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Πρόλογος 
 

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε ως διπλωµατική εργασία κατά την 

διάρκεια του µεταπτυχιακού µου στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Οι 

Intelligent Software Agents αποτελούν στις µέρες µας αντικείµενο µελέτης 

πολλών ερευνητικών οµάδων. Η εξέλιξη τους είναι επίσης ραγδαία. 

Σίγουρα αποτελούν µια από τις πιο ανερχόµενες τεχνολογίες. 

Η προσπάθεια αυτής της εργασίας θα επικεντρωθεί στα εξής σηµεία: 

o Να γίνουν αντιληπτές οι βασικές έννοιες σχετικά µε τους έξυπνους 

πράκτορες. 

o Να µελετηθούν οι πιθανές τους εφαρµογές στο τοµέα του Μάρκετινγκ. 

o Να παρουσιαστούν εργαλεία κατασκευής έξυπνων πρακτόρων. 

o Να δηµιουργηθεί µια εφαρµογή σχετική µε το αντικείµενο ως αφορµή 

για µια γενικότερη µελέτη γύρω από τους έξυπνους πράκτορες. 

Αντικειµενικός στόχος είναι ο αναγνώστης της παρούσας εργασίας να 

έχει κατανοήσει µε το πέρας της ανάγνωσης τι είναι έξυπνοι πράκτορες, 

πως αυτοί εµπλέκονται στο Marketing και ποιο εργαλείο να 

χρησιµοποιήσουνε για να κατασκευάσουνε ένα πράκτορα. 

Αναλυτικότερα, υπάρχουν τέσσερα µέρη στην εργασία: 

–  Α΄ Μέρος: Στο µέρος αυτό αναφέρονται βασικοί ορισµοί των Intelligent 

Software Agents, περιγράφονται τα βασικά τους χαρακτηριστικά τους, 

περιγράφονται οι βασικές δυνάµεις και αδυναµίες τους καθώς και 

διάφορες ταξινοµήσεις τους. 

– Β΄ Μέρος: Αναφέρονται οι εφαρµογές των Intelligent Software Agents 

στο Μάρκετινγκ καθώς και κάποια χαρακτηριστικά παραδείγµατα 

υλοποιήσεων τους από διάφορες εταιρίες.  

– Γ΄ Μέρος: ∆ίνεται µια λίστα γλωσσών προγραµµατισµού που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή έξυπνων πρακτόρων καθώς και 

λίστα µε ολοκληρωµένα προγραµµατιστικά περιβάλλοντα που δίνουν 

πολλούς αυτοµατισµούς για την κατασκευή έξυπνων πρακτόρων. 

– ∆΄ Μέρος: Στο τελευταίο µέρος αναλύεται η εφαρµογή που υλοποιήθηκε 

στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας καθώς και σχολιασµός θεµάτων 

που άπτονται άµεσα µε την υλοποίηση αυτής. 
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ΜΕΡΟΣ Α: 
Γενικά για τους 

Intelligent Software Agents 



Intelligent Agents in Marketing 

Ηλίας Λιάκος 5

Α.1. Εισαγωγή 
 

Όπως είδαµε και στον πρόλογο οι Intelligent Software Agents είναι 

πολύ χρήσιµοι καθώς έχουν εφαρµογές σε πάρα πολλούς τοµείς. Οι 

κατασκευαστές λογισµικού χρησιµοποιούν διάφορες γλώσσες και 

κατασκευάζουν σύνθετα προγράµµατα µε ένα και µόνο σκοπό, να δώσουν 

λύσεις σε σύνθετα προβλήµατα. Οι Intelligent Software Agents όµως 

έρχονται να δώσουν λύσεις σε αυτό το ζήτηµα. Αλλάζοντας την διαδικασία 

µε την οποία αντιµετωπίζουν το σύνθετα συστήµατα και τα πολύπλοκα 

προβλήµατα, καταφέρνουν να δίνουν απαντήσεις γρήγορα και 

αποτελεσµατικά. 

Στο πρώτο µέρος της εργασίας αυτής θα µελετήσουµε τι είναι οι 

Intelligent Software Agents, ποια είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους, 

δυνάµεις και αδυναµίες τους καθώς και πως  µπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν.  
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Α.2. Ορισµοί 
 

Ξεκινώντας την προσπάθεια να ορίσουµε το τι είναι οι Intelligent 

Software Agents είναι απαραίτητο να παρατηρήσουµε ότι δεν υπάρχει ένας 

ορισµός που να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Συνήθως οι ορισµοί που έχουν δοθεί 

µέχρι σήµερα ταιριάζουν σε κάποια υλοποίηση που έχει κάνει ο 

δηµιουργός του ορισµού. 

 

Ας δούµε όµως εδώ από ποια µέρη αποτελείται αυτός ο όρος: 

α) Agent: 

“Ένα πρόσωπο του οποίου η δουλειά είναι να 

αντιπροσωπεύει ένα άλλον άνθρωπο ή εταιρία και να 

δουλεύει ώστε να φέρει εις πέρας την εργασία που του έχει 

ανατεθεί”. 

“A person whose job is to represent another person, a company 

and works to produce a result”. 

Longman Dictionary στο [LONGM95]  

 

β) Software Agent:  

“Ένας τεχνητός πράκτορας που λειτουργεί σε ένα 

περιβάλλον λογισµικού”. 

“An artificial agent which operates in a software environment.” 

David Wallace Croft στο [DWCROFT97] 
 

γ) Intelligent Software Agent 

“Ένας πράκτορας λογισµικού που χρησιµοποιεί την τεχνητή 

νοηµοσύνη (AI) στη αναζήτηση των στόχων των χρηστών 

του”. 

“A software agent that uses Artificial Intelligence (AI) in the pursuit 

of the goals of its clients.” 

David Wallace Croft στο [DWCROFT97] 
 

Η τεχνητή νοηµοσύνη είναι η µίµηση της ανθρώπινης νοηµοσύνης µε 

τα µηχανικά µέσα. Οι χρήστες έτσι µπορούν να µειώσουν τον ανθρώπινο 

φόρτο εργασίας µε την ανάθεση διαφόρων εργασιών στους ISAs, που 
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κανονικά θα απαιτούσαν νοηµοσύνη παρόµοια µε την ανθρώπινη. Πλέον, 

πολλοί ερευνητές που ασχολήθηκαν στο παρελθόν στις έρευνες τους µε 

την τεχνητή νοηµοσύνη τώρα συµµετέχουν ενεργά στη "τεχνολογία 

intelligent software agents".  

Ας δούµε όµως ακόµα κάποιους ορισµούς: 

• “Ένα πρόγραµµα που εκτελεί συγκεκριµένες εντολές 

χρησιµοποιώντας πληροφορίες σταχυολογηµένες από το 

εξωτερικό περιβάλλον και ενεργεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

καταφέρει να ολοκληρώσει την αποστολή του µε επιτυχία”. 

“A piece of software which performs a given task using information 

gleaned from its environment to act in a suitable manner so as to 

complete the task successfully”. 

G.W. Lecky-Thompson από το [HERMANS96] 

 

• “Λογισµικό που λειτουργεί ως προσωπικός βοηθός µε ειδικές 

αρµοδιότητες δοσµένες από τον εκάστοτε χρήστη”.  

“Agents can be considered as personal software assistants with 

authority delegated from their user” 

Fuh-Chun Cheong στο [CHEONG96] 

 

• “Ένας intelligent agent είναι ένα πρόγραµµα που 

συγκεντρώνει πληροφορίες ή εκτελεί κάποιες άλλες 

λειτουργίες χωρίς την άµεση επίβλεψη του χρήστη”. 

“On the Internet, an intelligent agent (or simply an agent) is a 

program that gathers information or performs some other service 

without your immediate presence and on some regular schedule” 

Λήµµα Intelligent Agent από την [WHATIS] 

 

• “Ένας πράκτορας είναι οτιδήποτε µπορεί να θεωρηθεί ότι 

αντιλαµβάνεται το περιβάλλον του µέσω αισθητήρων και 

µπορεί να αντιδράσει σε αυτό µέσω αντανακλαστήρων”. 

“An agent is anything that can be viewed as perceiving its 

environment through sensors and acting upon that environment 

through effectors”. 

Russell, Stuart J. and Norvig, Peter στο [RSNP95] 
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• “Οι πράκτορες είναι υπολογιστικά συστήµατα που βρίσκονται 

µέσα σε πολύπλοκα δυναµικά περιβάλλοντα όπου και 

ενεργούν αυτόνοµα και ενεργώντας έτσι πραγµατοποιούν 

τους στόχους για τους οποίους δηµιουργήθηκαν”. 

“Autonomous agents are computational systems that inhabit some 

complex dynamic environment, sense and act autonomously in this 

environment, and by doing so realize a set of goals or tasks for 

which they are designed”. 

 Pattie Maes στο [MAES95] 

 

Εκτός όµως από απλούς ορισµούς για το τι είναι οι Intelligent Software 

Agents, καλό θα ήταν να µελετήσουµε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να 

έχει ένα πρόγραµµα για να µπορεί να χαρακτηριστεί Intelligent Software 

Agent. Ουσιαστικά έτσι θα έχουµε ένα περιγραφικό ορισµό που θα δίνει 

πιο ολοκληρωµένη εικόνα. 
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A.3. Χαρακτηριστικά 
 

Όπως έχουµε δει και προηγουµένως, η µελέτη των agents ως προς τα 

χαρακτηριστικά τους θα βοηθήσει για µια γενικότερη κατανόηση του όρου. 

Έτσι  µπορούµε να πούµε ότι οι Intelligent Software Agents πρέπει να 

έχουν κάποια, αν όχι όλα, από τα παρακάτω χαρακτηριστικά (στοιχεία από 

[SUNDT01] και [HKLM95]): 

 

• Αυτόνοµοι (Autonomous) 

• Προσαρµοστικοί (Adaptive/learning) 

• Ευκίνητοι (Mobile) 

• Στοχοκεντρικοί (Goal oriented) 

• Επικοινωνιακοί (Communicative) 

• Συνεργάσιµοι (Collaborative) 

• Ευέλικτοι (Flexible) 

• Ενεργητικοί (Active/proactive) 

• Ικανοί Συλλογισµού (Capacity for Reasoning) 

• Αξιόπιστοι (Trustworthiness) 

Εικόνα 1: Βασικά χαρακτηριστικά των έξυπνων πρακτόρων 
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Για να µπορεί όµως κάποιο πρόγραµµα να χαρακτηριστεί ως ISA πρέπει 

οπωσδήποτε να έχει κάποια χαρακτηριστικά. Καταρχήν πρέπει να έχει 

αυτονοµία, δηλαδή να µπορεί να ενεργεί από µόνο του, χωρίς την 

παρέµβαση του χρήστη. Πρέπει να µπορεί να επικοινωνεί, ώστε να έχει 

επαφή και µε τον χρήστη αλλά και µε άλλους πράκτορες ή προγράµµατα. 

Τέλος πρέπει να µπορεί να έχει αντίληψη του περιβάλλοντος µέσα στο 

οποίο “ζει” και “εργάζεται”, ώστε να µπορεί να αλληλεπιδρά µαζί του και να 

προσαρµόζεται ανάλογα κάθε φορά. 

 

Αναλυτικότερα, ας δούµε κάποια στοιχεία για κάθε χαρακτηριστικό 

ξεχωριστά: 

• Αυτόνοµοι (Autonomous): 

Πρέπει να µπορούν να λειτουργούν χωρίς την ανθρώπινη ή άλλη 

παρέµβαση και να έχουν έλεγχο των πράξεων τους καθώς και της 

καταστάσεως στην οποία βρίσκονται. Ουσιαστικά θα πρέπει να έχουν την 

ικανότητα να εκτελούν τις απαραίτητες ενέργειες για την συµπλήρωση 

των στόχων που τους έχουν θέσει χωρίς να χρειάζεται παρέµβαση από 

τον τελικό χρήστη. 

• Προσαρµοστικοί (Adaptive/Learning) 

Πρέπει να έχει την ικανότητα και τον µηχανισµό να ελέγχει την 

κατάσταση του εξωτερικού περιβάλλοντος, ώστε να µπορεί να το 

λαµβάνει υπόψιν του κατά τη διάρκεια της λήψης των αποφάσεων. Γι’ 

αυτό, να µπορεί να κοιτάει ενέργειες οι οποίες έχουν ήδη γίνει και έχουν 

επιτύχει και να προσαρµόζει τις ενέργειες του ώστε να αυξηθούν οι 

πιθανότητες να επιτευχθούν οι στόχοι. 

• Ευκίνητοι (Mobile) 

Να έχουν τη δυνατότητα να µεταφέρονται από ένα υπολογιστικό 

σύστηµα σε ένα άλλο, χρησιµοποιώντας στο µέγιστο τις δυνατότητες 

των δικτύων και του Internet. 

• Στοχοκεντρικοί (Goal oriented) 

Πρέπει να έχουν ως βασικό τους κίνητρο την επίτευξη των στόχων όσο 

το δυνατόν πιο γρήγορα και αποτελεσµατικά. 
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• Επικοινωνιακοί (Communicative) 

Να έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν µε άλλους agents ή ίσως και 

ανθρώπους µέσω µια γλώσσας επικοινωνίας. Έτσι θα έχει επαφές µε 

“τρίτους”, από τους οποίους θα µπορεί να αντλεί χρήσιµες πληροφορίες. 

Η επικοινωνία µπορεί να είναι µε την µορφή της ανταλλαγής 

συγκεκριµένων µηνυµάτων µε συγκεκριµένες απαντήσεις. Μπορεί όµως 

να είναι και ανωτέρου επιπέδου, όπου ουσιαστικά οι agents θα 

διαπραγµατεύονται µεταξύ τους µέσα από µια συνοµιλία που 

αποκαλύπτουν τους στόχους τους και η οποία µάλιστα µπορεί να 

καταλήξει και σε κάποιου είδος συµφωνίας. 

• Συνεργάσιµοι (Collaborative) 

Σαν επέκταση της ικανότητας για επικοινωνία είναι η ικανότητα για 

συνεργασία µεταξύ των agents. Αν υπάρχουν πολλοί συνεργάσιµοι 

agents µπορούν να συνεργαστούν για την επίλυση ή υλοποίηση κοινών 

στόχων και σκοπών, αναλαµβάνοντας ο καθένας από ένα µικρό κοµµάτι. 

• Ευέλικτοι (Flexible) 

Να µπορούν να ενεργούν µε γνώµονα το συµφέρον του τελικού τους 

στόχους. Μέσα σε αυτό περιλαµβάνεται και η επικοινωνία ή/και 

συνεργασία µε άλλους agents, η προσαρµογή σε κάθε κατάσταση και η 

ικανότητα αυτοδιόρθωσης, µε απώτερο σκοπό την πραγµατοποίηση του 

τελικού στόχου. 

• Ενεργητικοί (Active/proactive) 

Είναι η ύπαρξη της ικανότητας να αντιλαµβάνονται το περιβάλλον και να 

αναλαµβάνουν δράση όταν αυτό χρειάζεται. Ένα βήµα ακόµη παραπάνω 

είναι να µπορούν να παίρνουν ακόµα και την πρωτοβουλία για ένα θέµα 

• Ικανότητα Συλλογισµού (Capacity for Reasoning) 

Η ικανότητα συλλογισµού είναι ένα από τα σηµεία που ξεχωρίζουν τους 

Intelligent Software Agents από τα άλλα απλά προγράµµατα. 

Ουσιαστικά, εννοούµε την ικανότητα να εξάγει συµπεράσµατα και να 

συντάσσει λογικές προτάσεις βασισµένος στην βάση γνώσεων που έχει. 

Είναι δηλαδή η επίδειξη µιας συµπεριφοράς παρόµοια µε την ανθρώπινη. 

• Αξιοπιστία (Trustworthiness) 

Είναι από τις πιο βασικές ιδιότητες, γιατί ο χρήστης πρέπει να 

εµπιστεύεται πάρα πολύ τον agent για να τον εξουσιοδοτεί να ενεργεί εκ 

µέρους του. Πρέπει δηλαδή να έχει πάντα την αίσθηση ο τελικός 
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χρήστης ότι ο agent θα ενεργήσει σωστά υπηρετώντας σωστά τα 

συµφέροντα του χρήστη. 

 

Καταλήγοντας µε τα χαρακτηριστικά των Intelligent Software Agents 

µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι γενικά υπάρχει η τάση οι ISA να έχουν 

µικρό µέγεθος. Επίσης, συνήθως δεν αποτελούν αυτοτελή προγράµµατα, 

αλλά µέρος άλλων προγραµµάτων ή και µέρος άλλων ISA. Έτσι, µπορούµε 

να πούµε ότι µοιάζουν µε τα applets, που είναι µικρά και περιορισµένων 

δυνατοτήτων. 

Στις µέρες µας οι ISA είναι ένα δηµοφιλές αντικείµενο έρευνας, 

µάλιστα σε πολλά θεµατικά πεδία. Παρόλα αυτά, ακόµη δεν έχει δοθεί 

κάποιος ορισµός για το τι ακριβώς είναι, αλλά ούτε και κάποιο 

συγκεκριµένο σύνολο χαρακτηριστικών τους. Έτσι, οι ίδιοι χρήστες αλλά 

και τα προγράµµατα που θα χρησιµοποιούν τους πράκτορες, θα είναι το 

κριτήριο βάσει των οποίων θα ορίζουµε τι είναι και ποια χαρακτηριστικά 

πρέπει να έχουν. 
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A.4. ∆υνάµεις και Αδυναµίες 
 

Μελετώντας κάποιος τους έξυπνους πράκτορες µπορεί εύκολα να 

καταλάβει ότι έχουν πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τους κάνουν να 

ξεχωρίζουν από τα άλλα κοινά προγράµµατα. Βεβαίως έχουν και αδυναµίες 

οι οποίες πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψιν κατά την διάρκεια 

κατασκευής των Intelligent Software Agents 

Καταρχήν θα µελετήσουµε κάποια προβλήµατα που µπορούν να 

δώσουν λύσεις οι έξυπνοι πράκτορες, όπου φαίνεται ξεκάθαρα η 

ανωτερότητα τους έναντι των κοινών προγραµµάτων ([HKLM95]). 

