πρόσβαση  σε 

τουλάχιστον μία, και δυνητικά περισσότερες, πηγές πληροφοριών, και είναι ικανός να 

συλλέγει  και  να  διαχειρίζεται  πληροφορίες  από  αυτές  τις  πηγές  προκειμένου  να 

απαντήσει  σε  ερωτήματα  τα  οποία  θέτουν  οι  χρήστες  του  και  άλλοι  πράκτορες 

πληροφοριών (το δίκτυο των πηγών πληροφοριών που διαλειτουργούν αναφέρεται 

συχνά ως ευφυές και συνεργατικό σύστημα πληροφοριών (intelligent and cooperative 

information system, Ρapazoglou et al.,  1992)). Οι πηγές πληροφοριών μπορεί να είναι 

διαφόρων ειδών, όπως για παράδειγμα παραδοσιακές  βάσεις δεδομένων καθώς και 

άλλοι  πράκτορες  πληροφοριών.  Προκειμένου  να  απαντήσει  σε  ένα  ερώτημα,  ο 

πράκτορας  μπορεί  να  χρειαστεί  να  προσπελάσει  πληγές  πληροφοριών  μέσω ενός 

δικτύου. Ένα συνηθισμένο σενάριο είναι αυτό στο οποίο ένας χρήστης έχει ακούσει 
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για κάποιον στο  Stanford ο οποίος προτείνει κάτι που ονομάζεται πρακτοροστρεφής 

προγραμματισμός. Ο χρήστης ζητά από τον πράκτορα  του να ερευνήσει και,  μετά 

από προσεκτική αναζήτηση σε διάφορες τοποθεσίες Ιστού, ο πράκτορας επιστρέφει 

με την κατάλληλη τεχνική αναφορά,  καθώς και  με το  όνομα του ερευνητή και τα 

στοιχεία για την επικοινωνία μαζί του.

Για να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο οι πράκτορες μπορούν να βοηθήσουν 

σε τέτοιες εργασίες, ας εξετάσουμε τον Παγκόσμιο Ιστό. Αυτό που τον καθιστά τόσο 

αποτελεσματικό είναι ότι:

•Επιτρέπει  την  πρόσβαση  σε  διασυνδεδεμένους,  ευρέως  κατανεμημένους 

πληροφοριακούς πόρους.

•Παρέχει μια ενιαία διασύνδεση για πόρους πολυμέσων, οι οποίοι περιλαμβάνουν 

κείμενο, εικόνες, ήχο, βίντεο, κ.ο.κ.

•Βασίζεται  σε  υπερκείμενο  (hypertext),  καθιστώντας  εφικτή  τη  διασύνδεση

εγγράφων με νέους ή ενδιαφέροντες τρόπους.

•Διαθέτει μια εξαιρετικά απλή και διαισθητική διασύνδεση, την οποία οι χρήστες 

μπορούν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν μέσα σε δευτερόλεπτα.

Πιθανώς αυτό είναι και το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του Παγκόσμιου Ιστού.

Στην  πραγματικότητα,  βέβαια,  η  χρήση  του  Ιστού  στην  αρχή  του  21ου αιώνα 

αντιμετωπίζει ακόμα προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά είναι δύο ειδών: ανθρώπινα 

και οργανωσιακά.

6.3.1 Ανθρώπινοι παράγοντες

Το  πιο  προφανές  πρόβλημα  που  αντιμετωπίζουν  οι  χρήστες  του  Παγκόσμιου 

Ιστού  είναι  η  "πληροφοριακή  υπερφόρτωση"  (Maes,  1994a).  Οι  άνθρωποι 

κατακλύζονται από τον όγκο των διαθέσιμων πληροφοριών, με αποτέλεσμα να είναι 

δύσκολο να  φιλτράρουν και να απορρίψουν τις άχρηστες και άσχετες πληροφορίες 

και να επικεντρωθούν στις σημαντικές. Είναι επίσης δύσκολο να αναζητήσουν ενεργά 

τις  σωστές  πληροφορίες.  Μηχανές  αναζήτησης  όπως  το  Google και  το  Υahοο 

επιχειρούν να αμβλύνουν  αυτό  το  πρόβλημα,  κατασκευάζοντας  ευρετήρια  για  τις 

πληροφορίες του Ιστού οι οποίες, στο μεγαλύτερο μέρος τους, είναι αδόμητες και δεν 

υπόκεινται σε κάποια μορφή οργανωμένης διαχείρισης. Αν και αυτά τα εργαλεία είναι 

χρήσιμα, έχουν προβλήματα λειτουργικότητας: οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης 

μπορούν  να  εκτελέσουν  αναζήτηση  με  βάση  απλά  χαρακτηριστικά,  και  δεν  είναι 

προσαρμοσμένες  στις  συγκεκριμένες  ανάγκες  του  χρήστη.  Επιπρόσθετα,  η 
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λειτουργικότητα  των  μηχανών  αναζήτησης  προσανατολίζεται  κυρίως  στον 

εντοπισμό  κειμένου  (τυπικά  σε  μορφή  ΗΤΜL)  —  μολονότι  ένα  από  τα  κύρια 

χαρακτηριστικά που ανέδειξαν  τον Παγκόσμιο Ιστό είναι η υποστήριξη ετερογενούς 

περιεχομένου πολυμέσων. Τέλος, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι οι τεχνικές "μαζικού" 

ευρετηριασμού  (indexing),  που  χρησιμοποιούνται  από  τις  υπάρχουσες  μηχανές 

αναζήτησης,  μπορούν να  κλιμακωθούν αποδοτικά  για  το  μέγεθος  του Διαδικτύου 

στον επόμενο αιώνα. Έτσι  η  εύρεση  και η  διαχείριση  πληροφοριών στο Διαδίκτυο 

εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα, παρά την ύπαρξη εργαλείων όπως το Gοοgle.

Επιπλέον, οι  άνθρωποι εύκολα βαριούνται ή μπερδεύονται κατά την περιήγηση 

τους στον Ιστό. Η φύση "υπερκειμένου" του Ιστού, αν και διευκολύνει τη διασύνδεση 

των  συναφών  εγγράφων,  μπορεί  επίσης  να  είναι  και  αποπροσανατολιστική  — τα 

κουμπιά "back" (επιστροφή) και "forword" (εμπρός) που υπάρχουν στα περισσότερα 

προγράμματα φυλλομέτρησης του Διαδικτύου (browsers)  ταιριάζουν περισσότερο σε 

γραμμικές  δομές,  παρά στις  συνδεδεμένες  δομές  γραφημάτων  που  αποτελούν  τον 

Ιστό.  Αυτό  μπορεί  να  καταστήσει  δύσκολη  την  κατανόηση  της  τοπολογίας  μιας 

συλλογής από συνδεδεμένες ιστοσελίδες.  Μάλιστα, η οπτική αναπαράσταση και η 

κατανόηση τέτοιων δομών είναι εγγεννώς δύσκολα ζητήματα για τους ανθρώπους. 

Με λίγα λόγια, είναι πολύ εύκολο να χαθεί κανείς στον κυβερνοχώρο. Επίσης, όταν 

αναζητούμε  μια  συγκεκριμένη  πληροφορία,  είναι  εύκολο  είτε  να  μας  διαφύγουν 

στοιχεία, είτε να παρανοήσουμε κάποια πράγματα.

Τέλος, στην πραγματικότητα ο Ιστός δεν σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται με 

μεθοδικό τρόπο. Οι περισσότερες ιστοσελίδες προσπαθούν να είναι όσο το δυνατόν 

πιο ελκυστικές και ζωντανές, με την ελπίδα ότι θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των 

ανθρώπων.  Όμως,  ο  στόχος  της  κατασκευής  μιας  ζωντανής  και  διασκεδαστικής 

ιστοσελίδας μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με το στόχο της μετάδοσης πληροφοριών. 

Φυσικά,  είναι δυνατό  μια καλοσχεδιασμένη ιστοσελίδα να παρέχει πληροφορίες με 

αποτελεσματικό τρόπο, όμως δυστυχώς οι περισσότερες ιστοσελίδες δίνουν έμφαση 

στην εμφάνιση παρά στο περιεχόμενο. Το γεγονός ότι η διαδικασία χρήσης του Ι-

στού αποκαλείται "περιήγηση" και όχι "διάβασμα" μαρτυρά πολλά. Η περιήγηση είναι 

μια  δραστηριότητα  χρήσιμη  σε  πολλές  περιπτώσεις,  όμως  συνήθως  δεν  είναι  κα-

τάλληλη όταν προσπαθούμε να απαντήσουμε σε ένα περίπλοκο και σημαντικό ερώ-

τημα.

6.3.2 Οργανωσιακοί παράγοντες
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Υπάρχουν  πολλοί  οργανωσιακοί  παράγοντες  οι  οποίοι  καθιστούν  δύσκολη  τη 

χρήση  του  Ιστού.  Ίσως  ο  πιο  σημαντικός  είναι  ότι,  εκτός  του  (πολύ  γενικού) 

προτύπου ΗΤΜL, δεν υπάρχουν πρότυπα για την εμφάνιση μιας ιστοσελίδας.

Ένα  άλλο  πρόβλημα  είναι  το  κόστος  της  παροχής  πληροφοριών  μέσω  του 

Διαδικτύου. Οι σημαντικοί κάτοχοι πληροφοριών θα σταματήσουν να τις παρέχουν, 

εκτός και αν αντιληφθούν ότι θα κερδίζουν χρήματα. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί 

να  γίνει  επικερδής  η  παροχή  πληροφοριών  είναι  το  ζήτημα  που  κυριαρχεί  στην 

ανάπτυξη του Παγκόσμιου Ιστού σήμερα. Τονίζω ότι τα παραπάνω δεν αποτελούν 

κριτική για τον Ιστό — οι σχεδιαστές του δεν θα μπορούσαν να προβλέψουν ούτε τον 

τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται, ούτε ότι ανέπτυσσαν ένα από τα πιο σημαντικά 

υπολογιστικά συστήματα μέχρι σήμερα. Όμως αυτά είναι εμπόδια τα οποία πρέπει να 

ξεπεραστούν  αν  πρόκειται  να  αξιοποιήσουμε  τις  δυνατότητες  που  προσφέρει  το 

Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός. Η προφανής ερώτηση που προκύπτει είναι λοιπόν 

η ακόλουθη: τι επιπλέον χρειαζόμαστε;

Προκειμένου  να  αξιοποιήσουμε  τις  δυνατότητες  του  Διαδικτύου  και  να 

ξεπεράσουμε  τους  περιορισμούς  που  αναφέραμε προηγουμένως,  πολλοί  ερευνητές 

ισχυρίζονται ότι χρειαζόμαστε εργαλεία τα οποία (Durfee et al., 1997):

• παρέχουν  μια  μοναδική  και  συνεκτική  άποψη  των  κατανεμημένων  και  ετερο-

γενών πληροφοριακών πόρων,

• παρέχουν  πλούσιες  εξατομικευμένες  πληροφορίες,  προσανατολισμένες  στο 

χρήστη,  έτσι  ώστε  να  ξεπεραστεί  το  πρόβλημα  της  πληροφοριακής  υπερφόρ-

τωσης — πρέπει να επιτρέπουν στους χρήστες να εντοπίζουν τις πληροφορίες τις 

οποίες  πραγματικά  θέλουν,  προστατεύοντας  τους  από  πληροφορίες  που  δεν 

θέλουν,

• είναι  κλιμακώσιμα,  κατανεμημένα,  και  αρθρωτά,  έτσι  ώστε  να  μπορούν  να 

υποστηρίξουν την αναμενόμενη ανάπτυξη του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου 

Ιστού,

• προσαρμόζονται  και  αυτοβελτιώνονται  έτσι  ώστε  να  διασφαλίζουν  ότι  οι 

υπηρεσίες τους θα είναι ευέλικτες και αποδοτικές.