 

• Πολυπλοκότητα της συναλλαγής (Complexity of Transaction) 

Οι σύνθετες συναλλαγές είναι ένας τοµέας που ταιριάζουν απόλυτα 

στους έξυπνους πράκτορες. Σε µια απλή συναλλαγή δεν χρειάζεται 

σχεδόν καθόλου νοηµοσύνη. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η αγορά 

ενός βιβλίου, όπου το µόνο χαρακτηριστικό που µας ενδιαφέρει, εφόσον 

έχουµε διαλέξει τον τίτλο, είναι η τιµή του. Εκεί, η µόνη νοηµοσύνη που 

απαιτείται είναι το να βρούµε την χαµηλότερη τιµή µεταξύ των 

βιβλιοπωλείων που διαθέτουν το συγκεκριµένο βιβλίο. Σε περίπτωση 

όµως που έχουµε να κάνουµε µε αρκετούς διαφορετικούς παράγοντες 

εκτός της τιµής, τότε χρειάζεται ανεπτυγµένη νοηµοσύνη για να 

αντεπεξέλθει κανείς, κάτι που διαθέτουν οι έξυπνοι πράκτορες. 

• Μονοδιάστατα και Πολυδιάστατα προβλήµατα (Single Dimensional 

vs. Multidimensional Problems) 

Τα πολυδιάστατα προβλήµατα, όπως είναι φανερό, είναι πιο δύσκολο να 

αντιµετωπιστούν από ότι τα µονοδιάστατα. Η πολυπλοκότητα αυξάνεται 

όσο αυξάνονται και οι µεταβλητές ενός προβλήµατος. Τα συστήµατα 

στήριξης αποφάσεων είναι σχεδιασµένα ώστε να βοηθούν τους 

ανθρώπους να επιλύουν τέτοια προβλήµατα. Ένας έξυπνος πράκτορας, 

όχι µόνο µπορεί να πετύχει κάτι τέτοιο, αλλά µπορεί κιόλας να λάβει 

υπόψιν του και επιπλέον πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ένα απλό 

σύστηµα στήριξης αποφάσεων δεν µπορεί. 
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• Κόστος Αναζήτησης (Search Costs) 

Τα έξοδα της αναζήτησης των πληροφοριών µπορούν να µειωθούν 

σηµαντικά µε την χρήση των έξυπνων πρακτόρων. Μάλιστα το κέρδος 

αυτό αυξάνεται όσο πιο δυσεύρετες και χρονοβόρες είναι οι 

πληροφορίες. Μια απλή αναζήτηση σε µια βάση δεδοµένων δεν 

χρειάζεται σίγουρα νοηµοσύνη. Μια αναζήτηση όµως σε πολλές βάσεις 

δεδοµένων ταυτόχρονα και µάλιστα µε σύνθετα κριτήρια σίγουρα απαιτεί 

νοηµοσύνη. 

• Απλή και σύνθετη γνώση (Tacit vs. Codified Knowledge) 

Ένα πρόγραµµα αναζήτησης µπορεί να ψάξει µόνο για απλές και 

τυποποιηµένες πληροφορίες. Όταν όµως αυτό που ψάχνουµε είναι κάτι 

σύνθετο το οποίο πριν το αναζητήσουµε πρέπει πρώτα να εκµαιευθεί και 

να µορφοποιηθεί, για παράδειγµα από προηγούµενες συµπεριφορές του 

χρήστη, τότε καταλαβαίνουµε ότι είναι απαραίτητη η χρήση κάποιου 

έξυπνου πράκτορα. 

• Αριθµός συµµετεχόντων (Number of Parties Involved) 

Όταν ο αριθµός των συµµετεχόντων σε µια εργασία αυξάνεται, 

παρατηρείται και µια αύξηση της πολυπλοκότητας της. Ένα απλό 

πρόγραµµα αναζήτησης µπορεί να µιλήσει µε αρκετούς από τους 

συµµετέχοντες, αρκεί αυτοί να µιλούν την ίδια γλώσσα. Αντίθετα, ένας 

έξυπνος πράκτορας για να επιτύχει το στόχο του, µπορεί να συνεννοηθεί 

µε όσους χρειάζεται και σε όποια γλώσσα µιλούν αυτοί. 

• Χρόνος (Timing) 

Ένας έξυπνος πράκτορας µπορεί να χρειάζεται να παρακολουθεί το 

περιβάλλον του συνεχώς. Αυτό µπορεί να χρειαστεί να το κάνει 

συνεχόµενα έως ότου συµβεί κάποιο προκαθορισµένο γεγονός. Έτσι 

ελευθερώνει πολύτιµο χρόνο από τον χρήστη του agent, αφού αυτός 

µπορεί να ασχοληθεί µε άλλες εργασίες. Κάτι τέτοιο όµως είναι αρκετά 

δύσκολο για ένα συµβατικό πρόγραµµα. 

• Τοπική και αποµακρυσµένη πρόσβαση (Local vs. Remote) 

Ένα από τα χαρακτηριστικά των Intelligent Software Agents, και 

ιδιαίτερα των Mobile Intelligent Software Agents, είναι η ικανότητα τους 

να µπορούν να µετακοµίζουν και σε άλλα µηχανήµατα µέχρις ότου 

καταφέρουνε να βρουν την αναζητούµενη πληροφορία, δηλαδή δεν 

είναι αναγκασµένοι να παραµείνουν µόνο στο τοπικό µηχάνηµα από 
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όπου ξεκίνησαν. Έτσι µπορούν να “ταξιδεύουν” µέσα στο Internet ή σε 

άλλα δίκτυα. 

 

Βεβαίως υπάρχουν και αδυναµίες στους Intelligent Software Agents. Ας 

δούµε κάποιες από αυτές ([ΕΛΕΥΘ00]): 

• Είναι κατασκευασµένοι από ανθρώπους. Αυτό και µόνο αρκεί για να 

υπάρχει η πιθανότητα του “ανθρώπινου λάθους” κατά την διάρκεια της 

κατασκευής τους. Έτσι, αν γίνει κάποιο λάθος όταν “αποκτά” την 

νοηµοσύνη και του δοθούν λάθος παράµετροι, σχεδόν σίγουρα θα 

καταλήξει σε λανθασµένα αποτελέσµατα. 

• Η χρήση των Intelligent Software Agents δεν είναι πολύ διαδεδοµένη 

ακόµα. Άµεσο αποτέλεσµα αυτού είναι το ότι ακόµη και αν ένας 

πράκτορας έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί µε άλλους πράκτορες, δεν 

µπορεί να βρει κάποιον άλλον για να συνεργαστεί. 

• Ένα µεγάλο µειονέκτηµα είναι βεβαίως και η ασφάλεια. Ειδικά για τους 

κινητούς πράκτορες (αυτούς δηλαδή που µπορούν να µετακοµίσουν σε 

άλλα συστήµατα), είναι δύσκολο να γίνονται αποδεκτοί από τα άλλα 

συστήµατα για λόγους ασφαλείας. Έτσι για να αφήσει κάποιος ένα ξένο 

πράκτορα να εγκατασταθεί, έστω και προσωρινά, σε ένα σύστηµα πρέπει 

να είναι απόλυτα βέβαιος ότι δεν θα του κάνει καµιά ζηµιά και ότι τα 

στοιχεία που θα πάρει δεν θα τα χρησιµοποιήσει κακόβουλα. 

• Η λειτουργία των πρακτόρων από µόνη τους καταλαµβάνει µέρος της 

υπολογιστικής ισχύς. Έτσι αν σε ένα µηχάνηµα τρέχουν πολλοί 

πράκτορες µαζί και σε αυτούς προστίθενται περιοδικά και κάποιοι 

κινητοί, τότε υπάρχει κίνδυνος υπερφόρτωσης του συστήµατος και 

έλλειψης υπολογιστικών πόρων. 



Intelligent Agents in Marketing 

Ηλίας Λιάκος 16

A.5. Ταξινοµήσεις 
 

Οι Intelligent Software Agents όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό µπορούν 

να είναι πάρα πολλών ειδών. Όπως όµως και µε τους ορισµούς τους, έτσι 

και εδώ υπάρχει µια γενικότερη σύγχυση. Υπάρχουν πολλές οπτικές γωνίες 

βάσει των οποίων µπορούµε να ταξινοµήσουµε τους έξυπνους πράκτορες. 

Παρακάτω θα µελετήσουµε τρεις βασικές κατηγοριοποιήσεις που µπορούµε 

να κάνουµε. ([ΜΟΣΧΑ00] & [CROFT97]) 

 Πρώτος τρόπος ταξινόµησης είναι ως προς την τακτική που ακολουθούν 
όσον αφορά την επεξεργασία των δεδοµένων. Εδώ βρίσκουµε τις 

κατηγορίες των reactive ή reflex agents, των goal-oriented ή 

deliberative agents, των collaborative agents και των mobile agents. 

 ∆εύτερος τρόπος ταξινόµησης είναι ως προς την λειτουργία τους. 
Χωρίζονται σε interface agents, σε information agents και σε domain-

specific agents. 

 Τρίτος τρόπος ταξινόµησης είναι ως προς το περιβάλλον για το οποίο 
είναι σχεδιασµένοι να λειτουργούν. Εδώ έχουµε τους desktop agents, 

τους internet agents και τους intranet agents. 

Εικόνα 2: Ταξινοµήσεις των έξυπνων πρακτόρων 
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Παρακάτω παρατίθενται κάποια βασικά χαρακτηριστικά για κάθε 

κατηγορία έξυπνων πρακτόρων:  

o Reactive ή Reflex: Πρόκειται για απλούς πράκτορες, οι οποίοι δεν 

έχουν εσωτερικά µοντέλα, αλλά απλά αντιδρούν στα εξωτερικά 

ερεθίσµατα, σύµφωνα µε κάποια βιβλιοθήκη έτοιµων συµπεριφορών. 

Όταν αλληλεπιδρούν δεν ανταλλάσσουν υψηλού επιπέδου δεδοµένα, 

αλλά κατωτέρου επιπέδου συµβολική γνώση. 

 

o Deliberative ή Goal-Directed: Είναι πράκτορες µε εξειδικευµένη 

γνώση για ένα θέµα και ικανότητα κατάστρωσης κάποιου 

συγκεκριµένου σχεδίου. Έχουν πολύπλοκο µηχανισµό. Μπορούν να 

επικοινωνούν µε άλλους πράκτορες και να συνεργάζονται µε αυτούς 

ώστε να µπορούν να εκπληρώνουν τον στόχο τους. Επίσης, πολλές 

φορές χρησιµοποιούν τεχνικές τεχνητής νοηµοσύνης. 

 

o Collaborative Agents: Οι συνεργάσιµοι πράκτορες αλληλεπιδρούν ο 

ένας µε τον άλλον για να µοιραστούν τις πληροφορίες ή να 

ανταλλάξουν ειδικευµένες υπηρεσίες, µε απώτερο σκοπό τη 

συνεργασία τους. Ενώ κάθε πράκτορας µπορεί µεµονωµένα να 

επικοινωνεί µε ένα συγκεκριµένο λειτουργικό σύστηµα, µοιράζεται 

γενικά µια κοινή γλώσσα που επιτρέπει σε όλους τους πράκτορες να 

ζητάνε τις ειδικευµένες υπηρεσίες από τους οµοειδείς τους πράκτορες, 

όταν και όπου απαιτείται.  

 

o Mobile Agents:  Οι συγκεκριµένοι πράκτορες είναι γνωστοί και ως 

µετακινούµενοι πράκτορες. Βασικό τους χαρακτηριστικό ότι αντί να 

προσπαθούν να φέρουν τα δεδοµένα στο µέρος που είναι αυτοί 

µεταφέρονται οι ίδιοι στο µέρος όπου βρίσκονται τα δεδοµένα. Αυτό 

βελτιώνει συχνά την απόδοση γιατί δεν χρειάζεται να µεταφερθούν 

µεγάλοι όγκοι δεδοµένων. Ο agent µεταφέρεται ο ίδιος όπου πρέπει και 

παίρνει την κατάλληλη γνώση.  

Η εναλλακτική λειτουργία περιλαµβάνει ένα µοντέλο πελάτη - 

εξυπηρετητή. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πράκτορας, στον ρόλο του 

χρήστη, ζητά να διαβιβάσει ο κεντρικός υπολογιστής κάποιο όγκο 

στοιχείων πίσω στον πράκτορα ο οποίος θα κάνει την ανάλυση. 
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Οι κινητοί πράκτορες είναι σχετικά σπάνιοι, εντούτοις, λόγω του 

υψηλού επιπέδου εµπιστοσύνης που απαιτείται για να αποδεχθεί 

κάποιος έναν ξένο πράκτορα στον κεντρικό υπολογιστή µε τις βάσεις 

δεδοµένων του. Με την πρόοδο όµως της τεχνολογίας οι κινητοί 

πράκτορες αναµένονται να γίνουν δηµοφιλέστεροι.  

 

o Interface Agents: Εργάζονται ως προσωπικοί βοηθοί του χρήστη και 

τον βοηθούν στην πραγµατοποίηση των στόχων του. Οι πράκτορες 

αυτοί εκπαιδεύονται από τον χρήστη για να κάνουν την δουλειά που 

προορίζονται. Κυρίως εργάζονται µε τον χρήστη, παρά µε άλλους 

πράκτορες. 

 

o Information Agents: Είναι πράκτορες που ψάχνουν για 

συγκεκριµένες πληροφορίες που ενδιαφέρουν τον χρήστη. Υπάρχουν 

πολλών ειδών, όπως άλλωστε είναι πολλών ειδών και οι πηγές 

πληροφόρησης. Το πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπίζουν µε 

επιτυχία, είναι ότι εκτός από την ανακάλυψη της πληροφορίας πρέπει 

να γίνεται έλεγχος αν αυτή είναι αυτή που πραγµατικά ψάχνουν και να 

µπορούν να την µορφοποιούν σε µια πιο κατάλληλη µορφή. Μπορούν 

να είναι προσανατολισµένοι να ψάχνουν στο σύστηµα µόνο ή να 

βγαίνουν και έξω από αυτό να παίρνουν πληροφορίες. 

 

o Domain Specific: Είναι πράκτορες που δηµιουργούνται για να 

εξυπηρετούν ένα συγκεκριµένο στόχο, όπως λόγου χάρη να 

αγοράσουν ένα cd ή να κλείσουν ένα ταξιδιωτικό πακέτο. ∆ηλαδή, 

παίρνουµε κάποιες ιδιότητες των πρακτόρων, τις εφαρµόζουµε σε ένα 

συγκεκριµένο χώρο και έτσι έχουµε πράκτορες συγκεκριµένου χώρου. 

 

o Desktop Agents: Είναι πράκτορες που προορίζονται για εργασίες σε 

τοπικό επίπεδο ενός υπολογιστή. Βοηθούν στην εξασφάλιση ενός 

φιλικού περιβάλλοντος.Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι οι διάφοροι 

έξυπνοι οδηγοί (wizards) που έχουν οι εφαρµογές. Ακόµη και τα 

λειτουργικά συστήµατα έχουν τέτοιου είδους έξυπνους πράκτορες για 

να κάνουν διάφορες εργασίες. 
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o Internet Agents: Εδώ αναφερόµαστε σε ένα µεγάλο πλήθος έξυπνων 

πρακτόρων που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο κάνοντας διάφορες 

δουλειές που τους ανατίθενται. Παραδείγµατα Internet Agents είναι 

καταρχήν οι web-search agents, που είναι προσανατολισµένοι να 

κάνουν έξυπνες αναζητήσεις στο διαδίκτυο. Ακόµη οι Internet 

notification agents είναι εξειδικευµένοι να ενηµερώνουν τον χρήστη 

πότε θα συµβεί ένα προκαθορισµένο γεγονός στο διαδίκτυο. Οι 

Shopping agents είναι ένα ακόµα παράδειγµα από Internet agents. 

Αυτοί είναι κατασκευασµένοι έτσι ώστε να συγκρίνουν τις τιµές από 

πολλά ηλεκτρονικά καταστήµατα  ενός προϊόντος που επιθυµούµε. 

 

o Intranet: Εδώ έχουµε να κάνουµε µε πράκτορες που αναλαµβάνουν 

διάφορες εργασίες µέσα σε ένα δίκτυο. Έτσι έχουµε πράκτορες που 

συνεργάζονται, που αναλαµβάνουν την εκτέλεση συγκεκριµένων 

διεργασιών καθώς και πράκτορες αναζήτησης σε βάσεις δεδοµένων. 

 

Όπως είναι φανερό από την παραπάνω ταξινόµηση, τα όρια διάκρισης 

των πρακτόρων σε κατηγορίες είναι πολύ δυσδιάκριτα. Οι περισσότεροι 

πράκτορες που κατασκευάζονται αποτελούν υβρίδια, τα οποία συνδυάζουν 

διάφορα χαρακτηριστικά πρακτόρων που είναι απαραίτητα για την δουλειά 

που θα κάνουν. Έτσι στην πραγµατικότητα αυτοί οι διαχωρισµοί δεν 

φαίνονται. 
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ΜΕΡΟΣ Β: 
Οι Intelligent Software Agent  

στο Μάρκετινγκ 
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B.1. Εισαγωγή 
 

Γίνεται όλο και πιο φανερό στις µέρες µας ότι η ήδη υπάρχουσα 

τεχνολογία δεν έχει µεγάλες πιθανότητες να γίνει η βάση διεξαγωγής των 

µελλοντικών συναλλαγών, αφού δεν µας αφήνει να καταλάβουµε τις 

πραγµατικές δυνατότητες του ηλεκτρονικού εµπορίου και του Marketing 

στο Internet. Όσο ο Παγκόσµιος ∆ικτυακός Ιστός επεκτείνεται, τόσο θα 

µεγαλώνει η ανάγκη για συστήµατα που να ψάχνουν, εντοπίζουν και 

διαχειρίζονται πολύπλοκες αδόµητες πληροφορίες. Επιπλέον, τα συστήµατα 

θα χρειάζεται να επικοινωνούν, συνεργάζονται και διαπραγµατεύονται µε 

άλλα συστήµατα ώστε να επιτυγχάνουν τους αντικειµενικούς σκοπούς 

τους. 

Στο παρόν µέρος της εργασίας θα αναφερθούµε πως είναι δυνατό να 

συνδυαστούν οι Intelligent Software Agents µε το Marketing, αφού η 

ενσωµάτωση της τεχνολογίας των έξυπνων πρακτόρων στο Marketing 

µπορεί να βελτιώσει θεαµατικά την αποτελεσµατικότητα του.  
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B.2. Intelligent Software Agents και Μάρκετινγκ 

 

Στο τοµέα του Marketing, υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες 

εφαρµογών που µπορούν και ενσωµατώνουν πλέον έξυπνους πράκτορες. 

Η προσωποποίηση ή εξατοµίκευση των ιστοσελίδων, η σύνθετη αναζήτηση 

και η διαµεσολάβηση-διαπραγµάτευση προϊόντων. Παρακάτω θα δούµε 

αναλυτικά πως εµπλέκονται οι έξυπνοι πράκτορες στους τρεις αυτούς 

τοµείς. 

Ξεκινώντας από την προσωποποίηση των ιστοσελίδων και µελετώντας 

την παρούσα κατάσταση, βλέπουµε ότι είναι αρκετά εύκολο µε τις ήδη 

υπάρχουσες τεχνικές να πάρουµε αρκετά στοιχεία για αυτούς που 

επισκέπτονται την ιστοσελίδα µας. Βεβαίως τίθονται έτσι και κάποια 

ζητήµατα παραβίασης της ιδιωτικής ζωής του πελάτη. Όµως οι εταιρίες 

µπορούν να συλλέγουν όλα αυτά τα στοιχεία όχι για να τα εκµεταλλεύεται 

κακοβούλως, αλλά για να καταφέρουν να κάνουν κάτι που συνηθίζουν οι 

σωστοί επαγγελµατίες, να αναγνωρίζουν όλους τους καλούς και συχνούς 

πελάτες τους, αποκαλώντας τους µε τα ονόµατα τους. 

Εδώ ουσιαστικά είναι ο πρώτος µεγάλος τοµέας όπου ενώνονται το 

marketing µε τους έξυπνους πράκτορες. Όταν επισκέπτεσαι ένα web site, ο 

web server µπορεί να καταγράψει πολλές πληροφορίες, όπως σε ποια 

ιστοσελίδα ήσουν πριν, την διεύθυνση σου στο Internet (IP) σου, την ώρα 

της συναλλαγής. Επίσης, σε συνδυασµό µε την χρήση των cookies µπορεί 

να σε αναγνωρίζει ανά πάσα στιγµή συσχετίζοντας την εκάστοτε διεύθυνση 

σου µε το προφίλ σου, αφού ως γνωστόν οι ΙΡ διευθύνσεις των απλών 

χρηστών αλλάζουν συνεχώς. Συνολικά, τα στοιχεία µιας συναλλαγής που 

µπορούµε να έχουµε όταν κάποιος επισκέπτεται το site µας είναι: 

 το ποιος είναι 

 ποια ακριβώς στιγµή συνδέθηκε 

 ποιους συνδέσµους επισκέφτηκε, 

καθώς και άλλα δεδοµένα, όπως η σύνθεση του υπολογιστή που 

χρησιµοποίησε, τα προγράµµατα που χρησιµοποιήθηκαν, η τελευταία 

διεύθυνση που επισκέφτηκε καθώς και διάφορους όρους που 

χρησιµοποιήθηκαν για τυχόν αναζητήσεις. [BITPIXUEC] 
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Από την παραπάνω καταγραφή των στοιχείων µπορούµε να βγάλουµε 

χρήσιµα συµπεράσµατα µετά από µια στατιστική επεξεργασία της κάθε 

κατηγορίας δεδοµένων. Έτσι για παράδειγµα µπορούµε να βρούµε ποιο 

µέρος των ιστοσελίδων µας προτιµούν οι πελάτες µας και µάλιστα πόσες 

φορές κατά µέσο όρο τις επισκέπτονται µέσα σε κάποιο χρονικό διάστηµα. 

Βεβαίως, όλη αυτήν την καταγραφή και την επεξεργασία των 

δεδοµένων την κάνουµε για να µπορέσουµε να βγάλουµε χρήσιµα 

συµπεράσµατα σχετικά µε τους ανθρώπους που µας επισκέπτονται, και έτσι 

τελικά να κάνουµε µια εξατοµίκευση ή προσωποποίηση των 

προσφεροµένων υπηρεσιών (customization or personalization).  

Η µεγάλη επανάσταση που φέρανε οι έξυπνοι πράκτορες είναι ότι είναι 

αυτοί πλέον που κάνουν την προσωποποίηση των προσφερόµενων 

υπηρεσιών, δηλαδή αναλαµβάνουν όλη αυτήν την καταγραφή και την 

“έξυπνη” επεξεργασία των δεδοµένων.  Πρακτικά, αφού καταγραφούν τα 

απαραίτητα δεδοµένα βγαίνουν τα απαραίτητα συµπεράσµατα για το τι 

ταιριάζει καλύτερα στον πελάτη και έτσι φιλτράρονται όλες οι διαθέσιµες 

υπηρεσίες και του δίνονται αυτές που του ταιριάζουν καλύτερα. 

Η πρόκληση που αντιµετωπίζουν µε επιτυχία οι πράκτορες είναι να 

καταφέρουν να κατανοήσουν καλά τις επιθυµίες των πελατών και στη 

συνέχεια να διαλέγονται οι σωστές πληροφορίες που θα προσφέρονται 

πλέον στον πελάτη. Στην πλήρη κατανόηση βοηθά η έξυπνη καταγραφή 

του “πως κινείται” ο πελάτης µέσα στον ιστοχώρο µας. Βεβαίως, εκτός από 

την κρυφή καταγραφή των συµπεριφορών των πελατών, µπορεί και να 

ερωτώνται ευθέως οι πελάτες για τις προτιµήσεις τους. 

Πάντως, το σηµαντικότερο που καταφέρνουν οι έξυπνοι πράκτορες 

είναι ότι δεν κάνουν µια απλή στατιστική επεξεργασία των στοιχείων που 

συλλέγονται, αλλά καταφέρνουν να αναγνωρίζουν τα κίνητρα και τις 

συµπεριφορές των πελατών. Αυτή είναι µια πολύ σηµαντική πληροφορία, 

βάσει της οποίας µπορούµε ακόµη και να προβλέψουµε τις επιθυµίες των 

πελατών µας πριν καν εκδηλωθούν. Βρίσκουν, δηλαδή, οι πράκτορες κοινά 

πρότυπα κινήσεων, βάσει των οποίων µπορούν να µελετήσουν και να του 

δώσουν πληροφορίες και υπηρεσίες που πιθανώς θα τις ζητούσε. 

Οι έξυπνοι πράκτορες δίνουν επίσης βοήθεια και στον τοµέα των 

αναζητήσεων. Είναι γνωστή σε όλους η κατάσταση που επικρατεί µε τις 
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κλασικές µηχανές αναζήτησης, όπου ακόµα και για απλές αναζητήσεις 

πολλές φορές σου δίνουν τα αποτελέσµατα σε χαώδη µορφή.  

Ιδιαίτερα µεγάλο πρόβληµα είναι και το γεγονός ότι, όσο µεγαλώνει το 

µέγεθος του ∆ιαδικτύου, τόσο πιο πολύπλοκη γίνεται η σωστή αναζήτηση 

των πληροφοριών. Γι’ αυτό είναι πλέον απαραίτητοι οι έξυπνοι πράκτορες, 

οι οποίοι είναι ικανοί να ψάχνουν, εντοπίζουν και ενώνουν σε µια λογική 

µορφή πληροφορίες από διάσπαρτες και ετερογενείς πηγές.  

Έτσι, µια υπηρεσία που θα ενσωµατώνει έξυπνες τεχνικές αναζήτησης, 

αποτελεσµατική συνένωση αδόµητων και αλλογενών στοιχείων και 

κατανοητή παρουσίαση των αποτελεσµάτων θα αποτελεί από µόνη της την 

καλύτερη διαφήµιση που θα κρατάει “πιστούς” τους πελάτες στην εταιρία.  

Βεβαίως, οι έξυπνες αναζητήσεις µπορούν να εφαρµοσθούν και σε 

άλλους τοµείς, όπως η αναζήτηση προϊόντων µε βάση κάποια κριτήρια που 

θέτει ο πελάτης. Εδώ µιλάµε δηλαδή για την ενσωµάτωση των Intelligent 

Software Agent σε τεχνικές ηλεκτρονικού εµπορίου. Η λογική είναι ότι 

εφόσον προσφέρεται µια άψογη και συγκριτικά ανώτερη υπηρεσία οι 

πελάτες θα προτιµήσουν να έρθουν σε αυτήν την εταιρία. 

Οι έξυπνοι πράκτορες σε µια τέτοια περίπτωση, αναλαµβάνουν να 

βρουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ψάχνει ο πελάτης και τα 

παρουσιάζουν στον πελάτη. Βασικό χαρακτηριστικό των πρακτόρων αυτών 

είναι ότι µπορούν και διαχειρίζονται δεδοµένα τα οποία αλλάζουν πολύ 

συχνά, όπως είναι η δηµιουργία κάποιων νέων προϊόντων, αλλά και οι 

προσωπικές προτιµήσεις των πελατών οι οποίες µπορούν να αλλάζουν 

πολύ συχνά. 

Συνολικά, είναι φανερό ότι µε την συνεχόµενη και ταχύτατη διεύρυνση 

του ∆ιαδικτύου, διευρύνεται υπερβολικά και το κοινό που µπορεί να 

απευθυνθεί κάποια εταιρία. Αυξάνεται άµεσα, όµως, και η χρησιµότητα του 

marketing, αφού µόνο µε την χρήση του µπορούµε να προσελκύουµε αλλά 

και να διατηρούµε  τους πελάτες. 

Ένας σίγουρος τρόπος είναι να κάνουµε συνδυαστική χρήση τεχνικών 

προσωποποίησης ιστοσελίδων και έξυπνων αναζητήσεων, αλλά και να 

παρέχουµε στους πελάτες, σε περίπτωση που κάνουµε και ηλεκτρονικό 

εµπόριο, ένα όµορφο και ασφαλές περιβάλλον.  

Είναι σηµαντικό για µια εταιρία να µένει σε διαρκή επαφή µε τους 

πελάτες της, αφουγκραζόµενη διαρκώς τις επιθυµίες και τις ανάγκες τους. 
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Ο µικρός χρόνος απόκρισης στα αιτήµατα του πελάτη είναι εξίσου 

σηµαντικό να υπάρχει, καθώς δίνει ένα αίσθηµα σιγουριάς στον πελάτη, 

κάτι που τον αφήνει ικανοποιηµένο. Τέλος, ότι θέλει ο πελάτης και δεν το 

έχουµε, το ψάχνουµε και του το φέρνουµε, γιατί δεν το χάνουµε έτσι από 

πελάτη µας. 
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B.3. Παραδείγµατα υλοποιήσεων 
 

Ψάχνοντας κανείς για υλοποιήσεις των έξυπνων πρακτόρων στο 

Μάρκετινγκ, παρατηρεί ότι ενώ επιφανειακά υπάρχουν δεκάδες εφαρµογές 

που ισχυρίζονται ότι κάνουν “έξυπνη” δουλειά, ενώ η πραγµατικότητα 

δείχνει ότι είναι αρκετά λιγότερες. Ο λόγος που συµβαίνει αυτό είναι γιατί 

οι περισσότεροι έχουν προσπαθήσει να εκµεταλλευτούν την αίγλη που δίνει 

το γεγονός ότι χρησιµοποιούν Intelligent Agents. Έτσι, θα πρέπει 

προσεκτικά να δούµε ποιες υλοποιήσεις χρησιµοποιούν πραγµατικά έξυπνες 

τεχνικές για να κάνουν σωστό Marketing. 

 

 Marketing with Intelligent Agents – MIA (http://cybervespa.cpr.it):  

Το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της υλοποίησης είναι να καταφέρει να 

τραβήξει το ενδιαφέρον του πελάτη χρησιµοποιώντας φιλικά προς τον 

χρήστη περιβάλλοντα, µε σκοπό να µαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερες 

πληροφορίες που θα βοηθήσουν το marketing. Το ενδιαφέρον του πελάτη 

γίνεται η προσπάθεια να κερδηθεί µε την χρήση αλληλεπιδραστικής και 

πολυµεσικής τεχνολογίας. Κάθε πολυµεσική εφαρµογή που αναπτύσσεται 

είναι ειδικά σχεδιασµένη για να µαζέψει ένα εύρος συγκεκριµένων 

πληροφοριών. Πιο συγκεκριµένα, οι επιθυµητοί στόχοι – αποτελέσµατα 

είναι: 

o Να αποκτηθούν πρωτογενείς πληροφορίες για το µάρκετινγκ από µια 

πηγή που διαφέρει αρκετά από τις κοινές µεθόδους απόκτησης 

πληροφοριών 

o Να αυξηθεί το ποσοστό των ανθρώπων που αναγνωρίζουν την µάρκα 

της εταιρίας 

o Να αυξηθεί το ποσοστό ικανοποίησης του πελάτη 

o Να διαχειρίζονται αυτόµατα τα ερωτήµατα των πελατών ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος απόκρισης  
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o Να αναλύονται τα δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί και να βγαίνουν 

χρήσιµα συµπεράσµατα από αυτά 

o Να αυξηθούν οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου και κατ’ επέκταση να 

αυξηθούν οι πωλήσεις 

o Να µειωθεί το κόστος της προσέλκυσης πελατών 

Η υλοποίηση αυτή έχει γίνει από την Gap Gemini της Ιταλίας για την 

Piaggio, και είναι πραγµατικά µια από τις λίγες ξεκάθαρες προσπάθειες να 

ενσωµατωθούν οι έξυπνοι πράκτορες σε τεχνικές µάρκετινγκ. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι η εφαρµογή του ΜΙΑ βοήθησε να µειωθεί το 

κόστος προσέλκυσης πελατών και παρείχε πολύ πιο γρήγορες αποκρίσεις 

προς τα ερωτήµατα των πελατών. Έτσι αναπτύχθηκε πιο αποτελεσµατικά 

το εξατοµικευµένο µάρκετινγκ. Επίσης, αποδείχθηκε ότι η εφαρµογή του 

δεν ήταν πολυέξοδη και ότι µπορεί εύκολα να προσαρµοστεί και για άλλους 

τοµείς ενδιαφέροντος. [NECTAR99] 

 

 MySimon (http://www.mysimon.com) 

 

Ένας από τους καλύτερους προορισµούς για συγκρίσεις προϊόντων. 

Βοηθάει τους αγοραστές να ενηµερώνονται καλύτερα πριν προχωρήσουν 

σε µια ηλεκτρονική αγορά. Η δωρεάν αυτή υπηρεσία χρησιµοποιεί την 

τεχνολογία Virtual Agent™ µε την οποία δηµιουργούνται intelligent agents 

που εκπαιδεύονται από τα στελέχη της εταιρίας να µαζεύουν πληροφορίες 

από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κατάστηµα. Μάλιστα, οι έξυπνοι πράκτορες 

εκπαιδεύονται να µιµούνται την ανθρώπινη συµπεριφορά, αφού 

παρακολουθούν ανθρώπους να κάνουν αναζητήσεις και έτσι µαθαίνουν 

πώς να κάνουν αναζητήσεις.  Έχει πάρει πολλά βραβεία για την τεχνολογία 

του. 

Κατά την διάρκεια της αναζήτησης ο χρήστης µπορεί να επιλέξει µεταξύ 

διαφόρων τρόπων αναζήτησης. Ο έξυπνος πράκτορας ψάχνει σε πάνω από 

2000 ηλεκτρονικά καταστήµατα και πάνω από 200 κατηγορίες προϊόντων. 

Επιπλέον, µας δίνεται η επιλογή να κάνουµε µια πιο εξειδικευµένη 

αναζήτηση στις κατηγορίες µε τα προϊόντα που διαθέτει.  
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 BidFind (http://www.bidfind.com) 

 

Είναι µια εταιρία που ασχολείται µε ηλεκτρονικές δηµοπρασίες. Με 

έξυπνους πράκτορες ψάχνει ανάµεσα σε 325 ηλεκτρονικές δηµοπρασίες για 

την καλύτερη τιµή. Γράφοντας µια λέξη σε πάει κατευθείαν σε µια λίστα µε 

τα προϊόντα χωρίς να χρειαστεί να διαλέξεις τίποτα άλλο, χωρίς όµως να 

σου δίνει και πολλές άλλες δυνατότητες εξελιγµένης αναζήτησης. 

Η BidFind θα µπορούµε να είναι ένας πολύ αποτελεσµατικός έξυπνος 

πράκτορας για αυτούς που το κυριότερο ενδιαφέρον τους είναι η καλύτερη 

τιµή. ∆υστυχώς όµως αντιµετωπίζει κάποια προβλήµατα ως προς την 

ενηµέρωση για το ποια δηµοπρασία είναι ενεργή ή όχι. 

 

 DealTime (http://www.dealtime.com) 

 

Η τεχνολογία της DealTime δουλεύει για τον χρήστη ακόµα και όταν ο 

χρήστης δεν είναι συνδεδεµένος µε την εταιρία. ∆ηλώνεις το προϊόν που 

θέλεις καθώς και την τιµή που είσαι διατεθειµένος να πληρώσεις και η 

DealTime θα σε ενηµερώσει αν και που βρέθηκαν προϊόντα που ταιριάζουν 

µε τα κριτήρια που έδωσες. 

Η κεντρική σελίδα της εταιρίας προσφέρει ένα µεγάλο εύρος 

κατηγοριών προϊόντων καθώς και ειδικές αναζητήσεις για κάποια 

συγκεκριµένα προϊόντα (όπως PDA). Μετά από κάποια αναζήτηση 

µπορούµε να περιορίσουµε τα αποτελέσµατα µόνο σε ένα κατασκευαστή 

από τους διαθέσιµους, αλλά να βάλουµε και περιορισµούς στην τιµή. 

Τελικά, τα αποτελέσµατα µπορούν να ταξινοµηθούν µε έναν από τους 

παρακάτω τρόπους: βάσει της τιµής, βάσει του κατασκευαστή ή βάσει της 

κατάταξης του κατασκευαστή σε µια κλίµακα ποιότητας. 