6.3.3Προσωπικοί πράκτορες πληροφοριών

Πολλοί  ερευνητές  υποστηρίζουν  ότι  οι  πράκτορες  παρέχουν  εργαλεία  τέτοιου 

τύπου.  Η Ρattie Μaes,  του εργαστηρίου μέσων του ΜΙΤ,  είναι  ίσως ο πιο γνωστός 

εκπρόσωπος αυτής της άποψης. Έχει αναπτύξει μια σειρά από πρότυπα συστήματα 
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που  μπορούν  να  εκτελέσουν  τέτοιου  είδους  εργασίες.  Εδώ  θα  περιγραφεί  το 

ΜΑΧΙΜS,  ένας  βοηθός  για  την  ηλεκτρονική  αλληλογραφία  τον  οποίο  ανέπτυξε  η 

Μaes.

Το  ΜΑΧΙΜS μαθαίνει  να  θέτει  προτεραιότητες,  να  διαγράφει,  να  προωθεί,  να 

ταξινομεί,  και  να αρχειοθετεί  την ηλεκτρονική αλληλογραφία για  λογαριασμό ενός 

χρήστη.(Maes, 1994a)

Το ΜΑΧΙΜS δουλεύει παρατηρώντας το χρήστη και μαθαίνοντας τον τρόπο με τον 

οποίο  διαχειρίζεται  εκείνος  την  ηλεκτρονική  αλληλογραφία  του.  Κάθε  φορά  που 

συμβαίνει ένα νέο γεγονός (για παράδειγμα, υπάρχει άφιξη ηλεκτρονικού μηνύμα-

τος), το ΜΑΧΙΜS το καταγράφει με τη μορφή ζευγών:

κατάσταση —> ενέργεια

Η κατάσταση περιγράφεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά συμβάντος:

•Αποστολέας μηνύματος.

•Παραλήπτες.

•Θέμα μηνύματος.

•Λέξεις-κλειδιά στο σώμα του μηνύματος, κ.ο.κ.

Όταν προκύπτει μια νέα κατάσταση, το ΜΑΧΙΜS τη συγκρίνει με τους κανόνες 

που  έχει  ήδη  καταγράψει.  Στη  συνέχεια,  χρησιμοποιώντας  αυτούς  τους  κανόνες, 

προσπαθεί  να  προβλέψει  τι  θα  έκανε  ο  χρήστης  και  παράγει  ένα  επίπεδο 

εμπιστοσύνης:  έναν  πραγματικό  αριθμό  ο  οποίος  δηλώνει  πόσο  βέβαιος  είναι  ο 

πράκτορας  για  την   απόφασή  του.  Το  επίπεδο  εμπιστοσύνης  συγκρίνεται  με  δύο 

προκαθορισμένους  πραγματικούς  αριθμούς  που  λειτουργούν  ως  κατώφλια:  ένα 

κατώφλι "πες μου" και ένα κατώφλι "κάνε το". Αν η βεβαιότητα του πράκτορα ως 

προς την απόφασή του είναι μικρότερη από το κατώφλι "πες μου", τότε ο πράκτορας 

λαμβάνει οδηγίες από το χρήστη για το τι να κάνει. Αν η βεβαιότητα του πράκτορα 

για την  απόφασή του βρίσκεται μεταξύ των κατωφλίων "πες μου" και "κάνε  το", 

τότε προτείνει στο χρήστη μια ενέργεια. Τέλος, αν η βεβαιότητα του πράκτορα είναι 

μεγαλύτερη από το κατώφλι "κάνε το", τότε παίρνει πρωτοβουλία και ενεργεί.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να εισάγουν κανόνες (όπως "να διαγράφεις πάντα τα 

μηνύματα από τον αποστολέα Χ"). Το ΜΑΧΙΜS διαθέτει μια απλή "προσωπικότητα" 

(ένα  κινούμενο  πρόσωπο  που  εμφανίζεται  στη  διασύνδεση  με  το  χρήστη  μέσω 

γραφικών), η οποία δείχνει στο χρήστη τη "νοητική κατάσταση" της: έτσι η εικόνα 

χαμογελά όταν έχει προβλέψει σωστά, συνοφρυώνεται όταν κάνει λάθος, κ.ο.κ.
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Το σύστημα ΝewΤ είναι ένα φίλτρο νέων για το  Usenet (Maes,1994α, σελ 38, 39). 

Προκειμένου  να  εκπαιδευτεί  ένας  πράκτορας  του  ΝewΤ,  του  δίνεται  μια  σειρά 

παραδειγμάτων από άρθρα τα οποία θα διάβαζε ή δεν θα διάβαζε ο χρήστης. Στη 

συνέχεια,  ο  πράκτορας  αρχίζει  να  κάνει  προτάσεις  στο  χρήστη,  ο  οποίος  του 

επιστρέφει σχόλια για τις προτάσεις του. Οι πράκτορες του ΝewΤ δεν έχουν σκοπό να 

υποκαταστήσουν  την  ανθρώπινη  επιλογή,  αλλά  προσπαθούν  να  αναπαραστήσουν 

μια  επέκταση  των  ανθρώπινων  επιθυμιών:  στόχος  του  πράκτορα  είναι  να  θέσει 

υπόψη  του  χρήστη  του  άρθρα  που  είναι  ίδιου  τύπου  με  εκείνα  για  το  οποία  ο 

χρήστης έχει  επιδείξει  σταθερό  ενδιαφέρον.  Παρόμοιες  ιδέες  έχουν  διατυπωθεί 

και από τον  McGegor,  Ο οποίος μιλά για πράκτορες  μάντες — ευφυείς διοικητικούς 

βοηθούς οι οποίοι προβλέπουν τις πράξεις μας και πραγματοποιούν για λογαριασμό 

μας  διοικητικές  λειτουργίες  που  είναι  είτε  επαναλαμβανόμενες,  είτε  τετριμμένες 

(McGregor, 1992).

6.4.      Πράκτορες για τον Ιστό  
Οι Εtzioni και  Weld (1995) πιστεύουν ότι  ενδέχεται να εμφανιστούν στο εγγύς 

μέλλον οι ακόλουθοι τύποι πρακτόρων για τον Παγκόσμιο Ιστό:

6.4.1. Πράκτορες ξεναγοί

 Η ιδέα είναι να υπάρχουν πράκτορες που βοηθούν να απαντηθεί το ερώτημα "πού 

πάω στη συνέχεια;" καθώς περιηγούμαστε στον Ιστό. Τέτοιοι πράκτορες μπορούν να 

μάθουν για τις προτιμήσεις του χρήστη με τον ίδιο  τρόπο με τον οποίο μαθαίνει το 

ΜΑΧΙΜS, και αντί να δίνουν μόνο έναν απλό και  τυποποιημένο υπερσύνδεσμο, να 

υποδεικνύουν το βαθμό κατά τον οποίο αυτός ενδέχεται να είναι ενδιαφέρων.

6.4.2. Πράκτορες δημιουργίας ευρετηρίων

Οι πράκτορες δημιουργίας ευρετηρίων θα προσφέρουν ένα επιπλέον αφαιρετικό 

επίπεδο  πάνω  από  τις  υπηρεσίες  τις  οποίες  παρέχουν  πράκτορες  αναζήτησης/ 

ευρετηριοποίησης όπως το Gοοgle και το InfoSeek. Η ιδέα είναι να χρησιμοποιηθούν 

οι ακατέργαστες πληροφορίες που  παρέχουν αυτές οι  μηχανές αναζήτησης μαζί με 

γνώση για τους στόχους του χρήστη, τις προτιμήσεις του, κ.λπ., ώστε να παρέχονται 

εξατομικευμένες υπηρεσίες.

6.4.3. Πράκτορες εύρεσης συχνών ερωτήσεων
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Η ιδέα εδώ είναι να κατευθύνονται οι χρήστες σε έγγραφα που περιέχουν συχνά 

τιθέμενες  ερωτήσεις  (έγγραφα  FΑQ),  προκειμένου  να  απαντηθούν  συγκεκριμένες 

ερωτήσεις.  Επειδή τα έγγραφα αυτά περιέχουν συνήθως πολλές πληροφορίες και 

είναι  δομημένα,  υπάρχουν  πολλές  δυνατότητες  για  την  ανάπτυξη 

αυτοματοποιημένων πρακτόρων εύρεσης τους.

6.4.4. Πράκτορες εύρεσης εξειδικευμένης γνώσης 

Υποθέστε  ότι  θέλω να μάθω για  ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τη χρονική 

λογική πεποιθήσεων. Οι υπάρχουσες μηχανές αναζήτησης θα έπαιρναν απλώς τις τρεις 

λέξεις "χρονική", “λογική”, και "πεποιθήσεων" και θα έκαναν μια αναζήτηση σχετικά με 

αυτές. Αυτό δεν είναι το ιδανικό: Το  Google δεν διαθέτει ένα μοντέλο για το τι  εν-

νοούμε  ή τι  πραγματικά  θέλουμε  από αυτή την  αναζήτηση.  Οι  πράκτορες  εύρεσης 

εξειδικευμένης γνώσης προσπαθούν να καταλάβουν τις επιθυμίες των χρηστών και το 

περιεχόμενο των υπηρεσιών πληροφοριών, προκειμένου να προσφέρουν βελτιωμένες 

υπηρεσίες παροχής πληροφοριών.

Ο Εtzioni (1996) πρότεινε ένα μοντέλο πρακτόρων πληροφοριών που προσθέτουν 

αξία στην υπάρχουσα πληροφοριακή υποδομή του Παγκόσμιου Ιστού — την τροφική 

αλυσίδα  των  πληροφοριών  (Εικόνα  6.1).  Στο  χαμηλότερο  επίπεδο  της  τροφικής 

αλυσίδας  των  πληροφοριών  Ιστού  βρίσκεται  το  ακατέργαστο  περιεχόμενο:  οι 

ιστοσελιδες  ανθρώπων  και  οργανισμών.  Στο  επόμενο  επίπεδο  της  αλυσίδας 

βρίσκονται οι υπηρεσίες που "καταναλώνουν" αυτό το ακατέργαστο περιεχόμενο. Οι 

υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν μηχανές αναζήτησης όπως το  Google, το Lycos,  και 

το Υahoo.
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Εικόνα 6.1 Η τροφική αλυσίδα των πληροφοριών στον Ιστό

Αυτές  οι  μηχανές  αναζήτησης  διατηρούν  μεγάλες  βάσεις  δεδομένων,  οι  οποίες 

περιέχουν  ιστοσελίδες  και  ευρετήρια  για  αυτές  τις  ιστοσελίδες,  σύμφωνα  με  το 

περιεχόμενο  τους.  Εκτός  από  τις  τεχνικές  δυσκολίες  που  σχετίζονται  με  την 

αποθήκευση  τόσο  μεγάλων  βάσεων  δεδομένων,  αλλά  και  με  τη  διαδικασία 

επεξεργασίας  και  ανάκλησης του περιεχομένου τους  σε  εύλογο χρονικό  διάστημα 

έτσι ώστε να παρέχεται μια χρήσιμη ηλεκτρονική υπηρεσία, οι μηχανές αναζήτησης 

πρέπει επίσης να αποκτούν νέες ή τροποποιημένες ιστοσελίδες και σε τακτική βάση να 

κατασκευάζουν ευρετήρια  για αυτές. Σήμερα αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Ο απλός 

τρόπος απαιτεί κάποιοι άνθρωποι να ψάχνουν για ιστοσελίδες και να τις ταξινομούν 

χειρωνακτικά.  Το  πλεονέκτημα  αυτού  του  τρόπου  είναι  ότι  η  ταξινόμηση  που 

προκύπτει  είναι  πολύ  πιθανό  να  έχει  νόημα  και  να  είναι  χρήσιμη.  Όμως,  ένα 

προφανές μειονέκτημα του είναι ότι η αναζήτηση και η ταξινόμηση δεν γίνονται κατ’ 

ανάγκην εξονυχιστικά, και έχουν υψηλό κόστος σε ανθρώπινους πόρους. Η δεύτερη 

προσέγγιση είναι να χρησιμοποιηθούν απλοί πράκτορες λογισμικού, οι οποίοι συχνά 

αποκαλούνται  αράχνες, για να ψάχνουν συστηματικά τον Ιστό ακολουθώντας όλους 

τους  συνδέσμους  και  ταξινομώντας  αυτόματα το  περιεχόμενο τους.  Η ταξινόμηση 

σύμφωνα  με  το  περιεχόμενο  γίνεται  συνήθως  με  αφαίρεση  των  λέξεων  που 

προκαλούν  "θόρυβο"  (όπως  οι  λέξεις  "το",  "και",  κ.ο.κ.),  και  στη  συνέχεια  με 

εντοπισμό των λέξεων που είναι νοηματικά πιο σημαντικές.

Ωστόσο,  όλες  οι  υπάρχουσες  μηχανές  αναζήτησης  έχουν  το  μειονέκτημα ότι  η 

κάλυψη τους είναι μερική. Ο Εtzoni (1996) υποστήριξε ότι ένας τρόπος για να λυθεί 

αυτό το πρόβλημα είναι η χρήση μιας μηχανής μετα-αναζήτησης. Μια τέτοια μηχανή 

αναζήτησης δεν λειτουργεί διατηρώντας η ίδια μια βάση δεδομένων με ιστοσελίδες, 

αλλά  υποβάλλει  παράλληλα  ερωτήματα  σε  άλλες  μηχανές  αναζήτησης.  Τα 

αποτελέσματα που επιστρέφουν αυτές οι μηχανές αναζήτησης μπορούν στη συνέχεια 

να  συγκεντρωθούν  και  να  παρουσιαστούν  στο  χρήστη.  Έτσι,  η  μηχανή  μετα-

αναζήτησης "τροφοδοτείται" από τις άλλες μηχανές αναζήτησης. Αν επιτρέψουμε σε 

μια τέτοια μηχανή αναζήτησης να εκτελεστεί στο τερματικό ενός χρήστη, έχουμε τη 

δυνατότητα  να  εξατομικευθούν  οι  υπηρεσίες  που  παρέχει  —  δηλαδή,  να 

προσαρμοστούν στις ανάγκες του κάθε χρήστη.

6.5. Πολυπρακτορικά συστήματα ανάκλησης πληροφοριών
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Οι πληροφοριακοί πόροι — οι ιστότοποι — για τις εφαρμογές που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως  είναι  ουσιαστικά  παθητικοί,  απλώς  επιστρέφουν  συγκεκριμένες 

σελίδες όταν τους ζητείται.  Μια συνηθισμένη προσέγγιση είναι  να καταστήσουμε 

αυτούς  τους  πληροφοριακούς  πόρους  πιο  "ευφυείς",  ενθυλακώνοντας  τους  με 

ικανότητες πρακτόρων. Η δομή ενός τέτοιου συστήματος φαίνεται στην Εικόνα 6.2.

Εικόνα 6.2 Συνηθισμένη αρχιτεκτονική πολυπρακτορικού συστήματος πληροφοριών.

Στην εικόνα αυτή εμφανίζονται πολλές αποθήκες δεδομένων, οι οποίες μπορεί να 

είναι  τοποθεσίες  Ιστού,  βάσεις  δεδομένων,  ή  οτιδήποτε  άλλο.  Η  πρόσβαση  στις 

αποθήκες  αυτές  γίνεται  μέσω  πρακτόρων  πληροφοριών.  Οι  πράκτορες  αυτοί,  οι 

οποίοι συνήθως επικοινωνούν με χρήση μιας γλώσσας επικοινωνίας πρακτόρων, είναι 

"ειδικοί" για την αποθήκη με την οποία σχετίζονται. Εκτός από τη δυνατότητα τους 

να  παρέχουν πρόσβαση στην αποθήκη, μπορούν επίσης να απαντούν σε ερωτήσεις 

"μεταεπιπέδου"  σχετικά με  το περιεχόμενο ("γνωρίζεις  για  το  Χ;").  Οι  πράκτορες 

επικοινωνούν  με  την  αποθήκη  χρησιμοποιώντας  οποιαδήποτε  διασύνδεση 

εφαρμογής (ΑΡΙ) που παρέχεται από αυτή — στην περίπτωση των αποθηκών Ιστού, 

το πρωτόκολλο ΗΤΤΡ.
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Για τον εντοπισμό των πρακτόρων σε ένα ανοικτό περιβάλλον όπως το Διαδίκτυο 

χρησιμοποιούνται  μεσάζοντες  πράκτορες  (middle  agents,  brokers) (Wiederhold,  1992· 

Κuokka και Ηarada, 1996). Κάθε πράκτορας συνήθως διαφημίζει τις ικανότητες του σε 

κάποιο μεσάζοντα.  Υπάρχουν διάφοροι  τύποι  μεσαζόντων.  Μπορεί  να είναι  απλώς 

πράκτορες  αντιστοίχησης  (mathmakers)  ή  πράκτορες  χρυσού  οδηγού  (yellow pages 

agents),  οι  οποίοι αντιστοιχίζουν τις ικανότητες που διαφημίζουν οι  πράκτορες  στις 

αιτήσεις  που  λαμβάνουν.  Εναλλακτικά,  μπορεί  να  είναι  πράκτορες  μαυροπίνακα 

(blackboard agents) οι οποίοι απλώς συλλέγουν και κοινοποιούν τις αιτήσεις. Ή μπορεί 

να είναι συνδυασμός αυτών των δύο (Decker et  al.,  1997). Οι  διάφοροι μεσάζοντες 

μπορεί να ειδικεύονται σε διαφορετικούς τομείς. Για παράδειγμα, στην Εικόνα 6.2 

ένας μεσάζων "γνωρίζει" για τις αποθήκες 1, 2, και 3 ενώ ένας άλλος "γνωρίζει" για τις 

αποθήκες 2, 3, και 4.

Τα  συστήματα  που  χρησιμοποιούν  μεσάζοντες  μπορούν  να  ανταποκρίνονται 

ταχύτερα σε πληθυσμούς πρακτόρων των οποίων το μέγεθος παρουσιάζει γρήγορες 

διακυμάνσεις.  Οι  μεσάζοντες  επιτρέπουν σε  ένα  σύστημα να  λειτουργεί  εύρωστα 

ακόμα και όταν οι επικοινωνίες παρουσιάζουν διαλείψεις ή όταν εμφανίζονται και 

εξαφανίζονται πράκτορες.

Η συνολική συμπεριφορά ενός συστήματος όπως αυτό που παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 6.2 είναι η εξής: αρχικά ο χρήστης θέτει μια ερώτηση σε έναν πράκτορα που 

βρίσκεται  στο  τερματικό  του.  Στη  συνέχεια,  αυτός  ο  πράκτορας  μπορεί  είτε  να 

επικοινωνήσει  απευθείας  με  πράκτορες  πληροφοριών,  είτε  να  απευθυνθεί  σε  ένα 

μεσάζοντα ο οποίος ειδικεύεται στο συγκεκριμένο είδος αίτησης. Ο μεσάζων μπορεί 

να  επικοινωνήσει  με  έναν  αριθμό  πρακτόρων  πληροφοριών,  ρωτώντας  τους  κατ’ 

αρχήν  αν  διαθέτουν  τις  κατάλληλες  ικανότητες  και  στη  συνέχεια  θέτοντας 

συγκεκριμένες ερωτήσεις. Μια τέτοια προσέγγιση χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία σε 

εφαρμογές ψηφιακής βιβλιοθήκης (digital libraries) ( Wellman et al, 1996).

6.      6       Πράκτορες για ηλεκτρονικό εμπόριο  
Η έκρηξη του ενδιαφέροντος για το Διαδίκτυο κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας 

του 1990 εξελίχθηκε παράλληλα με την έκρηξη του ενδιαφέροντος για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο (e-commerce) (Οvum, 1994· Guilfoyle et al, 1997). Στην παρούσα μορφή του, ο 

Παγκόσμιος Ιστός έχει ένα πλήθος χαρακτηριστικών που περιορίζουν τη χρήση του 

ως  "αγοράς  πληροφοριών".  Πολλά  από  αυτά  απορρέουν  από  το  γεγονός  ότι  οι 

καταβολές  του Ιστού  είναι  ακαδημαϊκές,  επομένως σχεδιάστηκε  για  ελεύθερη και 
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ανοιχτή πρόσβαση.  Έτσι,  αφού ο Ιστός δεν σχεδιάστηκε για εμπορικούς σκοπούς, 

υπάρχει  ένα  πλήθος  ζητημάτων  που  περιορίζουν  τη  χρήση  του  προς  αυτή  την 

κατεύθυνση.

Εμπιστοσύνη (trust): σε μια παγκόσμια ηλεκτρονική αγορά, είναι δύσκολο για τους 

καταναλωτές  να  γνωρίζουν  ποιοι  προμηθευτές  είναι  αξιόπιστοι  και  ασφαλείς  και 

ποιοι  δεν  είναι,  καθώς  έρχονται  αντιμέτωποι  με  εταιρείες  τις  οποίες  δεν  έχουν 

ξανασυναντήσει στο παρελθόν.

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια (privacy and security): οι καταναλωτές ανησυχούν 

(ακόμα) σε μεγάλο βαθμό για την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων όταν 

χρησιμοποιούν συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου — κάποιοι  μηχανισμοί,  όπως το 

ασφαλές  ΗΤΤΡ  (Ηttps)  έχουν  αμβλύνει  σε  κάποιο  βαθμό  το  πρόβλημα,  όμως  το 

ζήτημα παραμένει σημαντικό.

Χρεώσεις/έσοδα: ο Ιστός δεν παρέχει έτοιμους μηχανισμούς χρέωσης — αυτοί 

πρέπει  να  υλοποιηθούν  πάνω  από  τη  βασική  του  δομή.  Επιπλέον,  ο  Ιστός  δεν 

σχεδιάστηκε με κάποιο συγκεκριμένο εισοδηματικό μοντέλο κατά νου.

Αξιοπιστία (reliability): το Διαδίκτυο — επομένως και ο Παγκόσμιος Ιστός — είναι 

αναξιόπιστο, υπό την έννοια ότι συχνά χάνονται δεδομένα και συνδέσεις, επομένως η 

λειτουργία του είναι απρόβλεπτη. Αυτά τα μειονεκτήματα μπορεί να είναι αποδεκτά 

στους χρήστες που προέρχονται από ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον ή στους ιδιώτες που 

χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για χόμπι, όμως αποτελούν  πολύ μεγάλο εμπόδιο για 

την ευρύτερη χρήση του Ιστού για εμπορικούς σκοπούς.

Τα  συστήματα  ηλεκτρονικού  εμπορίου  "πρώτης  γενιάς"  (από  τα  οποία  το  πιο 

γνωστό  παράδειγμα  είναι  πιθανότατα  το  amazon.com)  επέτρεπαν  στο  χρήστη  να 

περιηγηθεί σε έναν ηλεκτρονικό κατάλογο προϊόντων, να διαλέξει κάποια από αυτά, 

και  στη συνέχεια να τα αγοράσει χρησιμοποιώντας πιστωτική κάρτα. Οι πράκτορες 

κάνουν εφικτή τη δημιουργία συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου δεύτερης γενιάς,  

στα οποία αυτοματοποιούνται πολλές πτυχές της συμπεριφοράς του καταναλωτή.

Υπάρχουν πολλά μοντέλα που επιχειρούν να περιγράψουν τη συμπεριφορά του 

καταναλωτή.  Σύμφωνα  με  ένα  από  τα  πιο  δημοφιλή  μοντέλα,  οι  καταναλωτές 

ακολουθούν τα παρακάτω έξι βήματα (Guttman et al, 1998, σελ 148,149).

(1)Αναγνώριση της ανάγκης. Στο στάδιο αυτό, ο καταναλωτής συνειδητοποιεί 

ότι έχει κάποια ανάγκη που δεν έχει ικανοποιηθεί.
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(2)Αναζήτηση  προϊόντος.  Στο  στάδιο  αυτό,  ο  πιθανός  καταναλωτής  συλλέγει 

πληροφορίες για τα διαθέσιμα προϊόντα, προκειμένου να αποφασίσει ποιο από αυτά 

θα αγοράσει.

(3)Αναζήτηση εμπόρου. Στο στάδιο αυτό, ο καταναλωτής αποφασίζει από ποιον 

θα αγοράσει.  Σε αυτή τη φάση ο καταναλωτής συνήθως εξετάζει προσφορές  που 

προέρχονται από πολλούς διαφορετικούς εμπόρους.