 

 GreaterGood (http://www.greatergood.com): 

 



Intelligent Agents in Marketing 

Ηλίας Λιάκος 29

Προσφέρεται στον χρήστη ένα πράκτορας που ψάχνει σε 100 

ηλεκτρονικά µαγαζιά. Όµως, µέχρι και 15% του συνόλου των αγορών 

πηγαίνει σε φιλανθρωπικούς σκοπούς που επιλέγει ο χρήστης. 

Στον τοµέα της αναζήτησης µπορείς να βάλεις µια λέξη-κλειδί και σου 

δίνει το αποτέλεσµα της αναζήτησης από όλα τα συνεργαζόµενα 

καταστήµατα. Ταυτόχρονα µπορείς να επιλέξεις σε ποιο ίδρυµα θα δοθεί το 

ποσό που θα χαριστεί.  

 

 StreetPrices (http://www.streetprices.com): 

 

Η κεντρική σελίδα της εταιρίας δίνει το δικαίωµα να διαλέξει από ένα 

µεγάλο εύρος κατηγοριών ή να βάλει µια λέξη για την αναζήτηση. 

Παρέχεται ένα µεγάλο πλήθος πληροφοριών σχετικά τα επιλεγµένα 

προϊόντα. 

Για την δηµιουργία της λίστας οι έξυπνοι πράκτορες ψάχνουν σε 250 

ηλεκτρονικά καταστήµατα. Τα αποτελέσµατα προτείνουν µια πιο 

εξειδικευµένη αναζήτηση, δείχνοντας όµως ταυτόχρονα και την λίστα µε τα 

προϊόντα που βρέθηκαν. Έφοσον επιλέξει ένα προϊόν, ένα γράφηµα δείχνει 

την πορεία της τιµής του προϊόντος τον προηγούµενο καιρό. Τέλος, αν 

δώσεις το e-mail σου και σε ποια τιµή θέλεις να αγοράσεις το προϊόν, η 

εταιρία σε ειδοποιεί όταν βρεθεί το συγκεκριµένο προϊόν στην 

συγκεκριµένη τιµή. 

 

 Agentbased Market Place – AMP  

(http://www.sics.se/~market/abms/index2.html): 

 

Είναι µια µελέτη για µια ηλεκτρονική αγορά που θα κάνει εκτεταµένη 

χρήση έξυπνων πρακτόρων. Η υλοποίηση της δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη. 
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Από τα στοιχεία που δίνονται όµως, και εφόσον γίνει δυνατό να 

επιτευχθούν όλοι οι στόχοι, θα είναι µια εφαρµογή που θα δείχνει το 

µέλλον στον τοµέα αυτό. 

Ο γενικός στόχος είναι να γίνει εκτεταµένη χρήση αυτοµατισµών στο 

µάρκετινγκ και το ηλεκτρονικό εµπόριο, µε έµφαση στο ότι την 

αλληλεπίδραση µε την αγορά (αναζήτηση, διαπραγµατεύσεις και κλείσιµο 

συµφωνιών) την αναλαµβάνουν έξυπνοι πράκτορες. Το όραµα είναι κάθε 

συµµετέχων στην αγορά να έχει και από ένα πράκτορα που θα 

αυτοµατοποιεί τις επικοινωνίες του. Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι οι 

πληροφορίες της αγοράς πρέπει να είναι καλά δοµηµένες, αντίθετα από  το 

∆ιαδίκτυο, όπου όλες οι πληροφορίες είναι αδόµητες. 

Το ΑΜΡ είναι ένα έργο που γίνεται µε συνεργασία των τεσσάρων 

δηµιουργών του µε την Telia Swedish Telecom. Ο σκοπός αυτής της 

µελέτης είναι να αναπτυχθούν µια οµάδα έξυπνων πρακτόρων, που θα 

επικοινωνούν µεταξύ τους µε µια ειδική γλώσσα επικοινωνίας. Έτσι θα 

υπάρχει ένα προσωπικός βοηθός πράκτορας για τους απλούς χρήστες, ένας 

βοηθός για τους πωλητές και ένας κατάλογος όπου θα είναι οι 

εγγεγραµµένοι συµµετέχοντες στην αγορά, µέσω του οποίου θα βρίσκονται 

πωλητές και πελάτες αναµεταξύ τους. 

 

 Coppernic Shopper (http://www.coppernic.com) 

 

Είναι ένα ανεξάρτητο πρόγραµµα, µέσω του οποίου µπορεί κανείς να 

ψωνίσει ηλεκτρονικά. Το πρόγραµµα, στην απλή του έκδοση, έχει 

πρόσβαση σε εκατοντάδες ηλεκτρονικά καταστήµατα σε πολλές χώρες. Με 

την έξυπνη αναζήτηση που κάνει βρίσκει όλα τα διαθέσιµα προϊόντα από 

όλα τα καταστήµατα, κατηγοριοποιηµένα ανά κατάστηµα και ανά τιµή. Η 

σύγκριση των προϊόντων περιλαµβάνει και σύγκριση των εξόδων 

αποστολής. Επίσης φαίνεται και η διαθεσιµότητα του προϊόντος. Εφόσον το 

επιθυµείς µπορείς να διαβάσεις κριτικές για τα προϊόντα. Μπορείς να 

ενηµερωθείς επίσης για τις πολιτικές που ακολουθεί ο κατασκευαστής, 

λόγου χάρη σε περίπτωση επιστροφής ενός προϊόντος. Τέλος, µπορείς να 

βλέπεις τις τιµές των προϊόντων αυτόµατα στο νόµισµα σου. 
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Στην πιο εξελιγµένη έκδοση του το πρόγραµµα αυτό µπορεί να κοιτάει 

αυτόµατα µήπως και έχει µεταβληθεί κάποια τιµή και να σε ειδοποιεί πότε 

ένα προϊόν είναι διαθέσιµο ή πότε έφτασε σε ένα επίπεδο τιµής που έχεις 

ορίσει εσύ. 

 

 Edgegain (http://www.edgegain.com): 

 

Όπως και στον πραγµατικό κόσµο για να αγοράσεις ένα προϊόν θα 

πρέπει πρώτα να επισκεφτείς πολλά καταστήµατα. Η EdgeGain δίνει λύση 

σε αυτό συντοµεύοντας πολύ τον χρόνο αναζήτησης, καθώς επισκέπτεται 

εκ µέρους του χρήστη και άλλα πολλά ηλεκτρονικά καταστήµατα και σου 

φέρνει την καλύτερη τιµή. 

Το εργαλείο που δηµιούργησε η EdgeGain ενσωµατώνεται σαν µια 

µπάρα εργαλείων στον Internet Explorer. Μόλις επισκεφτείς ένα από τα 

συνεργαζόµενα ηλεκτρονικά καταστήµατα και βρεις το προϊόν που σε 

ενδιαφέρει, ο έξυπνος πράκτορας επισκέπτεται αυτόµατα όλα τα υπόλοιπα 

µαγαζιά και βρίσκει την καλύτερη τιµή για το συγκεκριµένο προϊόν που 

ενδιαφέρεσαι. Έτσι, δεν χρειάζεται να επισκεφτείς πολλά µαγαζιά για να 

βρεις την καλύτερη τιµή. 

Επίδειξη του πως δουλεύει το εργαλείο της EdgeGain βρίσκεται στην 

διεύθυνση: http://www.edgegain.com/demo.html. 

 

 FrictionLess (http://www.frictionless.com) 

 

Η FrictionLess προσφέρει ένα λογισµικό πρόγραµµα που έχει τη 

δυνατότητα να διαχειρίζεται τους πόρους µιας επιχείρησης, και είναι 

κατάλληλο για όλα τα τµήµατα µια εταιρίας τα οποία κάνουν αγορές, από 

εξωτερικούς προµηθευτές. Είναι ένα πολυδύναµο εργαλείο, που 

χρησιµοποιεί έξυπνους πράκτορες για τα διάφορα στάδια των εργασιών 

που γίνονται. Απευθύνεται όµως µόνο σε επιχειρήσεις. 

Ουσιαστικά, το πρόγραµµα αναλαµβάνει να βρει τον καταλληλότερο 

προµηθευτή για όλες τις προµήθειες που θέλουµε να κάνουµε. Εµείς το 
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µόνο που κάνουµε είναι να δώσουµε το τι θέλουµε και πως το θέλουµε και 

το πρόγραµµα βρίσκει την πιο συµφέρουσα τιµή. Για να καταλήξει εκεί 

µπορεί να διαπραγµατευθεί κιόλας µε τον προµηθευτή. Η οικονοµία που 

γίνεται µε αυτόν τον τρόπο είναι αξιοθαύµαστη.  

 

Εικόνα 3: Η φόρµα επιλογής των προµηθευτών της Frictionless 

Το σύστηµα είναι ικανό να επικοινωνεί και µε τους µετόχους της 

εταιρίας αλλά και µε τους προµηθευτές. Υπάρχουν εξειδικευµένα εργαλεία 

για κάθε ένα που χρησιµοποιεί το εργαλείο, ανάλογα βέβαια µε την θέση 

που κατέχει. Λόγου χάρη, ο διευθυντής της εταιρίας µπορεί ανά πάσα 

στιγµή να δει τα έξοδα της εταιρίας του ανά τοµέα και ανά προϊόν και να 

την συγκρίνει µε τα αντίστοιχα περσινά. 

Για την επιλογή των προµηθευτών µπορούν να ακολουθηθούν 

διάφοροι µέθοδοι. Το πρόγραµµα έχει την ικανότητα να διεξάγει 

δηµοπρασίες µεταξύ των προµηθευτών για το ποιος θα δώσει την καλύτερη 

τιµή. Επίσης µπορεί να διαπραγµατευτεί µε κάποιον µεµονωµένο 

προµηθευτή. 

Μια παρουσίαση του προϊόντος αυτού γίνεται στην διεύθυνση 

http://www.frictionless.com/solutions/demo.html. 

 

Να τονιστεί εδώ, ότι οι εξελίξεις στον χώρο των agents τρέχουν µε 

πάρα πολύ γρήγορους ρυθµούς. Έτσι κάποιοι από τους πρώτους και πιο 

γνωστούς shopping agents, όπως οι Jango, Kasbah, Personalogic, Tete-a-

Tete, BargainFinder, FireFly, Fido, είτε δεν υπάρχουν καθόλου καθώς ήταν 

πλέον ξεπερασµένοι, είτε απορροφήθηκαν από άλλες εταιρίες, αλλάζοντας 

ταυτόχρονα και όνοµα. 
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ΜΕΡΟΣ Γ: 
Εργαλεία κατασκευής για 

Intelligent Software Agents 
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Γ.1. Εισαγωγή 
 

Στην ενότητα αυτή, θα ασχοληθούµε µε γλώσσες προγραµµατισµού 

καθώς και  διάφορα περιβάλλοντα προγραµµατισµού που µπορούν να µας 

βοηθήσουν στην κατασκευή έξυπνων πρακτόρων.  

Για να βοηθηθούµε όµως στην επιλογή του σωστού εργαλείου, θα 

πρέπει πρώτα να γνωρίζουµε τι ακριβώς χαρακτηριστικά θέλουµε να έχει ο 

πράκτορας µας. Αυτό είναι βασικό, καθώς τα περισσότερα εργαλεία είναι 

κατασκευασµένα κυρίως για κάποιες συγκεκριµένες κατηγορίες 

πρακτόρων, έχοντας την δυνατότητα να ενσωµατώσουν µόνο ορισµένα 

χαρακτηριστικά. Οπότε, γνωρίζοντας κάποιος ακριβώς ποια χαρακτηριστικά 

θέλει να ενσωµατώσει στον έξυπνο πράκτορα του µπορεί να διαλέξει το 

κατάλληλο εργαλείο. Εναλλακτικά, αν και χάνει αρκετά από τους 

αυτοµατισµούς που προσφέρει ένα εργαλείο προγραµµατισµού, µπορεί να 

χρησιµοποιήσει κατευθείαν κάποια από τις γλώσσες προγραµµατισµού που 

µπορούν να δηµιουργήσουν έξυπνους πράκτορες. Πάλι όµως., θα πρέπει 

να γνωρίζει κάπως τι ακριβώς θα κάνει ο πράκτορας του για να διαλέξει 

την πιο αρµόζουσα γλώσσα.  

Συνολικά, η σωστή επιλογή του εργαλείου ή της γλώσσας 

προγραµµατισµού είναι βασική προϋπόθεση για την δηµιουργία ενός 

πραγµατικά έξυπνου πράκτορα. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες 

γλώσσες προγραµµατισµού που είναι κατάλληλες για την κατασκευή 

πρακτόρων καθώς και κάποια εργαλεία προγραµµατισµού που 

διευκολύνουν την κατασκευή των πρακτόρων κάνοντας πολλά πράγµατα 

αυτόµατα. 
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Γ.2. Γλώσσες προγραµµατισµού για ISA 
 

Για την κατασκευή ενός Intelligent Software Agent ένας πιθανός 

δηµιουργός µπορεί να επιλέξει ανάµεσα από ένα αρκετά µεγάλο εύρος 

γλωσσών προγραµµατισµού, αλλά και αρκετές εµπορικές εφαρµογές  που 

αυτοµατοποιούν αρκετά την διαδικασία κατασκευής ενός έξυπνου 

πράκτορα. 

Αναλυτικότερα οι γλώσσες που µπορεί να χρησιµοποιήσει κάποιος 

πιθανός κατασκευαστής είναι οι εξής: 

JAVA http://java.sun.com 

PERL http://www.perl.com 

TELESCRIPT http://www.science.gmu.edu/~mchacko/ 

Telescript/docs/telescript.html 

C, C++ http://www.cpp-home.com και 

http://www.borland.com 

LISP http://www.lisp.org 

SCHEME http://www.sheme.org  

JACK Agent Language http://www.agents-software.com 

AKL http://www.sics.se/isl/akl/ 

TCL http://tcl.activestate.com/  

KQML http://www.cs.umbc.edu/kqml/ 

NQL http://www.nqli.com 

KIF http://logic.stanford.edu/kif/kif.html 

PYTHON http://www.python.org 

MAML http://www.maml.hu 

 

Ας δούµε όµως αναλυτικότερα κάποια στοιχεία 

• Java: Σύµφωνα µε την γνώµη των περισσοτέρων ειδικών, η Java είναι 

ίσως η καταλληλότερη γλώσσα προγραµµατισµού για την κατασκευή 

κάποιου Intelligent Software Agent. Οι λόγοι είναι πολλοί, µε 

κυριότερους την ανεξαρτησία από πλατφόρµες που προσφέρει, την 

εύκολη διασύνδεση µεταξύ εφαρµογών και την εφαρµοσιµότητά της σε 

ένα µεγάλο εύρος πεδίων έρευνας. Σηµαντικό επίσης είναι και το 

γεγονός της ασφάλειας που µπορεί να δώσει στην τελική εφαρµογή, 
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αφού µπορεί να ελέγχει για την αυθεντικότητα όπου χρειάζεται, µπορεί 

να χρησιµοποιήσει κρυπτογράφηση µέχρι 4096 bit encryption και µπορεί 

να επιτρέπει την είσοδο µόνο σε όποιους επιτρέπεται. Ειδικά για όσους 

ασχολούνται για πρώτη φορά µε την κατασκευή έξυπνων πρακτόρων 

είναι σηµαντικό το γεγονός ότι µπορεί κανείς να βρει πολλά παρόµοια 

παραδείγµατα. 

• Perl: Είναι µια υψηλού επίπεδου γλώσσα προγραµµατισµού. Γράφηκε 

από τον Larry Wall αλλά και από µια µεγάλη οµάδα προγραµµατιστών, οι 

οποίοι και συνεχίζουν να την συντηρούν. Έχει τις καταγωγές της κυρίως 

στην γλώσσα προγραµµατισµού C. Η δοµή της επιτρέπει την χρήση της 

για την κατασκευή έξυπνων πρακτόρων, κάτι που έγινε και γίνεται 

συχνά. 

• Telescript: Είναι µια γλώσσα αρκετά παλιά που αναπτύχθηκε από την 

General Magic. Ήταν σίγουρα η πιο διαδεδοµένη γλώσσα 

προγραµµατισµού για έξυπνους πράκτορες. Είναι µια 

αντικειµενοστραφής γλώσσα που δηµιουργήθηκε για υποστηρίζει 

προγραµµατιστικά µοντέλα µε υποστήριξη για αποµακρυσµένες 

εφαρµογές. Έτσι, χρησιµοποιήθηκε αρκετά για την κατασκευή των 

Mobile Agents. 

• C, C++: Οι γνωστές σε όλους γλώσσες προγραµµατισµού έχουν 

χρησιµοποιηθεί αρκετά για την κατασκευή έξυπνων πρακτόρων. Φυσικά, 

µε την παρουσία της Java η χρήση τους έχει µειωθεί σηµαντικά. 

• Lisp: Είναι από τις πιο παλιές γλώσσες προγραµµατισµού. Είναι µια 

γλώσσα που στηρίζεται στην έννοια της συνάρτησης. Χρησιµοποιήθηκε 

αρκετά από τους ερευνητές της Τεχνητής Νοηµοσύνης. Έτσι 

χρησιµοποιήθηκε και από τους κατασκευαστές έξυπνων πρακτόρων. 

• Scheme: Είναι µια από τις πιο σηµαντικές “διαλέκτους” της γλώσσας 

LISP. Οι διαφορές της από την Lisp δεν είναι πολλές, αλλά είναι 

σηµαντικές. Χρησιµοποιήθηκε για τους ίδιους λόγους µε την Lisp για την 

κατασκευή έξυπνων πρακτόρων. 

• JACK agent language: Είναι ουσιαστικά ένα υπερσύνολο της JAVA, 

καθώς έχει όλα τα στοιχεία της και επιπλέον ενσωµατώνει ειδικά 

χαρακτηριστικά για εφαρµογές µε agents (agent-oriented features). 

Όλα τα χαρακτηριστικά της συναινούν στο γεγονός ότι κατασκευάστηκε 

ειδικά για την κατασκευή έξυπνων πρακτόρων. 