(4)Διαπραγμάτευση.  Στο  στάδιο  αυτό,  ο  πιθανός  αγοραστής  και  ο  πιθανός 

πωλητής συμφωνούν ως προς τους όρους της συναλλαγής. Σε ορισμένες αγορές (για 

παράδειγμα,  στις  συνηθισμένες  αγορές  λιανικής  πώλησης)  το  στάδιο  της 

διαπραγμάτευσης είναι κενό — οι όροι της συμφωνίας είναι προκαθορισμένοι και μη 

διαπραγματεύσιμοι.  Σε  άλλες  αγορές  (όπως  στην  αγορά  μεταχειρισμένων 

αυτοκινήτων) οι όροι μπορεί να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

(5)Αγορά και παράδοση. Σε αυτό το στάδιο εκτελείται ουσιαστικά η συναλλαγή 

και παραδίδεται το προϊόν.

(6)Εξυπηρέτηση  και  αξιολόγηση.  Το  στάδιο  μετά  την  πώληση,  το  οποίο 

περιλαμβάνει  τη  συντήρηση  του  προϊόντος,  τις  υπηρεσίες  εξυπηρέτησης  πελατών, 

κ.τ.λ.

Οι  πράκτορες  έχουν  διαφημιστεί  πολύ  ως  εργαλεία  που  μπορούν  να 

αυτοματοποιήσουν  (τουλάχιστον  εν  μέρει)  μερικά  από  αυτά  τα  στάδια  και  να 

βοηθήσουν τον καταναλωτή να συνάψει την καλύτερη δυνατή συμφωνία (Noriega και 

Sierra, 1999). O Πίνακας 6.1 (από το κείμενο των Guttman et al, 1998) συνοψίζει το 

βαθμό  στον  οποίο  οι  πράκτορες  που  έχουν  αναπτυχθεί  έως  τώρα  μπορούν  να 

βοηθήσουν στο καθένα από τα στάδια αυτά.

Persona 

Logic

Firefly Bargain 

Finder

Jango Kasbah Auction 

Bot

Tete-

a-tete
Αναγνώριση ανάγκης Χ Χ Χ Χ
Αναζήτηση προϊόντος Χ Χ Χ
Αναζήτηση εμπόρου Χ Χ Χ Χ Χ
Διαπραγμάτευση Χ Χ Χ
Αγορά και παράδοση
Εξυπηρέτηση  και 

αξιολόγηση
Πίνακας 6.1  Πράκτορες ηλεκτρονικού εμπορίου που υπάρχουν σήμερα.

6.6.1. Πράκτορες σύγκρισης αγοράς
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Ο  απλούστερος  τύπος  πράκτορα  για  ηλεκτρονικό  εμπόριο  είναι  ο  πράκτορας 

σύγκρισης αγοράς. Η ιδέα είναι παρόμοια με εκείνη της μηχανής μετα-αναζήτησης που 

αναφέρθηκε  παραπάνω.  Υποθέστε  ότι  θέλετε  να  αγοράσετε  το  CD "Μusic"  της 

Μadonna.  Ένας  πράκτορας  σύγκρισης  αγοράς  θα  ψάξει  σε  αρκετά  ηλεκτρονικά 

καταστήματα για να βρει την καλύτερη δυνατή συμφωνία.

Τέτοιου  είδους  πράκτορες  είναι  ικανοποιητικοί  όταν  απαιτείται  σύγκριση  των 

προϊόντων  με  βάση  ένα  μόνο  χαρακτηριστικό  —  συνήθως  την  τιμή.  Προφανή 

παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι  τα προϊόντα όπως τα  CD και  τα βιβλία. 

Ωστόσο, αυτοί οι πράκτορες είναι λιγότερο ικανοποιητικοί όταν πρέπει να ληφθούν 

υπόψη  περισσότερα  από  ένα  χαρακτηριστικά.  Ένα  παράδειγμα  είναι  η  αγορά 

μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, όπου εκτός από την τιμή ο υποψήφιος αγοραστής θα 

ήθελε να  ληφθεί υπόψη η φήμη του εμπόρου, η διάρκεια και ο τύπος της εγγύησης 

που παρέχεται, και πολλά άλλα χαρακτηριστικά.

Το σύστημα  Jango (Doorenbos et al,  1997 αποτελεί  καλό παράδειγμα πράκτορα 

ηλεκτρονικού εμπορίου πρώτης γενιάς. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της ανάπτυξης 

του Jango ήταν:

•Να βοηθήσει το χρήστη να αποφασίσει τι θα αγοράσει.

•Να βρει προδιαγραφές και κριτικές για τα προϊόντα.

•Να κάνει συστάσεις στο χρήστη.

•Να κάνει σύγκριση αγοράς, ώστε να εντοπίσει την καλύτερη επιλογή,

•Να παρακολουθεί τις λίστες με τα καινούργια προϊόντα.

•Να εντοπίζει ειδικές προσφορές και εκπτώσεις.

Ένα βασικό εμπόδιο που αντιμετώπισαν οι δημιουργοί του Jango ήταν ότι όλες οι 

ιστοσελίδες  είναι  διαφορετικές.  Το  Jango εκμεταλλεύτηκε  αρκετές  κανονικότητες  

των ιστοσελίδων που διατηρούν οι πωλητές προϊόντων, έτσι ώστε να κάνει "ευφυείς 

προβλέψεις" για το περιεχόμενο τους.

Κανονικότητα πλοήγησης.  Οι  πωλητές σχεδιάζουν τις  τοποθεσίες Ιστού τους 

έτσι ώστε να είναι εύκολη η εύρεση των προϊόντων.

Εταιρική  κανονικότητα.  Οι  τοποθεσίες  Ιστού  σχεδιάζονται  συνήθως  με 

τέτοιον τρόπο ώστε όλες οι σελίδες να έχουν παρόμοια εμφάνιση.

Κατακόρυφος  διαχωρισμός.  Οι  έμποροι  χρησιμοποιούν  κενό  χώρο  στις 

ιστοσελίδες τους για το διαχωρισμό των προϊόντων.

Εσωτερικά, το Jango περιέχει δύο βασικά συστατικά στοιχεία:

•ένα συστατικό το οποίο μαθαίνει τις περιγραφές των πωλητών (δηλαδή, μαθαίνει 
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τη δομή των ιστοσελίδων των πωλητών) και

•ένα  συστατικό  το  οποίο  πραγματοποιεί  σύγκριση  αγοράς,  δηλαδή  μπορεί  να

συγκρίνει προϊόντα που προέρχονται από τοποθεσίες διαφορετικών πωλητών.

Στα  συστήματα  ηλεκτρονικού  εμπορίου  δεύτερης  γενιάς,  που  χρησιμοποιούν 

πράκτορες  ως  μεσάζοντες,  οι  πράκτορες  θα  μπορούν  να  βοηθούν  το  χρήστη  στο 

τέταρτο στάδιο του μοντέλου αγοράς που παρουσιάστηκε παραπάνω, δηλαδή στη 

διαπραγμάτευση. Σύμφωνα με αυτή την ιδέα, ο πιθανός πελάτης εξουσιοδοτεί έναν 

πράκτορα  λογισμικού  να  διαπραγματευτεί  για  λογαριασμό  του.  Στη  συνέχεια,  ο 

πράκτορας  διαπραγματεύεται  με  έναν  άλλο  πράκτορα  (ο  οποίος  μπορεί  να  είναι 

πράκτορας λογισμικού ή άνθρωπος) για να επιτύχει μια συμφωνία.

Υπάρχουν  πολλά  προφανή  εμπόδια  τα  οποία  πρέπει  να  ξεπεραστούν  για  να 

επιτευχθεί αυτό. Το πιο σημαντικό από αυτά είναι η  εμπιστοσύνη.  Οι καταναλωτές 

δεν  θα  αναθέσουν  σε  έναν  πράκτορα  λογισμικού  τη  διαπραγμάτευση  μιας 

συναλλαγής  αν  δεν  τον  εμπιστεύονται.  Συγκεκριμένα,  θα  πρέπει  να  αισθάνονται 

σίγουροι ότι ο πράκτορας 

(i) κατανοεί πραγματικά αυτό που θέλουν, και 

(ii) δεν πρόκειται να πέσει θύμα εκμετάλλευσης από κάποιον άλλον πράκτορα 

και να συνάψει μια κακή συμφωνία.

Οι  πράκτορες  σύγκρισης  αγοράς  παρουσιάζουν  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  επειδή 

φαίνεται ότι, αν ο χρήστης μπορεί να ερευνήσει ολόκληρη την αγορά για προϊόντα 

που  προσφέρονται  στην  καλύτερη  τιμή,  τότε  οι  έμποροι  θα  αναγκαστούν  να 

μειώσουν  τις  τιμές  όσο  το  δυνατόν  περισσότερο.  Το  περιθώριο  κέρδους  τους 

αναπόφευκτα  θα  συμπιεστεί,  επειδή  διαφορετικά  οι  υποψήφιοι  αγοραστές  θα 

απευθυνθούν αλλού προκειμένου να βρουν τα προϊόντα τα οποία τους ενδιαφέρουν.

6.      7      .       Πράκτορες δημοπρασιών  
Ένας  εξαιρετικά  δραστήριος  συναφής  τομέας  είναι  οι  πράκτορες  δημοπρασιών 

(auction bots), δηλαδή οι πράκτορες που μπορούν να εκτελούν και να συμμετέχουν σε 

ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Οι πράκτορες δημοπρασιών χρησιμοποιούν τις τεχνικές 

δημοπρασιών που αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 3. Ένα γνωστό παράδειγμα είναι το 

σύστημα  Kasbah (Chaves και  Μaes,  1996).  Στόχος  του  συστήματος  Kasbah ήταν  η 

ανάπτυξη  ενός  συστήματος  για  τον  Ιστό,  στο  οποίο  οι  χρήστες  θα  μπορούσαν να 

δημιουργήσουν  πράκτορες  για  την  αγορά  και  πώληση  προϊόντων  για  λογαριασμό 
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τους. Στο Kasbah, ο χρήστης μπορεί να ορίσει τρεις παραμέτρους για τους πράκτορες-

πωλητές:

•Επιθυμητή ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να πωληθεί το προϊόν.

•Επιθυμητή τιμή πώλησης.

•Ελάχιστη τιμή πώλησης.

Οι  πράκτορες-πωλητές  στο  Kasbah ξεκινούν  προσφέροντας  το  προϊόν  στην 

επιθυμητή τιμή πώλησης, και καθώς πλησιάζει η εκπνοή της προθεσμίας η τιμή αυτή 

ελαττώνεται συστηματικά, μέχρι να φτάσει την ελάχιστη τιμή που έχει προσδιορίσει 

ο πωλητής. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τη συνάρτηση που χρησιμοποιείται για τον 

καθορισμό της τρέχουσας τιμής προσφοράς. Αρχικά, προσφέρονταν τρεις επιλογές 

γι’  αυτή  τη  συνάρτηση:  γραμμική,  δευτεροβάθμια,  και  τριτοβάθμια  ελάττωση. 

Επιπλέον, ο χρήστης έπρεπε πάντα να επιβεβαιώνει τις πωλήσεις που γίνονταν και 

είχε το τελικό δικαίωμα άσκησης βέτο στη συμπεριφορά του πράκτορα.

Υπάρχουν  διάφορες  παράμετροι  που  μπορούν  να  καθοριστούν  ως  προς  τους 

πράκτορες αγοραστές, όπως συμβαίνει και με τους πράκτορες πωλητές: η ημερομηνία 

μέχρι  την  οποία πρέπει  να αγοραστεί  το  προϊόν,  η  επιθυμητή τιμή αγοράς,  και  η 

μέγιστη τιμή αγοράς. Και σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να καθορίσει τη 

συνάρτηση για την αύξηση του προσφερόμενου ποσού με την πάροδο του χρόνου.

Οι πράκτορες στο Kasbah λειτουργούν μέσα σε μια αγορά. Η αγορά διαχειρίζεται ένα 

πλήθος από δημοπρασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όταν εισέρχεται ένας πωλητής ή 

ένας αγοραστής στην αγορά, το  Kasbah αντιστοιχίζει τις αιτήσεις για προϊόντα με τα 

προϊόντα προς πώληση και φέρνει τους αγοραστές σε επικοινωνία με τους πωλητές.

Η  Ισπανική Ψαραγορά  αποτελεί ένα άλλο παράδειγμα συστήματος ηλεκτρονικής 

δημοπρασίας (Rodriguez et al., 1997), Το σύστημα  FΜ βασίζεται σε μια πραγματική 

ψαραγορά  που  γίνεται  στην  πόλη  Blanes της  Βόρειας  Ισπανίας  και  παρέχει 

λειτουργίες παρόμοιες με εκείνες του Kasbah, όμως έχει μοντελοποιηθεί ειδικά για το 

πρωτόκολλο δημοπρασίας που ακολουθείται στην πόλη Blanes.

6.8. Πράκτορες για διασυνδέσεις       ανθρώπου και υπολογιστή  
Στις μέρες μας, όταν αλληλεπιδρούμε με έναν υπολογιστή μέσω μιας διασύνδεσης 

χρήστη,  χρησιμοποιούμε  ένα  υπόδειγμα  αλληλεπίδρασης  που  είναι  γνωστό  ως 

υπόδειγμα  άμεσου  χειρισμού.  Με  απλά  λόγια,  αυτό  σημαίνει  ότι  το  πρόγραμμα 

υπολογιστή  (για  παράδειγμα,  ένας  επεξεργαστής  κειμένου)  θα  κάνει  κάτι  μόνο 

εφόσον εμείς του το ζητήσουμε ρητά, πατώντας, για παράδειγμα, με το ποντίκι σε ένα 
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εικονίδιο ή επιλέγοντας μια διαταγή από  ένα μενού. Όταν όμως συνεργαζόμαστε με 

άλλους  ανθρώπους  για  μια  εργασία,  η  αλληλεπίδραση  είναι  αμφίδρομη:  τους 

αντιμετωπίζουμε ως ομότιμους, και καθένας από εμάς εκτελεί μέρη της εργασίας και 

βοηθά ενεργά τους άλλους καθώς προχωρά η διαδικασία επίλυσης του προβλήματος. 

Ουσιαστικά,  η  ιδέα  για  τους  πράκτορες  διασύνδεσης  είναι  να  κατασκευάσουμε 

υπολογιστικά  συστήματα  που  θα  μοιάζουν  περισσότερο  με  ενεργούς  βοηθούς. 

Επομένως, ο στόχος μας είναι να κατασκευάσουμε προγράμματα υπολογιστή τα οποία 

υπό ορισμένες συνθήκες θα μπορούν να πάρουν  πρωτοβουλίες,  αντί να περιμένουν 

από το  χρήστη να  τους  ορίσει  επακριβώς τι  να κάνουν.  Αυτό μας  οδηγεί  στο να 

θεωρήσουμε  ότι  τα  προγράμματα  υπολογιστή  μπορούν  να  είναι  συνεργάτες  του 

χρήστη  για  την  επίτευξη  μιας  εργασίας,  αντί  να  δρουν  απλώς  ως  υπηρέτες.  Ένα 

πρόγραμμα  που  μπορεί  να  παίρνει  πρωτοβουλίες  με  αυτόν  τον  τρόπο  θα 

λειτουργούσε ουσιαστικά σαν ημιαυτόνομος πράκτορας. Μερικές φορές οι πράκτορες 

αυτοί αναφέρονται ως έμπειροι βοηθοί ή πράκτορες διασύνδεσης. Η Μaes (1994b, σελ 

71) ορίζει τους πράκτορες διασύνδεσης ως:

«Προγράμματα  υπολογιστή  τα  οποία  χρησιμοποιούν  τεχνικές  της  τεχνητής 

νοημοσύνης  προκειμένου να παρέχουν βοήθεια σε  ένα χρήστη που ασχολείται  με 

συγκεκριμένες εφαρμογές. Η μεταφορική ιδέα είναι εκείνη ενός προσωπικού βοηθού 

που συνεργάζεται με το χρήστη στο ίδιο περιβάλλον εργασίας».

Ο Νicolas Negreponte στο βιβλίο του Being Digital (Negreponte, 1995) περιγράφει 

τους πράκτορες διασύνδεσης ως εξής:

«Ο πράκτορας απαντά στο τηλέφωνο, αναγνωρίζει αυτούς που τηλεφωνούν, σας 

διακόπτει όταν πρέπει, και μπορεί να πει και ένα αθώο ψεματάκι για λογαριασμό σας. 

Ο ίδιος πράκτορας έχει εκπαιδευτεί καλά για να διαχειρίζεται σωστά το χρόνο, να 

εντοπίζει την κατάλληλη στιγμή, και να σέβεται τις ιδιαιτερότητες σας. Αν κάποιος 

σας  γνωρίζει  καλά  και  γνωρίζει  πολλές  από  τις  πληροφορίες  σας,  τότε  αυτός  ο 

άνθρωπος  μπορεί  να  ενεργήσει  για  λογαριασμό  σας  πολύ  αποτελεσματικά.  Αν  η 

γραμματέας  σας  αρρωστήσει,  δεν  θα  άλλαζε  τίποτα  ακόμα  και  αν  ένα  γραφείο 

εύρεσης  προσωρινών  βοηθών  σάς  έστελνε  ως  αντικαταστάτη  της  τον  Αλβέρτο 

Αϊνστάιν.  Δεν έχει  σημασία ο δείκτης νοημοσύνης.  Αυτό που έχει  σημασία είναι  η 

κοινή  γνώση και  η  χρήση της  προς  όφελος  σας.  Όπως ένας  διοικητής  λόχου δίνει 

εντολή  σε  έναν  ανιχνευτή  να  προηγηθεί,  εσείς  θα  στέλνετε  πράκτορες  για  να 

συλλέξουν  πληροφορίες  για  λογαριασμό  σας.  Οι  πράκτορες  θα  στέλνουν  άλλους 
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πράκτορες και η διαδικασία θα επεκτείνεται. Όμως αυτή η διαδικασία ξεκίνησε στη 

διασύνδεση στην οποία αναθέσατε τις επιθυμίες σας».

6.9. Πράκτορες για εικονικά περιβάλλοντα
Είναι εμφανείς οι προοπτικές για το συνδυασμό της τεχνολογίας των πρακτόρων 

με  τον κινηματογράφο, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, και την εικονική πραγματικότητα. 

Το έργο ΟΖ ξεκίνησε με σκοπό να αναπτύξει προσομοιώσεις κόσμων με μεγάλο βαθμό 

αλληλεπίδρασης  και  καλλιτεχνικό  ενδιαφέρον  προκειμένου  να  προσφέρει  στους 

χρήστες  την  εμπειρία  να  ζήσουν  (και  όχι  απλά  να  παρακολουθήσουν)  μέσα  σε 

κόσμους  δραματικά  πλούσιους,  που  περιλαμβάνουν  επαρκώς  ικανούς 

συναισθηματικούς πράκτορες. (Bates et al, 1992b, σελ 1)

Για  να  κατασκευάσουμε  τέτοιες  προσομοιώσεις  κόσμων,  θα  πρέπει  πρώτα  να 

αναπτύξουμε  αληθοφανείς πράκτορες:  πράκτορες που "δίνουν την ψευδαίσθηση της 

ζωής, κάνοντας έτσι το κοινό να παραμερίσει τη δυσπιστία του" (Bates 1994, σελ 122). 

Ένα βασικό συστατικό αυτών των πρακτόρων είναι το  συναίσθημα:  οι πράκτορες 

που  εμφανίζονται  σε  ένα  ηλεκτρονικό  παιχνίδι  ή  σε  μια  ταινία  δεν  θα  πρέπει  να 

αναπαριστάνονται  σαν  τους  επίπεδους,  χωρίς  ιδιότητες  χαρακτήρες  που 

εμφανίζονται  στα  σύγχρονα  ηλεκτρονικά  παιχνίδια.  Θα  πρέπει  να  εκδηλώνουν 

συναισθήματα να δρουν και να αντιδρούν με τρόπο που συνάδει με την αντίληψη μας 

για  την  ανθρώπινη  συμπεριφορά.  Η  ομάδα  του  έργου  ΟΖ  μελέτησε  αρκετές 

αρχιτεκτονικές  για  το  συναίσθημα  (Βates et al.,  1992a),  και  έχει  αναπτύξει 

τουλάχιστον ένα πρωτότυπο σύστημα που υλοποιεί τις ιδέες της (Βates, 1994).

6.10. Πράκτορες για κοινωνική προσομοίωση
Ένα από τα οράματα για την τεχνολογία πολυπρακτορικών συστημάτων είναι η 

χρήση  των  πρακτόρων  ως  πειραματικών  εργαλείων  για  τις  κοινωνικές  επιστήμες 

(Gilbert και  Doran,  1994·  Gilbert,  1995· Μoss και  Davidson, 2001). Η γενική ιδέα 

είναι  ότι  οι  πράκτορες  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  την  προσομοίωση  της 

συμπεριφοράς  των  ανθρώπινων  κοινωνιών.  Στην  απλούστερη  περίπτωση  ο  κάθε 

πράκτορας  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  αναπαράσταση  ενός  ανθρώπου. 

Εναλλακτικά,  ο  πράκτορας μπορεί  να χρησιμοποιηθεί  για  την  αναπαράσταση ενός 

οργανισμού ή κάποιας άλλης παρόμοιας οντότητας.
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Οι  Conte και  Gilbert (1995, σελ. 4) υποστηρίζουν ότι η προσομοίωση κοινωνικών 

διεργασιών  με  χρήση  πολυπρακτορικών  συστημάτων  μπορεί  να  προσφέρει  τα 

ακόλουθα οφέλη:

•Η προσομοίωση με υπολογιστή μας επιτρέπει να παρατηρήσουμε ιδιότητες ενός 

μοντέλου  τις  οποίες  πιθανώς  να  έχουμε  ήδη  παραγάγει  θεωρητικά,  αλλά

δεν έχουμε ακόμα διαπιστώσει.

•Μπορούν  να  βρεθούν  εναλλακτικές  λύσεις  για  κάποιο  φαινόμενο  που 

παρατηρείται στη φύση.

•Μπορούμε με την άνεση μας να μελετήσουμε μεμονωμένα ιδιότητες που είναι

δύσκολο ή άβολο να  παρατηρήσουμε στη φύση,  να  τις  καταγράψουμε και,  αν

είναι απαραίτητο, να τις "ξαναεκτελέσουμε".

•Η  "κοινωνικότητα"  μπορεί  να  μοντελοποιηθεί  άμεσα  —  μπορούν  να 

κατασκευαστούν πράκτορες που έχουν αναπαραστάσεις άλλων πρακτόρων, και 

μπορούμε  να  διερευνήσουμε  τις  ιδιότητες  και  τις  συνέπειες  αυτών  των 

αναπαραστάσεων.

Οι Μoss και Davidson (2001, σελ. 1) παρουσιάζουν ένα εύστοχο επιχείρημα υπέρ 

της πολυπρακτορικής προσομοίωσης:

«Σε  πολλά συστήματα,  η  συμπεριφορά δεν  μπορεί  να  προβλεφθεί  με  βάση μια 

στατιστική ή ποιοτική ανάλυση. Η ανάλυση και ο σχεδιασμός τέτοιων συστημάτων 

απαιτεί μια διαφορετική προσέγγιση στην τεχνολογία  λογισμικού και το σχεδιασμό 

μηχανισμών».

Ο Μοss προχωρά επίσης σε μια γενική κριτική των προσεγγίσεων που εστιάζουν 

στην τυπική ανάλυση, με τίμημα την αποδοχή και την προσπάθεια αντιμετώπισης 

της  "αταξίας"  που  είναι  εγγενής  στα  περισσότερα  πολυπρακτορικά  συστήματα 

κάποιας πολυπλοκότητας. Θα ήταν ίσως δίκαιο να επισημάνουμε ότι η κριτική του 

ισχύει για πολλές από τις τεχνικές που περιγράψαμε στο Κεφάλαιο 3, ιδιαίτερα για 

όσες βασίζονται στην "αμιγή" λογική ή τη θεωρία παιγνίων. Σίγουρα τα επιχειρήματα 

αυτά έχουν κάποια ισχύ, και θυμίζουν τα προσεκτικά σχόλια που έχουν κάνει μερικοί 

από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της θεωρίας παιγνίων (Βinmore,  1992,  σελ. 