Intelligent Agents in Marketing 

Ηλίας Λιάκος 37

• AKL (AGENTS Kernel Language): Είναι µια σύγχρονη γλώσσα 

προγραµµατισµού που δηµιουργήθηκε από την SICS (Swedish Institute 

of Computer Science). Οι υπολογισµοί γίνονται από πράκτορες που 

επικοινωνούν µε “αποθήκες” περιορισµών. Συνοδεύεται και από το 

πρόγραµµα AGENTS που είναι ουσιαστικά το περιβάλλον κάτω από το 

οποίο τρέχουµε αυτήν την γλώσσα. 

• Tcl: Είναι µια πολύ απλή γλώσσα προγραµµατισµού που µαθαίνετε 

εύκολα. Ουσιαστικά είναι δύο πράγµατα: µια γλώσσα και µια βιβλιοθήκη. 

Χρησιµοποιείται για την διασύνδεση µεγαλυτέρων κοµµατιών κώδικα 

από διαφορετικές γλώσσες, για να είναι δυνατή η κατασκευή 

προγραµµάτων µε παραπάνω από µια γλώσσες. Επίσης είναι καλή 

γλώσσα όταν θέλουµε να κάνουµε εργασίες που ταιριάζουν περισσότερο 

σε γλώσσες µηχανής. Είναι ακόµη µια γλώσσα που µπορεί να 

επικοινωνεί µε εντολές µε διάφορα περιβάλλοντα επικοινωνίας. 

Χρησιµοποιείται για την επικοινωνία µεταξύ των agents λόγω όλων 

αυτών των χαρακτηριστικών της. 

• KQML (Knowledge Query and Manipulation Language): Είναι µια 

γλώσσα για την συστηµατοποιηµένη ανταλλαγή πληροφοριών και 

γνώσης. Ουσιαστικά αποτελεί ένα πρωτόκολλο και για την 

προτυποποίηση των µηνυµάτων που θα ανταλλάσσονται, αλλά και για 

τον τρόπο που θα ανταλλάσσονται αυτά. Χρησιµοποιείται από 

κατασκευαστές για να δώσουν στους Intelligent Software Agents τους 

την δυνατότητα να επικοινωνούν µε άλλους πράκτορες που έχουν 

παρόµοια ικανότητα επικοινωνίας, δίνοντας τους την δυνατότητα να 

ανταλλάζουν τις γνώσεις τους. 

• NQL (Network Query Language): Είναι µια ισχυρή γλώσσα 

προγραµµατισµού που δηµιουργεί scripts που µοιάζουν µε SQL. Είναι 

ιδανική για την δηµιουργία εφαρµογών που χρειάζονται διασύνδεση µε 

άλλες εφαρµογές, όπως είναι οι έξυπνοι πράκτορες. Το δυνατό της 

σηµείο είναι οι αυξηµένες ικανότητες της στον δικτυακό 

προγραµµατισµό, κάτι που µαρτυρά άλλωστε και το όνοµα της. Έτσι 

είναι κατάλληλοι για έξυπνους κινητούς πράκτορες. 

• KIF (Knowledge Interchange Format): Είναι µια γλώσσα που 

σχεδιάστηκε για την ανταλλαγή γνώσεων ανάµεσα σε διαφορετικά 

συστήµατα, δηλαδή συστήµατα που δηµιουργήθηκαν από διαφορετικούς 
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προγραµµατιστές, σε διαφορετικούς χρόνους και σε διαφορετικές 

γλώσσες. Χρησιµοποιείται και αυτή για επικοινωνία µεταξύ των 

πρακτόρων. 

• Python: Είναι µια αντικειµενοστραφής γλώσσα προγραµµατισµού µε 

αλληλεπιδραστικές ιδιότητες. Την συγκρίνουν συχνά µε την Tcl, την 

Perl, την Scheme και την Java. Η γλώσσα αυτή συνδυάζει αξιοθαύµαστη 

δύναµη παρότι έχει πολύ απλή σύνταξη. Είναι σε µεγάλο βαθµό 

ανεξάρτητη από πλατφόρµες. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

συγγραφή έξυπνων πρακτόρων. 

• MAML (Multi-Agent Modelling Language): Είναι µια γλώσσα 

προγραµµατισµού για την ανάπτυξη µοντέλων βασισµένων σε έξυπνους 

πράκτορες. 
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Γ.3. Λογισµικά πακέτα προγραµµατισµού για ISA 

 

Για να µπορέσει να κατασκευάσει κάποιος να κατασκευάσει ένα 

Intelligent Software Agent, εκτός από το να χρησιµοποιήσει µια γλώσσα 

προγραµµατισµού, µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα από τα πολλά εργαλεία 

που δηµιουργούν έξυπνους πράκτορες µε αρκετά εύκολο τρόπο. Παρακάτω 

παρατίθεται ένας αναλυτικός πίνακας µε τα προϊόντα που µπορεί να βρει 

κανείς στην αγορά. 

Προϊόν Εταιρία 
Γλώσσα 

Προγραµµατισµού 
Περιγραφή 

ADK Tryllian Java, XML, JXTA Mobile Agents 

AgenTalk NTT and 
Ishida 

LISP 
Multi-agent 
Coordination 
Protocols 

AgentBuilder Reticular 
Systems, Inc. 

Java 

Integrated Agent 
and Agency 
Development 
Environment 

Agentx 
International 
Knowledge 
Systems 

Java 
Agent 
Development 
Environment 

Aglets IBM Japan Java Mobile Agents 

DirectIA SDK 
MASA Group - 
Adaptive 
Objects 

C++ Adaptive Agents 

Grasshopper IKV++ Java Mobile Agents 

Intelligent 

Agent Factory 
Bits & Pixels Java, Jess 

Agent 
Development Tool 

Intelligent 
Agent Library 

Bits & Pixels Java Agent Library 

JAM 
Intelligent 
Reasoning 
Systems 

Java 
Agent 
Architecture 

Jumping Beans Ad Astra 

Engineering, 

Inc. 

Java Mobile 

Components 

LPA Agent 
Toolkit 

Logic 
Programming 
Associates 
Ltd. 

(Prolog) Agent Toolkit 

MadKit Madkit 
Development 

Java, Scheme, Jess Multiagent 
Development Tool 



Intelligent Agents in Marketing 

Ηλίας Λιάκος 40

Group 
Microsoft Agent Microsoft 

Corporation 
Active X Interface Creatures 

OpenCybele Intelligent 
Automation 
Incorporated, MD 

Java Agent Infrastructure 

Pathwalker Fujitsu Java Agent-oriented 
Programming Library 

RemoteBot.net K-Team and 
Dreamlab 

Java Remote Robotics 

Swarm Swarm 
Development 
Group 

Objective C, Java Multiagent Simulation 

UMPRS Intelligent 
Reasoning 
Systems 

C++ Agent Architecture 

Voyager Object Space Java Agent-Enhanced ORB 

 

o ADK (http://www.tryllian.com/): Είναι µια πλατφόρµα παραγωγής 

εφαρµογών µε έξυπνους πράκτορες. Παρέχει µια σειρά ισχυρών 

εργαλείων που µπορούν να αυτοµατοποιήσουν εµπορικές διαδικασίες 

και να επιτύχουν διασυνδεσιµότητα µεταξύ ενός µεγάλου εύρους 

εφαρµογών. Είναι σχεδιασµένο µε Java, XML και JXTA. Η αρχιτεκτονική 

του επιτρέπει την εύκολη και αποτελεσµατική κατασκευή κινητών 

πρακτόρων καθώς και κατανεµηµένων πρακτόρων. 

o AgenTalk (http://www.kecl.ntt.co.jp/csl/msrg/topics/at/): Είναι µια 

εφαρµογή που βασίζεται σε Common LISP και έχει ουσιαστικά τις 

απαραίτητες εντολές ενός πρωτόκολλου συνεργασίας για συστήµατα µε 

πολλούς πράκτορες. Επιτρέπει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας να 

ορίζονται δυναµικά και να είναι εύκολα προσαρµόσιµα. 

o Agent Builder (http://www.agentbuilder.com):  Είναι µια 

ολοκληρωµένη εφαρµογή για την κατασκευή των Intelligent Software 

Agent. Αποτελείται από το AgentBuilder Toolkit, που περιλαµβάνει όλα 

τα απαραίτητα εργαλεία για την κατασκευή των Intelligent Software 

Agent, αλλά και το AgentBuilder Run-Time System, που περιλαµβάνει 

το περιβάλλον για την εκτέλεση των έξυπνων πρακτόρων. Και τα δύο 

εργαλεία είναι υλοποιηµένα µε Java. Επίσης, χρησιµοποιεί την γλώσσα 

KQML για την επικοινωνία µεταξύ των διαφόρων πρακτόρων. Οι έξυπνοι 

πράκτορες που κατασκευάζονται από τον AgentBuilder τελικά είναι Java 

προγράµµατα, τα οποία µπορούν να εκτελεστούν σε οποιαδήποτε 

πλατφόρµα. 



Intelligent Agents in Marketing 

Ηλίας Λιάκος 41

o Agentx (http://www.iks.com): Είναι µια συλλογή πολύ καλών 

βιβλιοθηκών για Java προγραµµατισµό για Intelligent Software Agents. 

Οι βιβλιοθήκες σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να έχουν καλύτερη απόδοση 

από τις βιβλιοθήκες της Sun που έχει αυτόµατα κάθε έκδοση της Java. 

Έχουν συµβατότητα µε όλες τις virtual machines, καθώς και µε όλους 

τους φυλλοµετρητές. 

o Aglets (http://www.trl.ibm.com/aglets): Ένα aglet είναι ένα Java 

αντικείµενο που µπορεί να µετακινηθεί από ένα host στο Ίντερνετ σε 

κάποιον άλλο. Έτσι µπορεί εκεί που εκτελείται σε ένα µηχάνηµα, να 

διακόψει την εκτέλεση του και να µεταφερθεί σε ένα άλλο µηχάνηµα 

παίρνοντας τον κώδικα και τα δεδοµένα, συνεχίζοντας εκεί την 

εκτέλεση του. 

o DirectIA SDK (http://www.animaths.com): Παρέχει ένα 

ολοκληρωµένο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών µε agents, όπου εκεί 

δίνεται η δυνατότητα στους agents να µάθουν, να επιλέξουν ενέργειες 

και γενικά να βελτιωθούν. Ένας πράκτορας που ελέγχεται από αυτή τη 

µηχανή είναι δυνατό να προσαρµόζεται σε δυναµικά περιβάλλοντα, να 

ανακαλύπτει καινούριες συµπεριφορές και να ελέγχει την 

αποτελεσµατικότητα του σε πραγµατικό χρόνο. Είναι γραµµένα σε C++. 

o Grasshopper (http://www.grasshopper.de/index.html): Είναι ένα 

περιβάλλον για την κατασκευή κινητών πρακτόρων. Είναι συµβατό µε 

το πρότυπο MASIF (Mobile Agent System Interoperability Facility), το 

οποίο παρέχει την ενοποίηση του κλασσικού µοντέλου 

πελάτη/εξυπηρετητή µε την τεχνολογία των κινητών πρακτόρων. ∆ίνει 

την δυνατότητα να δηµιουργήσεις κατανεµηµένα συστήµατα µε την 

χρήση agents οι οποίοι εκµεταλλεύονται την ταχύτητα στην πρόσβαση 

των δεδοµένων που υπάρχει σε τοπικό δίκτυα. 

o Intelligent Agent Factory (http://www.bitpix.com/): Είναι µια 

εφαρµογή µε την χρήση της οποίας µειώνετε ο χρόνος κατασκευής 

εφαρµογών µε έξυπνους πράκτορες. Η εξυπνάδα των πρακτόρων 

συνίσταται σε µια σειρά κανόνων γραµµένων σε Jess βάσει των οποίων 

ελέγχονται οι ενέργειες τους. 

o Intelligent Agent Library (http://www.bitpix.com/): Είναι ένα 

πλαίσιο εργασίας που περιλαµβάνει εκτεταµένα εργαλεία κατασκευής 

πρακτόρων µε ικανότητες επικοινωνίας. Συνεργάζεται µε την γλώσσα 
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KQML για να δηµιουργούνται εφαρµογές οι οποίες δραστηριοποιούνται 

και στο ∆ιαδίκτυο συνεργαζόµενοι µε άλλους πράκτορες. 

o JAM (http://members-http-2.rwc1.sfba.home.net/marcush/IRS/): 

Είναι ένα εργαλείο κατασκευής πρακτόρων το οποίο στηρίζεται στην 

αρχιτεκτονική στο Procedural Reasoning System (PRS) των Georgeff, 

Ingrand, Rao, Lansky και άλλων. Αντίθετα µε τα άλλα εργαλεία, το JAM 

µπορεί να κατασκευάσει έξυπνους πράκτορες όλων των ειδών. Ο 

κώδικας του προγράµµατος αλλά και το ίδιο το πρόγραµµα είναι 

ελεύθερα και µπορεί οποιοσδήποτε να τα κατεβάσει από το διαδίκτυο. 

o Jumping Beans (http://www.jumpingbeans.com/): Είναι εργαλείο 

κατασκευής κινητών πρακτόρων. Προσθέτει στον κώδικα της Java την 

ικανότητα του πράκτορα να κινείται συνεχώς στο διαδίκτυο. 

o LPA Agent Toolkit (http://www.lpa.co.uk/atk.htm): Είναι ένα 

πρόγραµµα κατασκευής εφαρµογών µε προσανατολισµό προς τους 

πράκτορες. ∆εν χρησιµοποιεί ούτε και επιβάλλει καµία συγκεκριµένη 

τεχνική, γεγονός που δίνει µεγάλη ευελιξία στον προγραµµατιστή. 

Επειδή οι πράκτορες είναι γραµµένοι σε Prolog µπορεί κανείς εύκολα να 

χρησιµοποιήσει ήδη υπάρχουσες τεχνικές προγραµµατισµού από την 

τεχνητή νοηµοσύνη. Παρέχει ένα έτοιµο “σκελετό” ενός πράκτορα ο 

οποίος επιδεικνύει τα βασικά χαρακτηριστικά ενός πράκτορα, δηλαδή 

αυτονοµία, επιµονή, συνεργατικότητα και προσαρµοστικότητα. 

o MadKit (http://www.madkit.org/): Είναι ένα εργαλείο που µοιράζεται 

ελεύθερα από την εταιρική διεύθυνση. Είναι µια πλατφόρµα κατασκευής 

έξυπνων πρακτόρων που βασίζεται στην έννοια ότι κάθε πράκτορας 

είναι µια οντότητα σε ένα οργανισµό που επικοινωνεί µε µηνύµατα µε 

τις άλλες οντότητες του οργανισµού. Είναι ιδανικό εργαλείο για την 

κατασκευή συστηµάτων µε πολλούς πράκτορες. Είναι γραµµένο σε Java 

και έτσι είναι ανεξάρτητο από λειτουργικά συστήµατα. ∆εν χρειάζεται 

επίσης κεντρικό server για να τρέξουν οι πράκτορες, καθώς έχουν 

δυνατότητα να τρέχουν µε κατανεµηµένο τρόπο. Οι πράκτορες µπορεί 

να είναι γραµµένοι σε διάφορες γλώσσες, όπως Java, Scheme και Jess, 

µε προοπτική στο µέλλον να υποστηρίζονται και άλλες γλώσσες. 

o Microsoft Agent (http://msdn.microsoft.com/msagent/default.asp): 

Είναι ένα σύνολο προγραµµάτων που υποστηρίζουν την παρουσίαση 

αλληλεπιδραστικών γραφικών χαρακτήρων σε περιβάλλον Microsoft 
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Windows. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν ηλεκτρονικοί βοηθοί για 

παρουσιάσεις, ξεναγήσεις, διασκέδαση και άλλες παρόµοιες 

δραστηριότητες. Υποστηρίζεται από την τεχνολογία ActiveX και για αυτό 

είναι διαθέσιµοι οι πράκτορες σε γλώσσες που υποστηρίζουν ActiveX, 

όπως η VBScript. Έτσι µπορούν οι πράκτορες να χρησιµοποιηθούν και 

για ιστοσελίδες. Χρειάζεται λειτουργικό Windows και την ύπαρξη 

Internet Explorer και ActiveX.  

o OpenCybele (http://www.opencybele.org/): Είναι ένα περιβάλλον 

εκτέλεσης πρακτόρων που βασίζεται πάνω στην πλατφόρµα της Java2. 

∆ίνει, επιπλέον της Java, εργαλεία που βοηθούν στον προγραµµατισµό 

µε κατεύθυνση τις δραστηριότητες (Activity Centric Programming). 

Βοηθά έτσι να ενσωµατώνονται εύκολα στους έξυπνους πράκτορες 

δυνατότητες όπως αυτονοµία ικανότητα ανεξάρτητης επικοινωνίας µε 

πολλούς διαφορετικούς τρόπους. 

o Pathwalker (http://www.labs.fujitsu.com/free/paw/): Είναι µια 

βιβλιοθήκη συναρτήσεων σε Java µε κατεύθυνση προς τις διαδικασίες 

και τους πράκτορες. Έχει χαρακτηριστικά που βοηθούν κυρίως για την 

κατασκευή κατανεµηµένων πρακτόρων. Τρέχει σχεδόν σε όλες τις 

εκδόσεις της Java, καθώς και σε όλα τα λειτουργικά συστήµατα. 

o Voyager (http://www.objectspace.com/): Είναι γραµµένο κατά Java 

1000%. Συνδυάζει την δύναµη των αυτόνοµων πρακτόρων µε την 

υποστήριξη αποµακρυσµένων εφαρµογών. Επιτρέπει στους 

προγραµµατιστές να δηµιουργήσουν γρήγορα και εύκολα περίτεχνες 

δικτυακές εφαρµογές. Χρησιµοποιούνται Java µηνύµατα για την 

επικοινωνία των πρακτόρων. Οι πράκτορες έχουν την δυνατότητα να 

µετακινούνται και να εκτελούνται ταυτόχρονα κατά την διάρκεια αυτής 

της µετακίνησης. Έτσι µπορούν να εκτελούνται και να εκπροσωπούν 

τον ιδιοκτήτη του, ακόµα και όταν αυτός δεν είναι συνδεδεµένος ή 

διαθέσιµος. 
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ΜΕΡΟΣ ∆: 
Εφαρµογή:  

Υλοποίηση ενός “e-Broker” 
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∆.1. Εισαγωγή 
 

Η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου Intelligent Software Agent που θα 

εκτελεί χρέη ενός e-Broker δεν είναι µια εύκολη υπόθεση. Για την απόλυτη 

επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήµατος, πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν 

κάποιοι παράγοντες. Έτσι, ένας “τέλειος” e-Broker ISA θα πρέπει να µπορεί 

να αντιµετωπίζει όλα τα παρακάτω θέµατα  [MURCH98]: 

1) Εξακρίβωση γνησιότητας στοιχείων (Authentication): Θα πρέπει να είναι 

ικανός να διαχειρίζεται µε απόλυτη επιτυχία την εξακρίβωση των 

στοιχείων είτε των πελατών και των προµηθευτών, είτε των agent που 

τους εκπροσωπούν. 

2) Υποστήριξη πρωτοκόλλων διαπραγµατεύσεων (Negotiation Protocols): 

Είναι σηµαντικότατη η ικανότητα του agent να µπορεί να επικοινωνεί µε 

άλλους agents βάσει προκαθορισµένων προτύπων. Έτσι θα µπορεί να 

συµµετέχει σε εικονικές αγορές και να διαπραγµατεύεται για προϊόντα 

και υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν. 

3) Αγορές / Πωλήσεις (Buying / Selling): Πρέπει να έχει την ικανότητα να 

χειρίζεται συναλλαγές µε χρήµατα µε ασφαλή τρόπο και για διάφορα 

νοµίσµατα. 

4) Οικονοµική διαχείριση (Financial Management): Είναι η ικανότητα να 

κάνει αποτελεσµατική οικονοµική διαχείριση της επιχείρησης, 

λαµβάνοντας υπόψη τους διάφορους τρόπους που µπορούν να 

πληρώνουν οι πελάτες καθώς και τους τυχόν νόµους που επικρατούν 

στην εκάστοτε αγορά. 

5) Μηχανισµοί αγοράς (Market Mechanisms): Είναι απαραίτητο να µπορεί 

να συµµετέχει σε εικονικές αγορές µε άλλους agents και να 

ανταποκρίνεται µε απόλυτη επιτυχία σε διαπραγµατεύσεις σύµφωνα µε 

τους καθιερωµένους µηχανισµούς της αγοράς. 

6) Μη άρνηση οφειλής (Nonrepudiation): Πρέπει να εξασφαλίζει την 

πληρωµή των προϊόντων, εξασφαλίζοντας µάλιστα και κάποιες ρήτρες ή 

αποζηµιώσεις σε περίπτωση ακύρωσης µιας παραγγελίας. 

7) Εκπροσώπηση των αγαθών (Representation of goods and services): 

Πρέπει να έχει εξασφαλίσει την νόµιµη εκπροσώπηση όλων των 
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προϊόντων που διαπραγµατεύεται προς αποφυγή τυχόν παραβιάσεων 

των νόµιµων δικαιωµάτων των παραγωγών. 

8) Εύρεση πηγών (Identification of Resources): Πρέπει να µπορεί να 

ανακαλύπτει νέες πηγές για τα προϊόντα που διαθέτει. 

 

Η παρούσα εφαρµογή που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διπλωµατικής 

εργασίας αποτελεί κυρίως ένα µέσο µελέτης και προβληµατισµού για τον 

τρόπο υλοποίησης όλων των επιµέρους στοιχείων µια ολοκληρωµένης 

εφαρµογής ενός e-Broker, δηλαδή ενός προγράµµατος που θα 

αναλαµβάνει να βρίσκει το προϊόν που ταιριάζει σε ένα πελάτη µετά τον 

καθορισµό διαφόρων κριτηρίων για το προϊόν αυτό. Παρακάτω θα 

περιγραφούν και θα αναλυθούν όλες οι λειτουργίες της εφαρµογής που 

υλοποιήθηκε. 
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∆.2. Περιγραφή της εφαρµογής 
 

Για την υλοποίηση της εφαρµογής επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί η 

γλώσσα προγραµµατισµού Java, καθώς είναι από τις γλώσσες που δίνουν 

µεγάλη έµφαση στην ανεξαρτησία από λειτουργικά συστήµατα και καθώς 

υπάρχουν πολλές πηγές στο διαδίκτυο από όπου µπορεί κανείς να αντλήσει 

βοήθεια. Πιο συγκεκριµένα, η υλοποίηση έγινε µε συνδυασµό του Java 2 

SDK (v.1.3.01) και Borland JBuilder 5. Περισσότερο χρησιµοποιήθηκε το 

δεύτερο εργαλείο, καθώς δίνει ένα πιο ολοκληρωµένο περιβάλλον 

ανάπτυξης της εφαρµογής και γιατί δίνει και την δυνατότητα να κάνουµε 

πιο εύκολα τα γραφικά µέρη της εφαρµογής. Για την βάση δεδοµένων 

χρησιµοποιήθηκε η MySQL, ένα δωρεάν εργαλείο δηµιουργίας και 

διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. 

Παρατηρώντας το περιβάλλον την εφαρµογής παρατηρούµε ότι 

αποτελείται από τρεις περιοχές. Η πρώτη περιοχή που βρίσκεται στα 

αριστερά της σελίδας έχει τις επιλογές για να ορίσει ο χρήστης τα κριτήρια 

που θέλει στην επιλογή του προϊόντος. Στη δεύτερη περιοχή που βρίσκεται 

στα δεξιά παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της αναζήτησης. 

Εικόνα 4: Η οθόνη της εφαρµογής 
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Στο κάτω µέρος υπάρχει η τρίτη περιοχή µε δύο κουµπιά. Το ένα είναι 

το κουµπί “Αναζήτηση” µε το οποίο γίνεται η αναζήτηση ενός προϊόντος 

βάσει των κριτηρίων που δίνει ο πελάτης στην πρώτη περιοχή. Το δεύτερο 

κουµπί είναι το “∆ιαχείριση Συστήµατος” το οποίο µεταφέρει το σύστηµα σε 

κατάσταση διαχείρισης δεδοµένων.  

Αναλυτικότερα, το πρόγραµµα κατά την εκκίνηση του ελέγχει την 

ιστοσελίδα που το καλεί και ανακτά την θέση και τις παραµέτρους της 

θέσεως της βάσης δεδοµένων καθώς και οι ανάλογοι παράµετροι 

ασφαλείας, οι οποίοι έχουν δοθεί και στο περιβάλλον της µηχανής Java. 

Η εφαρµογή, εφόσον της έχουν δοθεί σωστοί παράµετροι, συνδέεται 

στο µηχάνηµα µε τη βάση δεδοµένων και διαβάζει από την βάση τα 

δεδοµένα που έχουν αποθηκευτεί σ' αυτή κάτω από τον όρο “Προϊόντα” 

(products). Έτσι γεµίζει ανάλογα τις επιλογές µε τους κατασκευαστές και 

τα µοντέλα τους. 

Στη συνέχεια ο πελάτης µπορεί να διαλέξει κατασκευαστή ή/και προϊόν, 

καθώς και να διαλέξει από τρία κριτήρια, την τιµή, τις ηµέρες παράδοσης 

και την ποιότητα. Το κριτήριο της τιµής, είναι αρκετά κοινό και σε άλλες 

παρόµοιες εφαρµογές. Επειδή όµως η αναζήτηση των προϊόντων είναι 

καλύτερο να γίνεται δίνοντας περισσότερα κριτήρια επιλογής, έχει δοθεί η 

δυνατότητα στον χρήστη να διαλέγει και από δύο επιπλέον κριτήρια, τον 

χρόνο παράδοσης και την ποιότητα. Το κριτήριο των ηµερών παράδοσης 

ορίζεται από τον κατασκευαστή και µπορεί να ποικίλλει από προϊόν σε 

προϊόν. Είναι σηµαντικό κριτήριο, γιατί ο χρόνος παράδοσης πολλές φορές 

είναι σηµαντικός. Παροµοίως το κριτήριο της ποιότητας είναι βασικό 

κριτήριο και θα πρέπει να υπάρχει πάντα. Σε µια πιο ολοκληρωµένη 

υλοποίηση το συγκεκριµένο κριτήριο θα µπορούσε να αντικατασταθεί από 

µια σειρά κριτηρίων, εξειδικευµένων ανά προϊόν. 

Αφού επιλέξει τα κριτήρια ο πελάτης, µπορεί να εκτελέσει την 

αναζήτηση πατώντας το ειδικό κουµπί στο κάτω µέρος της εφαρµογής. Για 

την εύρεση των αποτελεσµάτων χρησιµοποιείται µια σταθµισµένη 

αναζήτηση, ανάλογα µε τις επιλογές του χρήστη. Σε όλα τα πεδία της 

αναζήτησης υπάρχει ένα πεδίο που αναφέρει αν θέλουµε αυτόν τον 

παράγοντα να τον περιλάβουµε στις παραµέτρους της αναζήτησης µας. Σε 

περίπτωση ο χρήστης δεν επιθυµεί κάποιο κριτήριο να το συµπεριλάβει 

στην αναζήτηση του, τότε αυτό παίρνει το µέγιστο βαθµό, ώστε να µην 
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επηρεάσει την ταξινόµηση των προϊόντων. Στη συνέχεια, όταν πατηθεί το 

κουµπί αναζήτησης, το σύστηµα ελέγχει τις τιµές που του έχουν δοθεί και 

κάνει µια ανάλογη ερώτηση στη βάση και µε βάση την απάντηση ταξινοµεί 

τα προϊόντα στη δεξιά πλευρά στο χώρο παρουσίασης των αποτελεσµάτων.  

Η παρουσίαση γίνεται σε µορφή πίνακα και έχει χρησιµοποιηθεί η HTML 

για τη δηµιουργία του πίνακα παρουσίασης. Στη τελευταία στήλη του 

πίνακα έχει δηµιουργηθεί από το σύστηµα ένα πεδίο µε τη βαθµολογία που 

έχει δοθεί σε κάθε προϊόν µε σειρά από το µεγαλύτερο σε βαθµολογία προς 

το µικρότερο. Στην παρούσα υλοποίηση ο χρήστης δεν µπορεί να κάνει 

κάτι άλλο, εκτός από το να δει πιο προϊόν του ταιριάζει καλύτερα. Η τελική 

έκδοση µιας τέτοιας εφαρµογής θα υποστηρίζει µια ολοκληρωµένη 

διαχείριση πώλησης προϊόντων, ώστε ο τελικός χρήστης να αγοράζει 

απευθείας το προϊόν που τον ενδιαφέρει χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτεί 

καµία άλλη ιστοσελίδα. 

Ταυτόχρονα, η εφαρµογή δίνει την δυνατότητα στους προµηθευτές 

των προϊόντων να µπαίνουν στην βάση δεδοµένων µε τα προϊόντα και να 

κάνουν τυχόν αλλαγές που θέλουνε. Πατώντας το κουµπί εισόδου σε 

κατάσταση διαχείρισης ενεργοποιούνται τα πεδία εισόδου του ονόµατος 

χρήστη και κωδικού πρόσβασης µε αντίστοιχη απενεργοποίηση του 

κουµπιού αναζήτησης και µετονοµασία του κουµπιού διαχείρισης σε κουµπί 

πρόσβασης. Για να υπάρξει πρόσβαση στο σύστηµα διαχείρισης πρέπει να 

δοθεί σωστό όνοµα χρήστη και σωστός κωδικός πρόσβασης. Σε περίπτωση 

λάθους κωδικού εµφανίζεται ανάλογο µήνυµα στο χρήστη και δεν 

προχωράει στη διαχείριση του συστήµατος. Με επιτυχή είσοδο κωδικού τα 

κουµπιά αλλάζουν και πάλι ονοµασίες και γίνονται “Ανανέωση” και “Έξοδος 

από ∆ιαχείριση”, από τα αριστερά προς τα δεξιά καθώς τα βλέπουµε.  

Όταν ολοκληρωθεί η αναγνώριση του χρήστη από το σύστηµα, 

αυτόµατα ανανεώνονται τα στοιχεία του συγκεκριµένου χρήστη από τη 

βάση δεδοµένων και µπορεί από εκεί και πέρα ο ίδιος να επεµβεί να αλλάξει 

µεταβλητές που ορίζουν το προϊόν. Το κουµπί της “Αναζήτησης” κατά την 

διάρκεια της διαχείρισης του συστήµατος µετονοµάζεται σε “Ανανέωση” 

ώστε να µπορεί ο χρήστης / διαχειριστής να περνάει τα αλλαγµένα 

δεδοµένα στη βάση δεδοµένων. Τα σχόλια του αντίστοιχου προϊόντος 

παρουσιάζονται στη περιοχή αποτελεσµάτων αλλά δεν µπορούν να 

αλλαχθούν. Έτσι, µε την επιλογή του µοντέλου τα αντίστοιχα στοιχεία 
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εµφανίζονται. Αν αλλαχθούν κάποια στοιχεία πρέπει να πατηθεί το κουµπί 

της ανανέωσης για να γίνει ανανέωση στη βάση δεδοµένων. 

Το σύστηµα αυτόµατης ανανέωσης δεδοµένων κάνει κατακερµατισµό 

των ιστοσελίδων που έχουν οριστεί στη βάση δεδοµένων για το κάθε 

χρήστη για να αποκτήσει τα δεδοµένα που χρειάζεται ώστε να ανανεώσει 

τα δεδοµένα της. Έχουν οριστεί αρχικά δύο κατακερµατιστές σελίδων αλλά 

έχει γίνει πρόνοια για περισσότερους µε µελλοντική χρήση. 

Η εφαρµογή είναι κατασκευασµένη έτσι ώστε να µπορεί να γίνεται 

πρόσβαση σε αυτήν µέσω internet. Για να µπορέσει να στηθεί η εφαρµογή 

χρειάζονται ένας web server και ένας MySQL server. Για να µπορέσει να 

έχει πρόσβαση ένας οποιοσδήποτε χρήσης χρειάζεται να υπάρχει, εκτός 

κάποιου προγράµµατος φυλλοµέτρησης, το Java Runtime Environment. Σε 

περίπτωση έλλειψης του δευτέρου, πρέπει να υπάρχει πρόνοια να 

ανακτάται αυτόµατα από το επίσηµο site της κατασκευάστριας εταιρίας 

SUN.  Ένας κώδικας HTML µιας ιστοσελίδας κλήσης του applet της JAVA 

που καλύπτει όλα τα παραπάνω είναι ο εξής (εδώ είναι για την περίπτωση 

που η βάση δεδοµένων βρίσκεται στην ΙΡ διεύθυνση 195.251.218.247):  

 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-

8859-7"> 

<title> 

Intelligent Agent 

</title> 

</head> 

<body> 

<OBJECT classid="clsid:8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93" 

    width="1024" height="760" align="center" 

    codebase="http://java.sun.com/products/plugin/1.3/jinstall-13-

win32.cab#Version=1,3,0,0"> 

<PARAM NAME="archive" VALUE="IAgent.jar,mm.mysql-2.0.4.jar"> 

<PARAM NAME="code" VALUE="iagent.IAApplet.class"> 

<PARAM NAME="codebase" VALUE="."> 

<PARAM NAME="type" VALUE="application/x-java-applet;version=1.3"> 
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<PARAM NAME="DBServer" VALUE="195.251.218.247"> 

<PARAM NAME="scriptable" VALUE="true"> 

<COMMENT> 

    <EMBED type="application/x-java-applet;version=1.3" width="1024" 

       height="760" align="center" code="iagent.IAApplet.class"  

 archive="IAgent.jar,mm.mysql-2.0.4.jar" 

codebase="."DBServer="195.251.218.247" 

       pluginspage="http://java.sun.com/products/plugin/1.3/plugin-

install.html"> 

    <NOEMBED> 

    </COMMENT> 

           No Java 2 SDK, Standard Edition v 1.3 support for APPLET!! 

    </NOEMBED></EMBED> 

</OBJECT> 

</body> 

</html> 

 

Ας δούµε όµως αναλυτικά τις οδηγίες εγκατάστασης της εφαρµογής 

από την αρχή σε ένα µηχάνηµα: 

 

• Εγκαθιστούµε ένα web server ( π.χ. τον Apache Web Server 1.3.22) 

• Αντιγράφουµε τα απαραίτητα αρχεία (IAgent_HTML.zip) µέσα στο 

φάκελο C:\Program Files\Apache Group\Apache\htdocs\ όπου και 

δηµιουργείται ένας φάκελος µε την ονοµασία IAgent, ο οποίος 

περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα αρχεία. 

• Επεµβαίνουµε στο αρχείο index.html και διορθώνουµε σε δύο σηµεία την 

IP που έχει, βάζοντας την καινούρια ΙΡ ή βάζοντας ως ΙΡ το 127.0.0.1 

αν θέλουµε η εφαρµογή να τρέχει µόνο τοπικά. 

• Εγκαθιστούµε ένα MySQL Server (π.χ. τον WinMySQL 1.0) 

• Εκεί, αφού πρώτα τρέξουµε το WinMySQLadmin, τρέχουµε τον 

MySQLmanager.  