196). Στο υπόλοιπο αυτής της ενότητας θα παρουσιαστεί ένα πολύ σημαντικό έργο 

στον τομέα της κοινωνικής προσομοίωσης, και θα αναφερθούν και μερικά άλλα.

6.10.1 Το έργο ΕΟS
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Το έργο ΕOS, που εκπονήθηκε στο πανεπιστήμιο του Εssex στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

αποτελεί  καλό  παράδειγμα  συστήματος  κοινωνικής  προσομοίωσης  (Doran 1986· 

Doran et al., 1992· Doran και Palmer 1995). Σκοπός του ΕOS ήταν η διερεύνηση των 

αιτίων που προκάλεσαν την ανάδυση κοινωνικής πολυπλοκότητας στη Γαλλία κατά 

την πρώιμη παλαιολιθική εποχή. Την περίοδο των τελευταίων παγετώνων, δηλαδή 

15.000-30.000  χρόνια  πριν,  υπήρξε  μια  σχετικά  γρήγορη  αύξηση  της 

πολυπλοκότητας  στις  κοινωνίες  εκείνης  της  εποχής.  Οι  μαρτυρίες  για  αυτή  την 

κοινωνική πολυπλοκότητα περιέχονται στο κείμενο των (Doran και Palmer, 1995):

•Άφθονες και μεγαλύτερες σε μέγεθος αρχαιολογικές περιοχές.

•Αυξημένος πλούτος, πυκνότητα, και πολυπλοκότητα αρχαιολογικών ευρημάτων 

στις περιοχές αυτές.

•Άφθονες και πιο εξεζητημένες σπηλαιογραφίες (οι γνωστές σπηλιές στο Lascaux 

αποτελούν παράδειγμα).

•Αυξημένη τεχνολογία πέτρας, οστών, και κεράτων ζώων.

•Αφθονία αντικειμένων "εμπορίου".

Μια  σημαντική,  και  αναπάντητη,  ερώτηση  για  τους  αρχαιολόγους  είναι  το  τι 

ακριβώς  προκάλεσε τη  δημιουργία  αυτής  της  πολυπλοκότητας.  Το  1985,  ο 

αρχαιολόγος  Paul Mellars πρότεινε  ένα  μοντέλο  που  επιχειρούσε  να  την  εξηγήσει. 

Σύμφωνα με το μοντέλο του Mellars, οι κύριοι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν στην αύξηση 

της πολυπλοκότητας ήταν η ύπαρξη πλούσιων και ποικιλόμορφων πηγών τροφής, με 

τρόπο σταθερό και προβλέψιμο.

Για  τη  διερεύνηση  αυτού  του  μοντέλου  αναπτύχθηκε  μια  πειραματική 

πολυπρακτορική πλατφόρμα, το σύστημα ΕOS. Το σύστημα υλοποιήθηκε σε γλώσσα 

Prolog (Clocksin και  Μellish,  1981)  και  επιτρέπει  τον  προγραμματισμό  των 

πρακτόρων ως  συστημάτων που βασίζονται σε κανόνες. Η δομή ενός πράκτορα του 

συστήματος ΕΟS φαίνεται στην Εικόνα 6.3.

Κάθε πράκτορας στο σύστημα ΕOS διαθέτει  μια συμβολική αναπαράσταση του 

περιβάλλοντος  του  —  αυτή  αποτελεί  τις  πεποιθήσεις  του.  Οι  πεποιθήσεις  του 

πράκτορα περιλαμβάνουν τις πεποιθήσεις εκείνες που αφορούν άλλους πράκτορες 

(το  κοινωνικό  μοντέλο),  αυτές  που  αφορούν  τους  πόρους  του  περιβάλλοντος  (το 

μοντέλο πόρων),  και αυτές που αφορούν διάφορα άλλα πράγματα. Προκειμένου να 

ενημερώνει τις πεποιθήσεις του, ο κάθε πράκτορας διαθέτει ένα σύνολο  γνωστικών 

κανόνων  οι  οποίοι  αντιστοιχίζουν τις  παλιές  πεποιθήσεις  σε  νέες,  προκειμένου  να 

αποφασίζει ποια ενέργεια θα εκτελέσει, ο κάθε πράκτορας διαθέτει κανόνες δράσης οι 
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οποίοι αντιστοιχίζουν πεποιθήσεις σε ενέργειες. Τόσο οι γνωστικοί κανόνες όσο και οι 

κανόνες δράσης εφαρμόζονται σύμφωνα με τη μέθοδο της αλυσίδας εκτέλεσης προς 

τα εμπρός.

Εικόνα 6.3 Πράκτορας στο EOS

Οι πράκτορες στο σύστημα ΕOS κατοικούν σε ένα προσομοιωμένο περιβάλλον 

δύο  διαστάσεων,  με  μέγεθος  περίπου  10.000  x 10.000  κελιών.  Κάθε  πράκτορας 

καταλαμβάνει  ένα  μόνο  κελί,  και  η  τοποθέτηση  των  πρακτόρων  σε  κελιά  γίνεται 

αρχικά με τυχαίο τρόπο. Οι πράκτορες διαθέτουν δεξιότητες. Ο πράκτορας επιχειρεί 

να  αποκτήσει  πόρους  ("τροφή"),  οι  οποίοι  βρίσκονται  τοποθετημένοι  στο 

περιβάλλον.  Υπάρχουν  διάφορα  είδη  πόρων,  και  μόνο  πράκτορες  συγκεκριμένου 

τύπου  μπορούν  να  αποκτήσουν  το  κάθε  είδος  πόρου.  Κάθε  πράκτορας  έχει  ένα 

πλήθος από "αποθήκες ενέργειας", και για καθεμία από αυτές ένα "επίπεδο πείνας". 

Αν  το  επίπεδο  μιας  αποθήκης  ενέργειας  πέσει  κάτω  από  το  επίπεδο  πείνας  που 

σχετίζεται με τη συγκεκριμένη αποθήκη, ο πράκτορας επιχειρεί να την ανεφοδιάσει 

καταναλώνοντας τους κατάλληλους πόρους. Οι πράκτορες μετακινούνται μέσα στον 

κόσμο  του  ΕΟS,  όπου  βρίσκονται  διασκορπισμένοι  οι  πόροι,  προκειμένου  να 

αποκτήσουν  τους  πόρους  εκείνους  που  χρειάζονται.  Σύμφωνα  με  το  μοντέλο  του 

Μellars,  η  διαθεσιμότητα  των  πόρων  σε  τοποθεσίες  και  χρονικές  περιόδους  που 

μπορούν να προβλεφθούν αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα  για  την  ανάπτυξη  της 

κοινωνικής πολυπλοκότητας κατά την παλαιολιθική περίοδο. Για να αντανακλάται 

αυτό  το  γεγονός  στο  συγκεκριμένο  σύστημα,  οι  πόροι  (οι  οποίοι  διαισθητικά 

αντιστοιχούν σε πράγματα όπως "ένα οπωροφόρο δέντρο" ή "ένα κοπάδι ταράνδων") 

ομαδοποιούνται,  και  οι  κανόνες  που  διέπουν  την  εμφάνιση  και  εξαφάνιση  τους 

αντανακλούν αυτή την ομαδοποίηση.
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Μια  βασική  μορφή  κοινωνικής  δομής  εμφανίζεται  στο  σύστημα  ΕΟS ως 

αποτέλεσμα της συσχέτισης ορισμένων πόρων με ένα προφίλ δεξιοτήτων. Το προφίλ 

αυτό  ορίζει,  για  κάθε  είδους  δεξιότητα  ή  ικανότητα  που  μπορεί  να  έχουν  οι 

πράκτορες, πόσοι πράκτορες με αυτή τη δεξιότητα χρειάζονται για να αποκτηθεί ένας 

πόρος. Για παράδειγμα, ένας πόρος "ψάρι" μπορεί να απαιτεί δύο ικανότητες "βάρκα", 

“δίχτυ” και ένας πόρος "ελάφι" μπορεί να χρειάζεται μόνο μία ικανότητα "δόρυ".

Σε κάθε πείραμα ο χρήστης μπορεί να ορίσει μια σειρά από παραμέτρους:

•Τον αριθμό τοποθεσιών που περιέχουν πόρους κάθε  τύπου,  και  την κατανομή

των πόρων σε αυτές.

•Τον αριθμό των στιγμιότυπων κάθε πόρου που βρίσκονται σε κάθε τοποθεσία.

•Το είδος της ενέργειας που παρέχει κάθε περιοχή πόρων στους πράκτορες.

•Την  ποσότητα  της  ενέργειας  που  αποδίδει  το  στιγμιότυπο  κάποιου 

συγκεκριμένου πόρου.

•Το προφίλ δεξιοτήτων για κάθε πόρο.

•Την περίοδο "ανανέωσης" που μεσολαβεί από την κατανάλωση ενός πόρου μέχρι 

την αντικατάσταση του.

Προκειμένου να εδραιώσουν συνεργασίες για να αποκτήσουν πόρους, οι πράκτορες 

χρησιμοποιούν μια παραλλαγή του πρωτοκόλλου  Contact Net του  Smith. Έτσι, όταν 

ένας  πράκτορας  εντοπίσει  έναν  πόρο,  μπορεί  να  κοινοποιήσει  αυτό  το  γεγονός 

στέλνοντας  ένα  μήνυμα  σε  όλους  τους  πράκτορες.  Στη  συνέχεια,  οι  πράκτορες 

μπορούν να υποβάλουν τις  προσφορές  τους  προκειμένου να  συνεργαστούν και να 

αποκτήσουν τον πόρο. Τέλος, οι επιτυχημένοι πλειοδότες πράκτορες συνεργάζονται 

για την απόκτηση του πόρου.

Κατά  την  εκτέλεση  του  συστήματος  ΕΟS παρατηρήθηκαν  διάφορα  κοινωνικά 

φαινόμενα:  "συνωστισμός"  όταν  πάρα  πολλοί  πράκτορες  προσπαθούν  να 

αποκτήσουν  πόρους  που  βρίσκονται  στην  ίδια  τοποθεσία,  "καυγάδες"  όταν  οι 

πράκτορες  παρεμποδίζουν  κατά  λάθος  τους  στόχους  άλλων  πρακτόρων,  και 

εμφάνιση  ημιμόνιμων  ομάδων.  Σε  σχέση  με  την  εμφάνιση  εκτενών  ιεραρχιών 

πρακτόρων, φάνηκε ότι  η ανάπτυξη ιεραρχιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 

ικανότητες  αντίληψης  ενός  συνόλου  πρακτόρων.  Αν  το  σύνολο  αυτών  των 

πρακτόρων  δεν  διαθέτει  επαρκή  ικανότητα  αντίληψης,  τότε  δεν  υπάρχει  επαρκής 

πληροφορία για  τη συγκρότηση  ομάδας.  Μια δεύτερη σημαντική παράμετρος για 

την  εμφάνιση  κοινωνικής  δομής  είναι  η  πολυπλοκότητα  των  πόρων  —  πόσες 

δεξιότητες απαιτούνται για την απόκτηση και την εκμετάλλευση ενός πόρου. Αν οι 
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πόροι είναι πολύ περίπλοκοι, τότε δεν μπορούν να συγκροτηθούν ομάδες ώστε να τους 

εκμεταλλευτούν έγκαιρα, πριν την εξαφάνιση τους.

Μια ενδιαφέρουσα πτυχή του έργου ΕOS είναι ότι τονίζει τις  γνωστικές πλευρές 

της πολυπρακτορικής κοινωνικής προσομοίωσης. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιώντας 

το σύστημα ΕOS μπορούμε να αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο οι πεποιθήσεις 

και  οι  φιλοδοξίες  μεμονωμένων  ατόμων  μέσα  σε  μια  κοινωνία  μπορούν  να 

επηρεάσουν την πιθανή πορεία της κοινωνίας αυτής. Ένα από τα επιχειρήματα υπέρ 

της  πολυπρακτορικής κοινωνικής προσομοίωσης αυτού του είδους είναι ότι αυτή η 

ιδιότητα είναι πολύ δύσκολο να μοντελοποιηθεί και να γίνει κατανοητή με τη χρήση 

αναλυτικών τεχνικών, όπως η θεωρία παιγνίων και η οικονομική θεωρία.