• Με επιλεγµένο το MySQL, κάνουµε δεξί κλικ, επιλέγουµε SQL Query και 

γράφουµε την παρακάτω εντολή για να δηµιουργήσουµε µια νέα βάση. 

create database IAgent 
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• Στη συνέχεια στη βάση mysql τρέχουµε τις παρακάτω εντολές: 

 

INSERT INTO db (host, db, user, select_priv, insert_priv, update_priv, 

delete_priv, create_priv, drop_priv, grant_priv, references_priv, 

index_priv, alter_priv) VALUES ('%', 'IAgent', 'uAgent', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 

'Y', 'N', 'N', 'N', 'N') 

 

INSERT INTO user (host, user, password, select_priv, insert_priv, 

update_priv, delete_priv, create_priv, drop_priv, reload_priv, 

shutdown_priv, process_priv, file_priv, grant_priv, references_priv, 

index_priv, alter_priv) VALUES ('%', 'uAgent', password ('access'), 'Y', 'Y', 

'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'N', 'N', 'N', 'N') 

 

• Στη βάση δεδοµένων IAgent που δηµιουργήθηκε δηµιουργούµε τους 

πίνακες των κατασκευαστών και των προϊόντων µε τις εντολές 

 

CREATE TABLE products ( 

   index_no bigint(20) NOT NULL auto_increment, 

   Manufacturer text, 

   Model text, 

   Comment text, 

   Delivery tinyint(4) DEFAULT '4' NOT NULL, 

   Quality tinyint(4) DEFAULT '4' NOT NULL, 

   Price decimal(9,2) DEFAULT '0.00' NOT NULL, 

   user_id int(11) DEFAULT '1' NOT NULL, 

   PRIMARY KEY (index_no) 

) 

 

CREATE TABLE users ( 

   user_id int(11) NOT NULL auto_increment, 

   user varchar(32) NOT NULL, 

   password varchar(16) NOT NULL, 

   url text, 

   PRIMARY KEY (user_id) 

) 
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• Στη συνέχεια δίνουµε στην βάση την διαδροµή όπου βρίσκονται οι 

ιστοσελίδες µε τα προϊόντα που η εφαρµογή θα κατακερµατίσει για να 

γεµίσει την βάση δεδοµένων. Για την ακρίβεια δηµιουργούµε έναν 

κατασκευαστή µε όνοµα χρήστη, κωδικό και το µέρος που βρίσκεται η 

ιστοσελίδα του µε τα προϊόντα. Στη συγκεκριµένη περίπτωση οι 

ιστοσελίδες βρίσκονται στο ίδιο µέρος µε την κεντρική σελίδα (δηλαδή 

στην ΙΡ διεύθυνση 195.251.218.247). 

 

INSERT INTO users (user_id, user, password, url) VALUES ( '1', 'ilias1', 

password('roland'), 'http://195.251.218.247/iagent/rolprc79.html') 

 

INSERT INTO users (user_id, user, password, url) VALUES ( '2', 'ilias2', 

password('ren'), 

'http://195.251.218.247/iagent/renaissanceguitars.com.html') 

 

• Τέλος, µπαίνουµε σαν διαχειριστές του συστήµατος τουλάχιστον µια 

φορά για τον κάθε κατασκευαστή (δηλαδή εδώ δύο φορές, την µία µε το 

ilias1 και το roland και την άλλη µε το ilias2 και το ren), ώστε να 

φορτωθούν στην βάση τα αντίστοιχα δεδοµένα. Η διαδικασία αυτή 

γίνεται µόνο την πρώτη φορά που στήνουµε την εφαρµογή σε ένα 

µηχάνηµα. 
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∆.3. Σχολιασµός και προοπτικές της εφαρµογής 

 

Οι Intelligent Software Agents αποτελούν µια πολλά υποσχόµενη 

τεχνολογία του µέλλοντος. Η χρησιµότητα τους είναι δεδοµένη, αρκεί 

βέβαια να τους ενσωµατώσουµε σωστά στις µελλοντικές εφαρµογές. 

Το µέλλον δείχνει πως οδεύουµε προς ένα µοντέλο Internet τριών 

επιπέδων, όπου στο πρώτο επίπεδο είναι οι χρήστες (users), στο δεύτερο οι 

διαµεσολαβητές (intermediaries) και στο τρίτο οι προµηθευτές (suppliers). 

 

 

Εικόνα 5: Το µοντέλο των τριών επιπέδων του Internet [HERMANS96] 

 

Στο µοντέλο αυτό είναι εµφανέστατο ότι ο ρόλος των διαµεσολαβητών 

θα είναι πολύ κρίσιµος. Έτσι και η εφαρµογή αυτή κατευθύνεται προς 

αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή προσφέρει υπηρεσίες διαµεσολάβησης 

µεταξύ των χρηστών και  των προµηθευτών.  

Συγκεκριµένα, το µοντέλο της συγκεκριµένης εφαρµογής αποτελείται 

από τρία κοµµάτια: 

 Εισαγωγή δεδοµένων: Τα προϊόντα που διαχειρίζεται η εφαρµογή 

βρίσκονται αυτόµατα από τις σελίδες των προµηθευτών, αφού γίνει 

πρώτα ένας κατακερµατισµός των html σελίδων τους. 

 Εξαγωγή αποτελεσµάτων: Τα διαθέσιµα προϊόντα φιλτράρονται 

σύµφωνα µε τα κριτήρια που δίνει ο πελάτης, που εδώ είναι η τιµή οι 

µέρες παράδοσης και η ποιότητα των προϊόντων. 

 Παρουσίαση αποτελεσµάτων: Τα προϊόντα που επιλέχθηκαν από τον e-

Broker agent ότι ταιριάζουν στον πελάτη παρουσιάζονται σε µια 

ιστοσελίδα που δηµιουργείται εκείνη την στιγµή. 
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Ας δούµε αναλυτικότερα όµως για κάθε κοµµάτι της εφαρµογής τι 

προβλήµατα υπάρχουν, πώς µπορούµε να τα αντιµετωπίσουµε, αλλά και τι 

µπορούµε να κάνουµε εναλλακτικά για να έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα. 

Σχολιάζοντας την εισαγωγή δεδοµένων θα µπορούσαµε να πούµε ότι 

σίγουρα δεν είναι ο µοναδικός τρόπος εύρεσης προϊόντων. Εναλλακτικά θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι είναι δυνατό να δίνουµε ένα κατάλληλο 

περιβάλλον στους προµηθευτές να καταχωρούν µόνοι τους τα προϊόντα.  

Και οι δυο µέθοδοι έχουν και πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Η 

αυτόµατη ανάκτηση δεδοµένων ενώ γλυτώνει από πολύ κόπο τον 

προµηθευτή, έχει τα µειονεκτήµατα ότι οι περισσότερες ιστοσελίδες είναι σε 

µορφή html, γεγονός που κάνει εξαιρετικά δύσκολο τον κατακερµατισµό 

τους. Επίσης, πολλές φορές τα στοιχεία που δίνουν οι προµηθευτές στις 

ιστοσελίδες τους είναι ελλιπή. Λύσεις σε αυτά τα προβλήµατα µπορούν να 

δοθούν αν χρησιµοποιηθούν πιο σύγχρονες γλώσσες κατασκευής 

ιστοσελίδων, όπως η XML, και αν χρησιµοποιήσουµε έξυπνους πράκτορες 

που έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν ακόµα και τα στοιχεία που λείπουν 

για κάποιο προϊόν. 

Παροµοίως προβλήµατα έχει και η µέθοδος να ζητούµε από τους 

προµηθευτές να περάσουν µόνοι τους τα προϊόντα τους στις βάσεις 

δεδοµένων τους, αλλά και να κρατάνε τα στοιχεία τους ενηµερωµένα. Εδώ 

το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι να πεισθούν οι προµηθευτές, ιδιαιτέρως οι 

µεγάλοι, ότι θα κερδίσουν από µια τέτοια συνεργασία. Ειδικά για την 

Ελλάδα, το µερίδιο των ηλεκτρονικών αγορών είναι πολύ µικρό, γεγονός 

που αυξάνει περαιτέρω την δυσκολία του όλου εγχειρήµατος. 

Καλό θα ήταν, έτσι, να χρησιµοποιηθεί τελικά ένας υβριδικός τρόπος 

εύρεσης προϊόντων µε συνδυασµό των δύο τεχνικών, αλλά και την 

προσθήκη νέων τρόπων. Έτσι εκτός από τον κατακερµατισµό των 

ιστοσελίδων µε τα προϊόντα και την εισαγωγή των προϊόντων κατευθείαν 

από τους προµηθευτές, θα µπορούσε ο Intelligent Agent εκείνη την στιγµή 

δυναµικά να διεξάγει διαπραγµατεύσεις ή/και να συµµετέχει σε 

δηµοπρασίες µε παρόµοια προϊόντα. Έτσι ο τελικός χρήστης θα έχει την 

βεβαιότητα ότι δεν χρειάζεται να πάει πουθενά αλλού να αναζητήσει τα 

προϊόντα που επιθυµεί. 

Όσον αφορά την διαδικασία εύρεσης του κατάλληλου προϊόντος 

σύµφωνα µε τα κριτήρια του πελάτη, θα πρέπει να τονιστεί ότι πρέπει για 
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κάθε είδος προϊόντος να υπάρχουν τα ανάλογα εξειδικευµένα κριτήρια. 

Αυτό θα κάνει πολύ πιο καλή την αναζήτηση, καθώς ο πελάτης θα µπορεί 

να καθορίσει ακριβώς αυτό που ψάχνει. Στην εποχή µας το κυρίαρχο 

χαρακτηριστικό που ψάχνουν οι περισσότεροι πράκτορες είναι η τιµή του 

προϊόντος. Καλό θα ήταν όµως να δίνουµε την δυνατότητα στον χρήστη να 

κάνει πιο εξειδικευµένες και πολυδιάστατες αναζητήσεις. Η διαδικασία της 

εύρεσης των προϊόντων βάσει αυτών των κριτηρίων θα πρέπει να 

ενσωµατώνει έξυπνες τεχνικές. Λόγου χάρη να µην αποκλείει προϊόντα που 

οριακά δεν πληρούν ένα κριτήριο του πελάτη, την στιγµή που σε όλα τα 

άλλα κριτήρια τον ικανοποιεί πλήρως. 

Βεβαίως, όλα αυτά πρέπει να διεξάγονται µέσα σε ένα έξυπνο, φιλικό, 

ολοκληρωµένο, ασφαλές αλλά και οικείο περιβάλλον. Αυτός ένας πολύ 

σηµαντικός παράγοντας που πρέπει να επιτύχουµε, έτσι ώστε ο πελάτης να 

µην έχει την ανάγκη να φύγει από την εταιρία µας. Η συνεχής επαφή µαζί 

του και η συνεχής καταγραφή και κατανόηση των αναγκών του είναι 

επίσης απαραίτητο να γίνεται. Και όλα αυτά, εν τέλει, θα πρέπει να δίνονται 

προσέχοντας πάντα τις υπερβολές που µπορούν να κουράσουν τον χρήστη 

και τελικά να τον διώξουν. 

Γι’ αυτό, καλό είναι να υπάρχουν τεχνικές προσωποποίησης του 

περιβάλλοντος ανάλογα µε τις επιθυµίες του χρήστη. Η προσωποποίηση 

του περιβάλλοντος θα δώσει την αίσθηση του οικείου χώρου στον πελάτη, 

γεγονός που θα µετράει θετικά για εµάς. Θα πρέπει να του προσφέρονται 

επίσης και άλλες παρεµφερείς έξυπνες υπηρεσίες. Το προσφερόµενο 

περιβάλλον πρέπει να προσέξουµε ώστε σε καµία περίπτωση να µην 

υπερφορτωθεί, για να µην φτάσουµε σε ένα χαώδες αποτέλεσµα. 

Η ασφάλεια επίσης, ειδικά όταν γίνονται συναλλαγές, πρέπει να είναι 

µεγάλη. Η χρησιµοποίηση τεχνικών ασφαλείας όπως το SSL, 

κρυπτογράφησης µε 128 bit κλειδιά ή/και χρησιµοποίηση κλειδιών από 

ειδικές εταιρίες, όπως η VeriSign, είναι και απαραίτητο να 

χρησιµοποιούνται. Με όλα αυτά µπορούµε να πείσουµε τον χρήστη ότι είναι 

ασφαλής στο περιβάλλον µας και µπορεί να κάνει άφοβα οποιαδήποτε 

ηλεκτρονική αγορά. 

Βεβαίως, η προσφορά ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας πρέπει να 

συνοδεύεται από τεχνική υποστήριξη εγκατάστασης (όπου απαιτείται) αλλά 

και από τεχνική υποστήριξη για κάθε πρόβληµα που µπορεί να προκύψει 
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µετά την αγορά (after sales service). Όταν η προσφορά ενός προϊόντος 

γίνει ολοκληρωµένα και καλύψουµε από κάθε άποψη τις ανάγκες του 

καταναλωτή, είναι σίγουρο ότι θα έχουµε κερδίσει ακόµα ένα πελάτη και 

µάλιστα αφοσιωµένο. 

Καλό θα ήταν όµως να δούµε κάποιες διαφορές που έχει ένας e-Broker 

Agent από έναν απλό Shopping ή MatchMaker Agent. Όπως φαίνεται και 

από τις παρακάτω φωτογραφίες οι διαφορές τους είναι κυρίως στο ότι ένας 

απλός Shopping Agent απλά προτείνει από ποιον προµηθευτή να 

αγοράσεις. Αντίθετα, ένας πιο εξελιγµένος αναλαµβάνει όλα τα στάδια µιας 

αγοράς, από την αναζήτηση µέχρι την τελική αγορά, έχοντας εξασφαλίσει 

βέβαια και την υποστήριξη του προϊόντος και µετά την αγορά. 

 

Εικόνα 6: Το µοντέλο του MatchMaker [WONGSYC00] 

Εικόνα 7: Το µοντέλο του Broker [WONGSYC00] 
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Στο µέλλον, η τελική µορφή ενός e-Broker σίγουρα θα αποτελείται από 

πολλούς έξυπνους πράκτορες που θα συνεργάζονται µεταξύ τους, ενώ ο 

καθένας θα έχει ένα πολύ συγκεκριµένο ρόλο. Έτσι, θα υπάρχουν έξυπνοι 

πράκτορες οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για να βρίσκουν όλο το απαραίτητο 

υλικό από τις διάφορες πηγές, µορφοποιώντας το µάλιστα σε µορφή 

κατάλληλη για τους υπόλοιπους. Άλλοι έξυπνοι πράκτορες θα βοηθούν τον 

χρήστη να βρει το προϊόν που ψάχνει. Θα υπάρχουν πράκτορες που θα 

βοηθούν τους κατασκευαστές ή µεταπωλητές προϊόντων να εκτελούν τις 

απαραίτητες εργασίες τους µε τα προϊόντα τους. Πράκτορες θα 

αναλαµβάνουν να αποφασίζουν ποια προϊόντα ταιριάζουν τελικά στον 

χρήστη. Άλλοι πράκτορες θα συλλέγουν πληροφορίες για τον χρήστη για 

να καταφέρουν στο τέλος να προσωποποιήσουν το περιβάλλον σύµφωνα 

µε τις επιθυµίες του χρήστη. Κάποιοι πράκτορες θα αναλαµβάνουν την 

παρουσίαση των προϊόντων στον χρήστη. Επίσης, διαφόρων ειδών 

πράκτορες θα βρίσκονται στην διάθεση του χρήστη να το εξυπηρετήσουν 

σε οποιοδήποτε άλλο θέµα. Τέλος, ειδικοί πράκτορες θα αναλαµβάνουν την 

ασφαλή ολοκλήρωση και διεκπεραίωση των οποιονδήποτε 

χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών.  

Όλος αυτός ο αριθµός των πρακτόρων  θα ενεργούν αυτόνοµα, αλλά 

θα συνεργάζονται άµεσα έτσι ώστε ο χρήστης να έχει το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσµα σε όσο το δυνατό λιγότερο χρόνο. Μια τέτοια ολοκληρωµένη 

προσέγγιση µιας εφαρµογής ενός e-broker σίγουρα θα είχε όλα τα εχέγγυα 

να επιτύχει στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο του marketing και του e-

commerce στο Internet. 
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Επίλογος 
 

Η χρήση των έξυπνων πρακτόρων στις εφαρµογές του µέλλοντος είναι 

σίγουρα ένας “µονόδροµος”. Τα οφέλη που µπορούµε να έχουµε είναι 

πραγµατικά πολλά. Πρέπει όµως να προσέξουµε πως θα χτίζουµε τους 

έξυπνους πράκτορες, ώστε αυτοί να είναι πραγµατικά έξυπνοι. Οι λέξεις 

Intelligent Agents  είναι αρκετά δελεαστικές και προσδίδουν κύρος. ∆εν 

πρέπει όµως να χρησιµοποιούµε µόνο ψευδεπίγραφα ένα τέτοιο τίτλο, γιατί 

είναι πραγµατικά πολύ αµφίβολο αν θα έχουµε κάποια οφέλη. 

 

Γιατί όπως είπε και ο  David Croft στο [CROFT97]: 

“Η υπερφόρτωση των πληροφοριών που παρατηρείται στις µέρες µας 

µπορεί να αντιµετωπισθεί επιτυχώς µε την χρήση των ευφυών πρακτόρων 

λογισµικού, µετατρέποντας αποτελεσµατικά τα ακατέργαστα στοιχεία σε 

εύπεπτη γνώση και τις κατάλληλες ενέργειες”. 