6.10.2. Μοντελοποίηση πολιτικής μέσω πολυπρακτορικής προσομοίωσης

Μία  ακόμα  εφαρμογή  των  πρακτόρων  κοινωνικής  προσομοίωσης  είναι  η 

μοντελοποίηση και ανάπτυξη πολιτικής (Dawning et al., 2001). Νομοθετικά σώματα και 

άλλοι  παρόμοιοι  οργανισμοί  προτείνουν  πολιτικές,  οι  οποίες  σχεδιάζονται  —  ή 

τουλάχιστον έχουν αυτή την πρόθεση — έτσι ώστε να επιφέρουν κάποια επιθυμητά 

αποτελέσματα.  Ένα  παράδειγμα  αφορά  τις  πιθανές  κλιματικές  αλλαγές  που 

προκαλούνται  από  την  έκλυση  αερίων,  τα  οποία  εντείνουν  το  φαινόμενο  του 

θερμοκηπίου  (Dawning et al.,  2001).  Μια  εθνική  κυβέρνηση,  ή  ένας  διεθνής 

οργανισμός όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιθυμώντας να ελαττώσει τις ενδεχομένως 

καταστροφικές  συνέπειες  της  κλιματικής  αλλαγής,  προτείνει  μια  πολιτική 

σχεδιασμένη  έτσι  ώστε  να  την  περιορίσει.  Συνήθως,  μια  τέτοια  πολιτική 

περιλαμβάνει  την  αύξηση  των  φόρων  στα  καύσιμα,  επειδή  έτσι  υποτίθεται  ότι 

μειώνεται  η κατανάλωση καυσίμων και αυτό με  τη σειρά του μειώνει την έκλυση 

αερίων θερμοκηπίου. Όμως, συνήθως οι σχεδιαστές πολιτικής καλούνται να κάνουν τις 

προτάσεις τους χωρίς να γνωρίζουν ποια θα είναι  τα  πραγματικά αποτελέσματα της 

πολιτικής τους, και μάλιστα το πραγματικό αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει αρκετά 

από το επιδιωκόμενο. Στο παραπάνω παράδειγμα, η αύξηση των φόρων των καυσίμων 

θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα τη στροφή των καταναλωτών σε πιο φθηνούς — και 

πιο  βρώμικους  —  τύπους  καυσίμων,  οπότε  στην  καλύτερη  περίπτωση  δεν  θα 

ελαττωνόταν συνολικά η έκλυση αερίων θερμοκηπίου, και στη χειρότερη ίσως να 

αυξανόταν. Έτσι, πολλοί προτείνουν ότι τα πολυπρακτορικά μοντέλα προσομοίωσης 

μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  γόνιμα  προκειμένου  να  γίνουν  κατανοητά  τα 

αποτελέσματα των εκκολαπτόμενων πολιτικών.
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Παράδειγμα  τέτοιου  συστήματος  είναι  το  FΙRΜΑ  (Dawning et al.,  2001). 

Συγκεκριμένος στόχος του έργου αυτού είναι να μελετηθεί ο αντίκτυπος που έχουν οι 

συστάσεις μιας κυβέρνησης προς τους καταναλωτές νερού ώστε να κάνουν προσεκτική 

και συνετή χρήση του νερού σε περιόδους ανομβρίας (Dawning et al., 2001, σελ 206). Ο 

Dawning και οι συνεργάτες του Dawning et al., 2001 ανέπτυξαν ένα πολυπρακτορικό 

μοντέλο  προσομοίωσης,  στο  οποίο  οι  καταναλωτές  νερού  αναπαριστάνονται  ως 

πράκτορες και ένας πράκτορας "δημιουργός πολιτικής" τους προτρέπει να κατανα-

λώνουν λιγότερο νερό σε περιόδους ανομβρίας. Η ομάδα κατάφερε να αναπτύξει ένα 

μοντέλο προσομοίωσης το οποίο μοιάζει αρκετά με τη συμπεριφορά που παρατηρείται 

στις ανθρώπινες κοινωνίες σε παρόμοιες περιπτώσεις. Η ανάπτυξη του μοντέλου ήταν 

μια επαναληπτική διαδικασία επανασχεδιασμού, ακολουθούμενη από την αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων του μοντέλου για τα αποθέματα νερού.

6.11. Άλλες εφαρμογές ΣΠΠ
Η  χρήση  των  πρακτόρων  έχει  προταθεί  για  πολύ  περισσότερους  τομείς  από 

όσους  μπορώ να αναφέρω εδώ. Στην ενότητα αυτή θα δώσω μια ιδέα για μερικούς 

από αυτούς.

6.11.1. Πράκτορες για τη διαχείριση βιομηχανικών συστημάτων

Το  μεγαλύτερο  και  ίσως  πιο  γνωστό  ευρωπαϊκό  έργο  ανάπτυξης 

πολυπρακτορικού  συστήματος  μέχρι  σήμερα  είναι  το  ΑRCHOΝ  (Witting,  1992· 

Jennings και  Witting,  1992·  Jennings et al.,  1995).  Το  έργο  αυτό  ανέπτυξε  και 

χρησιμοποίησε  πολυπρακτορική  τεχνολογία  για  την  ανάπτυξη  συστημάτων  σε 

πολλούς βιομηχανικούς τομείς. Το σημαντικότερο ανάμεσα τους ήταν ένα σύστημα 

διανομής  ενέργειας,  το  οποίο  εγκαταστάθηκε  και  λειτουργεί  πλέον  στη  Βόρεια 

Ισπανία.  Οι  πράκτορες  στο  ΑRCHOΝ έχουν  δύο  κύρια  τμήματα:  ένα  συστατικό 

στοιχείο  τομέα  εφαρμογής,  το  οποίο  εκτελεί  λειτουργίες  που  σχετίζονται  με  το 

συγκεκριμένο  τομέα  εφαρμογής,  και  ένα  συστατικό  στοιχείο  κάλυψης,  το  οποίο 

υλοποιεί τις λειτουργίες του πράκτορα, επιτρέποντας έτσι στο σύστημα να σχεδιάζει 

τη  δράση  του  και  να  αναπαριστάνει  και  να  επικοινωνεί  με  άλλους  πράκτορες.  Η 

τεχνολογία  του  ΑRCHOΝ χρησιμοποιήθηκε  αργότερα σε  αρκετούς  ακόμα τομείς, 

μεταξύ των οποίων είναι και το σύστημα ελέγχου ενός επιταχυντή σωματιδίων. (Το 

ΑRCHOΝ ήταν η πλατφόρμα μέσω της οποίας αναπτύχθηκε το μοντέλο του Jennings 

για συνεργασία με κοινές προθέσεις (Jennings,1995)).
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6.11.2. Πράκτορες για τον έλεγχο διαστημοπλοίων

Είναι  δύσκολο  να  σκεφτεί  κανείς  έναν τομέα με  αυστηρότερους περιορισμούς 

πραγματικού χρόνου από τη διάγνωση  βλαβών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ενός 

διαστημόπλοιου. Παρόλα αυτά, μία από  τις  πρώτες εφαρμογές της αρχιτεκτονικής 

πρακτόρων  ΡRS ήταν  ακριβώς  αυτή  (Georgeff και  Lansky,  1987).  Συνοπτικά, 

κωδικοποιήθηκαν απευθείας ως πλάνα ΡRS οι  διαδικασίες  που  θα  χρησιμοποιούσε 

ένας αστροναύτης για τη διάγνωση βλαβών στα συστήματα ελέγχου αντίδρασης του 

Διαστημικού  Λεωφορείου,  και  χρησιμοποιήθηκε  η  αρχιτεκτονική  ΡRS για  τη 

διερμηνεία αυτών των πλάνων και  την  παροχή συμβουλών,  σε  πραγματικό χρόνο, 

στους αστροναύτες σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του συστήματος.

6.11.3. Πράκτορες για τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας

Τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας είναι ένας από τους παλαιότερους 

τομείς εφαρμογής των πολυπρακτορικών συστημάτων Steeb et al., 1998·  Findler και 

Lo, 1986). Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι το ΟΑSIS, ένα σύστημα το οποίο αυτή την 

περίοδο λειτουργεί δοκιμαστικά στο αεροδρόμιο του Σίδνεϋ στην Αυστραλία (Ljunberg 

και  Lucas, 1992). Ο  συγκεκριμένος σκοπός του ΟΑSIS ήταν να βοηθά τον ελεγκτή 

εναέριας κυκλοφορίας  στη διαχείριση της ροής αεροσκαφών σε ένα αεροδρόμιο. Το 

σύστημα παρέχει εκτιμήσεις  για την ώρα άφιξης των αεροσκαφών, παρακολουθεί 

την  πρόοδο  τους  συγκρίνοντας  τη  με  προηγούμενες  εκτιμήσεις,  ενημερώνει  τον 

ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας για όποια λάθη εντοπίζει, και (το σπουδαιότερο ίσως) 

βρίσκει τη βέλτιστη σειρά προσγείωσης των αεροσκαφών. Το  ΟΑSIS περιέχει δύο 

τύπους  πρακτόρων:  τους  καθολικούς  πράκτορες  οι  οποίοι  επιτελούν  γενικές 

λειτουργίες του τομέα εφαρμογής (για παράδειγμα, υπάρχει ένας "πράκτορας σειράς" 

ο  οποίος  είναι  υπεύθυνος  για  τη  διάταξη  των  αεροσκαφών  έτσι  ώστε  να 

ελαχιστοποιείται  το  κόστος)  και  τους  πράκτορες  αεροσκάφους,  έναν  για  κάθε 

αεροσκάφος  που  βρίσκεται  στον  ελεγχόμενο  από  το  σύστημα  εναέριο  χώρο.  Το 

σύστημα ΟΑSIS υλοποιήθηκε με χρήση της αρχιτεκτονικής ΡRS.

6.12. Συγκριτική Μελέτη

Κλείνοντας  την  παρούσα  εργασία  γίνεται  μια  συγκριτική  μελέτη  13  βασικών 

πεδίων  χρήσης  Πολυπρακτορικών  Συστημάτων  ως  προς  5  κύρια  χαρακτηριστικά 
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γνωρίσματά τους, την Πολυπλοκότητα ανάπτυξης και λειτουργίας τους, την Διάδοσή 

που εμφανίζουν ως  λύση σε  κάθε  κατηγορία  εφαρμογών,  την  ευκολία στον  τρόπο 

χρήσης τους από αυτόν τον οποίο έχουν σχεδιαστεί να εξυπηρετούν, την εμπορικότητα 

που παρουσιάζει απέναντι σε εναλλακτικές προσεγγίσεις  για την αντιμετώπιση των 

ίδιων θεμάτων και τέλος ως προς τις προοπτικές για περεταίρω διάδοση της χρήσης 

τους  όπως και της εξέλιξης των λειτουργιών τους.

6.12.1. Πολυπλοκότητα

Με τον  όρο  πολυπλοκότητα  αναφερόμαστε  κατά  κύριο  λόγο  στον  αριθμό  των 

ευφυών  πρακτόρων  οι  οποίοι  συνεργάζονται  για  την  επιτυχή  λειτουργία  του 

συστήματος  όπως  επίσης  και  την  ποιότητα  του  λογισμικού  το  οποίο  πρέπει  να 

αναπτυχθεί  για τη διαχείριση των υπολογιστικών αναγκών αλλά και της συνεργασίας-

επικοινωνίας των ευφυών πρακτόρων που το αποτελούν.

Αναφορικά με το χαρακτηριστικό της πολυπλοκότητας λοιπόν μπορούμε να πούμε 

ότι οι εφαρμογές που ξεχωρίζουν για τη δυσκολία ανάπτυξης ενός ΣΠΠ το οποίο θα 

ικανοποιεί  τις  ανάγκες  τους  είναι  κατά  κύριο  λόγο  αυτές  που  καλύπτουν  ανάγκες 

μεγάλων οργανισμών και επιχειρήσεων. Αυτές οι εφαρμογές έχουν υψηλές απαιτήσεις 

από το υλικό και το λογισμικό τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μιας και υπάρχει μεγάλος 

αριθμός  δεομένων  για  επεξεργασία  σε  μικρά  χρονικά  πλαίσια.  Επίσης   πολύ 

σημαντικός  παράγοντας σε  τέτοιου είδους εφαρμογές  είναι  η αξιοπιστία στο βωμό 

επίτευξης  της  οποίας  πρέπει  να  μη  γίνουν  κανενός  είδους  εκπτώσεις.  Αντίθετα 

εφαρμογές  οι  οποίες  αντιμετωπίζουν  προβλήματα  ενός  μεμονωμένου  χρήστη 

(ανθρώπου, υπολογιστή) δεν απαιτούν ιδιαίτερη πολυπλοκότητα.  

Με βάση τα παραπάνω λοιπόν είναι προφανές ότι στη κορυφή της λίστας θα είναι 

οι εφαρμογές που σχετίζονται με τη Διαχείριση Ροής Εργασίας(ΑDΕΡΤ), Διασύνδεσης 

ανθρώπου  και  υπολογιστή,  για  εικονικά  περιβάλλοντα  (ΟΖ),  Κοινωνικής 

προσομοίωσης  (EOS),  Διαχείρισης  βιομηχανικών  συστημάτων  (ΑRCHOΝ), 

Ελέγχου διαστημοπλοίων (ΡRS) και Ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ΟΑSIS). Στην 

αντίπερα  όχθη  θα  βρούμε  εφαρμογές  που  καλύπτουν  μικρότερες  ανάγκες  όπως 

Ανάκλησης και διαχείρισης πληροφοριών (ΜΑΧΙΜS) και Ηλεκτρονικού εμπορίου.

6.12.2. Διάδοση

Όταν  μιλάμε  για  διάδοση αναφερόμαστε  στο  βαθμό  χρήσης  των  ΣΠΠ για  την 

αντιμετώπιση  ενός  συγκεκριμένου  προβλήματος  συγκριτικά  με  τη  χρήση 
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εναλλακτικών τεχνικών.

Έτσι λοιπόν μεγάλη διάδοση της χρήσης ΣΠΠ παρατηρείται κυρίως σε εφαρμογές 

μικρής κλίμακας οι οποίες προσομοιώνουν την ανθρώπινη κοινωνική συμπεριφορά. 

Αυτό συμβαίνει αφ’ ενός   γιατί η χρήση των ΣΠΠ βρίσκεται ακόμα στο αρχικό της 

στάδιο με αποτέλεσμα μεγάλοι οργανισμοί και επιχειρήσεις να εμφανίζονται ακόμα 

διστακτικοί  να  την  υιοθετήσουν  στις  εφαρμογές  και  αφ’  ετέρου  τα  ΣΠΠ είναι  τα 

ιδανικότερα  για  την  προσομοίωση  της  ανθρώπινης  συνεργατικής  και  όχι  μόνο 

συμπεριφοράς.

Ως εκ  τούτου μεγαλύτερη διάδοση των ΣΠΠ παρατηρούμε σε  εφαρμογές  όπως 

Ανάκληση  και  διαχείριση  πληροφοριών  (ΜΑΧΙΜS), Ιστού  και  Ανάκλησης 

πληροφοριών.  Αντίθετα  μικρότερη  διάδοση  παρατηρείται  σε  εφαρμογές  όπως  η 

Διαχείριση Ροής Εργασίας  (ΑDΕΡΤ),  Διασύνδεσης  ανθρώπου και  υπολογιστή,  για 

εικονικά  περιβάλλοντα  (ΟΖ),  Κοινωνικής  προσομοίωσης  (EOS),  Διαχείρισης 

βιομηχανικών  συστημάτων  (ΑRCHOΝ),  Ελέγχου  διαστημοπλοίων  (ΡRS)  και 

Ελέγχου  εναέριας  κυκλοφορίας  (ΟΑSIS)  όπου  προτιμώνται  ακόμα   οι  πιο 

παραδοσιακές προσεγγίσεις. 

6.12.3. Ευχρηστία

Λέγοντας ευχρηστία εννοούμε την ευκολία με την οποία μπορεί ο χρήστης του 

Συστήματος να κατανοήσει τη λειτουργία του, να επωφεληθεί από τα εξαγόμενα του 

αλλά και να αντιμετωπίσει πιθανά προβλήματα κατά τη χρήση του.

Είναι  προφανές ότι  υπάρχει  άμεση συσχέτιση ανάμεσα στην ευχρηστία και  την 

πολυπλοκότητα ενός Συστήματος. Αυτή η συσχέτιση δεν θα μπορούσε να μην ισχύει 

και  με  τα  ΣΠΠ.  Αυτό  έχει  σαν  αποτέλεσμα  Συστήματα  τα  οποία  έχουν  υψηλές 

απαιτήσεις σε πόρους υλικού και λογισμικού να έχουν απαιτήσεις και στον τομέα του 

ανθρώπινου  παράγοντα  (χρήστης)  ο  οποίος  θα  πρέπει  στην  πλειοψηφία  των 

περιπτώσεων να έχει λάβει  κάποια στοιχειώδη εκπαίδευση πάνω στον τρόπο χρήσης 

του. Κάτι τέτοιο δεν είναι φυσικά αναγκαίο σε Συστήματα που σκοπό τους έχουν να 

καλύψουν  τις  καθημερινές  ανάγκες  των  χρηστών  τους.  Η  χρήση  των  τελευταίων 

μπορεί να επιτευχθεί από τον καθένα απαιτώντας μόνο λίγα λεπτά για την κατανόησή 

τους.

Συμπεραίνουμε λοιπόν  ότι  τα  Συστήματα που χαρακτηρίζονται  από μεγαλύτερη 

ευχρηστία είναι αυτά που σχετίζονται με  τον Ιστό, την Ανάκληση Πληροφοριών, του 

Ηλεκτρονικού εμπορίου και των Δημοπρασιών. Εξειδικευμένη γνώση από την άλλη 
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μεριά είναι απαραίτητη για τη χρήση Συστημάτων  όπως  Ελέγχου διαστημοπλοίων 

(ΡRS) και Ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ΟΑSIS)

      

6.12.4. Εμπορικότητα

Ζούμε σε μία εποχή που οι περισσότερες δραστηριότητες μας αποσκοπούν με τον 

ένα ή τον άλλο τρόπο στο κέρδος κατά βάση το χρηματικό. Οπότε πολύ σημαντικός 

παράγοντας για την μακροημέρευση και τη βελτίωση ενός ΣΠΠ είναι η εμπορικότητά 

του, ο βαθμός δηλαδή με τον οποίο μπορούν να το εκμεταλλευτούν οικονομικά όσοι 

αφιέρωσαν χρόνο για την ανάπτυξή του.

Έτσι  λοιπόν μεγάλη εμπορικότητα  εμφανίζουν τα  Συστήματα που σκοπός  τους 

είναι η κάλυψη αναγκών εταιριών οι οποίες αποσκοπούν στο κέρδος και είναι τόσο 

εμπορικότερο  όσο  μεγαλύτερος  είναι  ο  αριθμός  των  εταιριών  οι  οποίες  θα  βγουν 

κερδισμένες  από τη χρήση του,  όπως επίσης  και  το  ποσοστό του κέρδους  που θα 

αποκομίσει η κάθε μια.

Λαμβάνοντας υπ’  όψη τα παραπάνω καταλήγουμε εύκολα στο συμπέρασμα ότι 

μεγαλύτερη   εμπορικότητα  θα  εμφανίζουν  Συστήματα  που  έχουν  σχεδιαστεί  και 

υλοποιηθεί  για  εφαρμογές  όπως    Διαχείρισης  ροής  εργασίας,  Ηλεκτρονικού 

εμπορίου, για εικονικά περιβάλλοντα και  Διαχείρισης βιομηχανικών συστημάτων. 

Μικρή  εμπορικότητα  αντίθετα  παρουσιάζουν  συστήματα  που  απευθύνονται  σε 

περιορισμένο  αριθμό  χρηστών  είτε  σε  χρήστες  οι  οποίοι  δεν  αποσκοπούν  στο 

οικονομικό  όφελος  όπως   Ελέγχου  διαστημοπλοίων  και  Κοινωνικής 

προσομοίωσης.

6.12.5. Προοπτική

Οι προοπτικές ανάπτυξης και διάδοσης ενός ΣΠΠ είναι εξ’ ορισμού πολλές μιας και 

είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την εμφάνιση τους 

στο  επιστημονικό  προσκήνιο  ως  υποκλάδος  της  Κατανεμημένης  Τεχνητής 

Νοημοσύνης αφ’ ενός, αφ’ ετέρου έχουν μία μοναδική ικανότητα να προσομοιώνουν 

προβλήματα  και  καταστάσεις  ανθρώπινης  ευφυούς  κοινωνικής  συμπεριφοράς 

καλύτερα    από  κάθε  άλλη  προσέγγιση  που  έχει  προταθεί  και  εφαρμοστεί  μέχρι 

σήμερα.  Ως  εκ  τούτου  μπορούμε  να  πούμε  ότι  κάθε  εφαρμογή  ΣΠΠ έχει  πολλές 

πιθανότητες και προοπτικές βελτίωσης και διάδοσης της χρήσης της. Ίσως μπορεί να 

μπει  ένα  μικρό  ερωτηματικό  μόνο  για  τους  κλάδους  εφαρμογών  Ιστού  και 

Κατανεμημένης αίσθησης οι οποίες παρ’ όλο που ήταν οι πρώτες για τις οποίες έγινε 
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χρήση  ΣΠΠ  εντούτοις  η  εξέλιξή  τους  δεν  φαίνεται  να  ακολουθεί  τους  ίδιους 

ρυθμούς με αυτούς που είχε στα πρώτα στάδια εμφάνισής τους.   

 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά όλα όσα αναλύθηκαν παραπάνω:

Εί
δη

 Σ
Π

Π

                               
Χαρακτηριστικά

Πολυπλοκότητα Διάδοση Ευχρηστία Εμπορικότητα  Προοπτική

Διαχείρισης ροής εργασίας 
(ΑDΕΡΤ) Μεγάλη Μεσαία Μεσαία Μεγάλη Μεγάλη

Κατανεμημένης αίσθησης 
(BVMT) Μεσαία Μικρή Μεγάλη Μεσαία Μεσαία

Ανάκλησης και διαχείρισης 
πληροφοριών (ΜΑΧΙΜS) Μικρή Μεγάλη Μεσαία Μεσαία Μεγάλη

Ιστού Μεσαία Μεγάλη Μεγάλη Μεσαία Μεσαία

Ανάκλησης πληροφοριών Μεσαία Μεγάλη Μεγάλη Μεσαία Μεγάλη

Ηλεκτρονικού εμπορίου Μικρή Μεσαία Μεγάλη Μεγάλη Μεγάλη

Δημοπρασιών (Kasbah) Μεσαία Μικρή Μεγάλη Μεσαία Μεγάλη

Διασύνδεσης ανθρώπου 
και υπολογιστή Μεγάλη Μεσαία Μεσαία Μεσαία Μεγάλη

Για εικονικά 
περιβάλλοντα (ΟΖ) Μεγάλη Μικρή Μεσαία Μεγάλη Μεγάλη

Κοινωνικής 
προσομοίωσης (EOS) Μεγάλη Μεσαία Μεσαία Μικρή Μεγάλη

Διαχείρισης βιομηχανικών 
συστημάτων (ΑRCHOΝ) Μεγάλη Μεσαία Μεσαία Μεγάλη Μεγάλη

Ελέγχου διαστημοπλοίων 
(ΡRS) Μεγάλη Μικρή Μικρή Μικρή Μεγάλη

Ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας (ΟΑSIS) Μεγάλη Μικρή Μικρή Μεγάλη Μεγάλη

Πίνακας 6.2 Συγκεντρωτική Παρουσίαση Συγκρινόμενων Χαρακτηριστικών 

Εφαρμογών.
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