“Information overload can be successfully managed by the employ of 

Intelligent Software Agents, effectively converting raw data into digestible 

knowledge and appropriate action”  
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Ο Κώδικας της εφαρµογής µε σχόλια 
 

package iagent; 

 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.*; 

import java.applet.*; 

import javax.swing.*; 

import javax.swing.border.*; 

import java.sql.*; 

import java.util.*; 

import java.io.*; 

import java.net.*; 

 

 

public class IAApplet extends JApplet implements ItemListener { 

  // Ορισµός σταθεράς παρακολούθησης παραµέτρων 

  private static final boolean TRACE=false; 

  // Ορισµός αντιστοίχησης αριθµού ηµερών παράδοσης και κειµένου 

  private static final String strDeliveryTag[]={"Σε 10 ηµέρες","Σε 5  

              ηµέρες","","Σε 2 ηµέρες","","","","Επόµενη Εργάσιµη"}; 

  // Ορισµός αντιστοίχησης αριθµού ποιότητας και κειµένου 

  private static final String  

  strQualityTag[]={"Χαµηλή","Μεσαία","","Καλή","","","","Τέλεια"}; 

  // Αρχικοποίηση κατάστασης διαχείρισης 

  private static boolean ManageState=false; 

  // Αρχικοποίηση κατάστασης χρωµάτων γραµµών 

  private static boolean Grid=false; 

 

  boolean isStandalone = false; 

 

  // Μεταβλητές αντικειµένων περιβάλλοντος 

  JPanel jPanel1 = new JPanel(); 

  BorderLayout borderLayout1 = new BorderLayout(); 

  BorderLayout borderLayout2 = new BorderLayout(); 

  ButtonGroup bGDtD = new ButtonGroup(); 

  JPanel jPanel7 = new JPanel(); 

  GridLayout gridLayout6 = new GridLayout(); 

  JButton jBSearch = new JButton(); 

  JButton jBManagement = new JButton(); 

  JPanel jPanel9 = new JPanel(); 

  ButtonGroup bGQ = new ButtonGroup(); 
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  JPanel jPanel10 = new JPanel(); 

  JScrollPane jScrollPane1 = new JScrollPane(); 

  JEditorPane jResultPane = new JEditorPane(); 

  JPanel jPanel11 = new JPanel(); 

  GridLayout gridLayout10 = new GridLayout(); 

  BorderLayout borderLayout3 = new BorderLayout(); 

  JLabel jLPassword = new JLabel(); 

  JPanel jPanel13 = new JPanel(); 

  GridLayout gridLayout12 = new GridLayout(); 

  JPasswordField jPassword = new JPasswordField(); 

  JLabel jLApotelesmata = new JLabel(); 

  JPanel jPanel14 = new JPanel(); 

  GridLayout gridLayout9 = new GridLayout(); 

  JLabel jLManifacture = new JLabel(); 

  JLabel jLModel = new JLabel(); 

  JLabel jLQuality = new JLabel(); 

  JLabel jLDeliver = new JLabel(); 

  BorderLayout borderLayout4 = new BorderLayout(); 

  JPanel jPanel2 = new JPanel(); 

  GridLayout gridLayout1 = new GridLayout(); 

  JLabel jLPrice = new JLabel(); 

  JLabel jLUsername = new JLabel(); 

  JTextField jUsername = new JTextField(); 

  JRadioButton jRΒQBest = new JRadioButton(); 

  JPanel jPanel8 = new JPanel(); 

  JRadioButton jRB5days = new JRadioButton(); 

  JPanel jPanel6 = new JPanel(); 

  JPanel jPanel5 = new JPanel(); 

  JTextField jPriceMax = new JTextField(); 

  JPanel jPanel4 = new JPanel(); 

  JPanel jPanel3 = new JPanel(); 

  JRadioButton jRB2days = new JRadioButton(); 

  JRadioButton jRB10days = new JRadioButton(); 

  JTextField jPriceLow = new JTextField(); 

  JRadioButton jRΒQLow = new JRadioButton(); 

  JComboBox jCBModel = new JComboBox(); 

  JLabel jLPriceMax = new JLabel(); 

  GridLayout gridLayout7 = new GridLayout(); 

  JRadioButton jRBQMid = new JRadioButton(); 

  JRadioButton jRBNextWorking = new JRadioButton(); 

  GridLayout gridLayout5 = new GridLayout(); 

  JRadioButton jRBNone = new JRadioButton(); 
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  GridLayout gridLayout4 = new GridLayout(); 

  JRadioButton jRBQGood = new JRadioButton(); 

  GridLayout gridLayout3 = new GridLayout(); 

  JTextField jPriceOnly = new JTextField(); 

  GridLayout gridLayout2 = new GridLayout(); 

  JComboBox jCBManifacture = new JComboBox(); 

  JLabel jLPriceLow = new JLabel(); 

  JLabel jLPriceOnly = new JLabel(); 

  JRadioButton jRΒQNone = new JRadioButton(); 

 

  // Μεταβλητή για την αποθήκευση του οδηγού της βάσεως δεδοµένων 

  private String DBdriver="org.gjt.mm.mysql.Driver"; 

 

 // Μεταβλητή για την αποθήκευσης της σύνδεσης της βάσεως δεδοµένων 

  private String DBConnectionStr=""; 

  private String DBServer=""; 

  private String DBUser="uAgent"; 

  private String DBPass="access"; 

 

 // Μεταβλητή για την αποθήκευση της διεύθυνσης δεδοµένων 

  private String urlname=""; 

 

  // Μεταβλητή για την αποθήκευση της γραµµής αποκωδικοποίησης 

  private String decLn=new String(); 

 

  // Μεταβλητή για την αποθήκευση του µετρητή θέσης γραµµής 

  private int offset=0; 

 

  // Μεταβλητή για την αποθήκευση του Μοντέλου 

  private String Model=new String(); 

 

  // Μεταβλητή για την αποθήκευση των Σχολίων 

  private String Comment=new String(); 

 

  // Μεταβλητή για την αποθήκευση της Τιµής 

  private String Price=new String(); 

 

  // Μεταβλητή για την αποθήκευση του κωδικού της βάσης για το χρήστη 

  private int UserID=0; 

 

  // Σηµαία για αρχή λήψης δεδοµένων 

  private boolean first=false; 
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  // Μεταβλητές αποθήκευσης Proxy, SOCKS και Authentication 

  private String socksName,proxyName,authString; 

 

 

  /**Get a parameter value*/ 

  public String getParameter(String key, String def) { 

        if(TRACE)System.out.println("getParameter"); 

    return isStandalone ? System.getProperty(key, def) : 

      (getParameter(key) != null ? getParameter(key) : def); 

  } 

 

  /**Construct the applet*/ 

  public IAApplet() { 

        if(TRACE)System.out.println("Constr"); 

} 

 

  /**Initialize the applet*/ 

  public void init() { 

        if(TRACE)System.out.println("init"); 

// Αρχικοποίηση γραφικού περιβάλλοντος 

    try { 

      jbInit(); 

    } 

    catch(Exception e) { 

      // Εκδήλωση λαθών κατά την αρχικοποίηση 

      JOptionPane.showMessageDialog(null, 

    e.toString(), 

    "Λάθος - INIT", 

    JOptionPane.OK_OPTION); 

      e.printStackTrace(); 

      System.exit(0); 

    } 

  } 

 

  /**Αρχικοποίηση αντικειµένων γραφικού περιβάλλοντος*/ 

  private void jbInit() throws Exception { 

        if(TRACE)System.out.println("jbinit"); 

    getContentPane().setLayout(borderLayout1); 

    jPanel1.setBackground(Color.gray); 

    jPanel1.setMinimumSize(new Dimension(800, 600)); 

    jPanel1.setPreferredSize(new Dimension(1024, 760)); 
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    jPanel1.setLayout(borderLayout2); 

    jPanel7.setLayout(gridLayout6); 

    gridLayout6.setColumns(2); 

    gridLayout6.setHgap(5); 

    gridLayout6.setVgap(5); 

    jBSearch.setText("Αναζήτηση"); 

    jBSearch.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

      public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

        jBSearch_actionPerformed(e); 

      } 

    }); 

    jBManagement.setText("∆ιαχείριση Συστήµατος"); 

    jBManagement.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener()  

{ 

      public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

        jBManagement_actionPerformed(e); 

      } 

    }); 

    jPanel9.setLayout(borderLayout4); 

 

    jPanel9.setBackground(Color.gray); 

    jResultPane.setBackground(SystemColor.window); 

    jResultPane.setMinimumSize(new Dimension(100, 450)); 

    jResultPane.setPreferredSize(new Dimension(100, 450)); 

    jResultPane.setEditable(false); 

    jResultPane.setContentType("text/html"); 

    jScrollPane1.setMinimumSize(new Dimension(200, 200)); 

    jScrollPane1.setPreferredSize(new Dimension(400, 520)); 

    jPanel10.setBackground(Color.gray); 

    jPanel10.setLayout(borderLayout3); 

    jPanel11.setLayout(gridLayout10); 

    gridLayout10.setColumns(1); 

    gridLayout10.setHgap(5); 

    gridLayout10.setVgap(5); 

    jLPassword.setEnabled(false); 

    jLPassword.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER); 

    jLPassword.setHorizontalTextPosition(SwingConstants.CENTER); 

    jLPassword.setText("Κωδικός"); 

    jPanel13.setLayout(gridLayout12); 

    gridLayout12.setRows(2); 

    gridLayout12.setColumns(2); 

    jPassword.setEnabled(false); 
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    jLApotelesmata.setForeground(Color.black); 

    jLApotelesmata.setOpaque(true); 

    jLApotelesmata.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER); 

    jLApotelesmata.setHorizontalTextPosition(SwingConstants.CENTER); 

    jLApotelesmata.setText("Αποτελέσµατα"); 

    jPanel14.setLayout(gridLayout9); 

    gridLayout9.setRows(5); 

    gridLayout9.setColumns(2); 

    gridLayout9.setVgap(5); 

    jLManifacture.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder()); 

    jLManifacture.setOpaque(true); 

    jLManifacture.setHorizontalAlignment(SwingConstants.TRAILING); 

    jLManifacture.setText("Κατασκευαστής :"); 

    jLModel.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder()); 

    jLModel.setOpaque(true); 

    jLModel.setHorizontalAlignment(SwingConstants.TRAILING); 

    jLModel.setText("Μοντέλο :"); 

    jLQuality.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder()); 

    jLQuality.setOpaque(true); 

    jLQuality.setHorizontalAlignment(SwingConstants.TRAILING); 

    jLQuality.setText("Ποιότητα :"); 

    jLDeliver.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder()); 

    jLDeliver.setOpaque(true); 

    jLDeliver.setHorizontalAlignment(SwingConstants.TRAILING); 

    jLDeliver.setText("Ηµέρες παράδοσης :"); 

 

    jPanel2.setLayout(gridLayout1); 

    jPanel2.setBackground(Color.gray); 

 

 

    gridLayout1.setRows(5); 

    gridLayout1.setColumns(1); 

    gridLayout1.setHgap(20); 

    gridLayout1.setVgap(5); 

    jPanel14.setBackground(Color.gray); 

    jLPrice.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder()); 

    jLPrice.setOpaque(true); 

    jLPrice.setHorizontalAlignment(SwingConstants.TRAILING); 

    jLPrice.setText("Τιµή :"); 

    jLUsername.setEnabled(false); 

    jLUsername.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER); 

    jLUsername.setHorizontalTextPosition(SwingConstants.CENTER); 
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    jLUsername.setText("Όνοµα χρήστη"); 

    jUsername.setEnabled(false); 

    jRΒQBest.setHorizontalAlignment(SwingConstants.LEADING); 

    jRΒQBest.setText("Τέλεια"); 

    jRΒQBest.setActionCommand("8"); 

    jPanel8.setLayout(gridLayout7); 

    jPanel8.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder()); 

    jRB5days.setHorizontalAlignment(SwingConstants.LEADING); 

    jRB5days.setText("Σε 5 ηµέρες"); 

    jRB5days.setVerticalTextPosition(SwingConstants.TOP); 

    jRB5days.setActionCommand("2"); 

    jPanel6.setLayout(gridLayout5); 

    jPanel6.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder()); 

    jPanel5.setLayout(gridLayout4); 

    jPanel4.setLayout(gridLayout3); 

    jPanel3.setLayout(gridLayout2); 

    jPanel3.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder()); 

    jRB2days.setVerticalTextPosition(SwingConstants.TOP); 

    jRB2days.setAlignmentX((float) 0.5); 

    jRB2days.setBorder(null); 

    jRB2days.setHorizontalAlignment(SwingConstants.LEADING); 

    jRB2days.setText("Σε 2 ηµέρες"); 

    jRB2days.setActionCommand("4"); 

    jRB10days.setHorizontalAlignment(SwingConstants.LEADING); 

    jRB10days.setText("Σε 10 ηµέρες"); 

    jRB10days.setVerticalTextPosition(SwingConstants.TOP); 

    jRB10days.setActionCommand("1"); 

    jRΒQLow.setHorizontalAlignment(SwingConstants.LEADING); 

    jRΒQLow.setText("Χαµηλή"); 

    jRΒQLow.setActionCommand("1"); 

    jCBModel.setAutoscrolls(true); 

    jCBModel.setMinimumSize(new Dimension(12, 21)); 

    jCBModel.setPreferredSize(new Dimension(55, 21)); 

    jCBModel.setActionCommand(""); 

    jLPriceMax.setHorizontalAlignment(SwingConstants.TRAILING); 

    jLPriceMax.setText("Έως :"); 

    gridLayout7.setRows(5); 

    gridLayout7.setColumns(1); 

    gridLayout7.setHgap(5); 

    gridLayout7.setVgap(5); 

    jRBQMid.setHorizontalAlignment(SwingConstants.LEADING); 

    jRBQMid.setText("Μεσαία"); 
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    jRBQMid.setActionCommand("2"); 

    jRBNextWorking.setVerticalTextPosition(SwingConstants.TOP); 

    jRBNextWorking.setBorder(null); 

    jRBNextWorking.setHorizontalAlignment(SwingConstants.LEADING); 

    jRBNextWorking.setText("Επόµενη Εργάσιµη"); 

    jRBNextWorking.setActionCommand("8"); 

    gridLayout5.setRows(5); 

    gridLayout5.setColumns(1); 

    gridLayout5.setHgap(5); 

    gridLayout5.setVgap(5); 

    jRBNone.setBorder(null); 

    jRBNone.setHorizontalAlignment(SwingConstants.LEADING); 

    jRBNone.setSelected(true); 

    jRBNone.setText("∆εν µε ενδιαφέρει"); 

    jRBNone.setVerticalTextPosition(SwingConstants.TOP); 

    jRBNone.setActionCommand("0"); 

    gridLayout4.setColumns(2); 

    jRBQGood.setHorizontalAlignment(SwingConstants.LEADING); 

    jRBQGood.setText("Καλή"); 

    jRBQGood.setActionCommand("4"); 

    gridLayout3.setColumns(4); 

    gridLayout2.setRows(2); 

    gridLayout2.setColumns(1); 

    gridLayout2.setHgap(5); 

    gridLayout2.setVgap(5); 

    jCBManifacture.setAutoscrolls(true); 

    jCBManifacture.setActionCommand(""); 

    jLPriceLow.setHorizontalAlignment(SwingConstants.TRAILING); 

    jLPriceLow.setText("Από :"); 

    jLPriceOnly.setHorizontalAlignment(SwingConstants.TRAILING); 

    jLPriceOnly.setText("Να είναι "); 

    jRΒQNone.setHorizontalAlignment(SwingConstants.LEADING); 

    jRΒQNone.setSelected(true); 

    jRΒQNone.setText("∆εν µε ενδιαφέρει"); 

    jRΒQNone.setActionCommand("0"); 

    borderLayout4.setHgap(10); 

    borderLayout4.setVgap(10); 

    borderLayout2.setHgap(5); 

    borderLayout2.setVgap(5); 

    borderLayout3.setHgap(5); 

    borderLayout3.setVgap(5); 

    getContentPane().add(jPanel1,  BorderLayout.CENTER); 
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    jPanel1.add(jPanel7,  BorderLayout.SOUTH); 

    jPanel7.add(jBSearch, null); 

    jPanel7.add(jBManagement, null); 

    jPanel1.add(jPanel9, BorderLayout.CENTER); 

    jPanel9.add(jPanel14, BorderLayout.CENTER); 

    jPanel14.add(jLManifacture, null); 

    jPanel14.add(jCBManifacture, null); 

    jPanel14.add(jLModel, null); 

    jPanel14.add(jCBModel, null); 

    jPanel8.add(jRΒQNone, null); 

    jPanel8.add(jRΒQLow, null); 

    jPanel8.add(jRBQMid, null); 

    jPanel8.add(jRBQGood, null); 

    jPanel8.add(jRΒQBest, null); 

    jPanel6.add(jRBNone, null); 

    jPanel6.add(jRBNextWorking, null); 

    jPanel6.add(jRB2days, null); 

    jPanel6.add(jRB5days, null); 

    jPanel6.add(jRB10days, null); 

    jPanel14.add(jLPrice, null); 

    jPanel14.add(jPanel3, null); 

    jPanel4.add(jLPriceLow, null); 

    jPanel4.add(jPriceLow, null); 

    jPanel4.add(jLPriceMax, null); 

    jPanel4.add(jPriceMax, null); 

    jPanel14.add(jLDeliver, null); 

    jPanel14.add(jPanel6, null); 

    jPanel14.add(jLQuality, null); 

    jPanel3.add(jPanel5, null); 

    jPanel3.add(jPanel4, null); 

    jPanel5.add(jLPriceOnly, null); 

    jPanel5.add(jPriceOnly, null); 

    jPanel14.add(jPanel8, null); 

    jPanel9.add(jPanel2,  BorderLayout.EAST); 

    jPanel1.add(jPanel10,  BorderLayout.EAST); 

    jPanel10.add(jScrollPane1,  BorderLayout.CENTER); 

    jPanel10.add(jPanel11,  BorderLayout.SOUTH); 

    jPanel11.add(jPanel13, null); 

    jPanel13.add(jLUsername, null); 

    jPanel13.add(jLPassword, null); 

    jPanel13.add(jUsername, null); 

    jPanel13.add(jPassword, null); 
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    jScrollPane1.getViewport().add(jResultPane, null); 

    jPanel10.add(jLApotelesmata, BorderLayout.NORTH); 

    bGDtD.add(jRBNone); 

    bGDtD.add(jRBNextWorking); 

    bGDtD.add(jRB2days); 

    bGDtD.add(jRB5days); 

    bGDtD.add(jRB10days); 

    bGQ.add(jRΒQNone); 

    bGQ.add(jRΒQLow); 

    bGQ.add(jRBQMid); 

    bGQ.add(jRBQGood); 

    bGQ.add(jRΒQBest); 

  } 

 

  /*Εκκίνηση applet*/ 

  public void start() { 

        if(TRACE)System.out.println("start"); 

    socksName=this.getParameter("SOCKS", ""); 

    proxyName=this.getParameter("PROXY", ""); 

    authString=this.getParameter("AUTH", ""); 

    DBServer=this.getParameter("DBServer", ""); 

 

    if(TRACE)System.out.println("DBServer = '"+DBServer+"'");  

// Παρουσίαση δεδοµένων αν χρειάζεται 

 

   // Αυτόµατη αναγνώριση θέσης αρχείων Server αν δεν έχουν οριστεί 

    if(DBServer.length()==0) 

    { 

      URL DocURL=this.getDocumentBase(); 

      DBServer=DocURL.getHost(); 

    } 

 

   // ∆ηµιουργία διεύθυνσης κλήση server βάσεως δεδοµένων 

    DBConnectionStr="jdbc:mysql://"+DBServer+"/IAgent"; 

    if(TRACE)System.out.println("DBConnectionStr =  

      '"+DBConnectionStr+"'");  

   // Παρουσίαση δεδοµένων αν χρειάζεται 

      DBRead(); 

  } 

  /**Σταµάτηµα applet*/ 

  public void stop() { 

  } 
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  /**Καταστροφή applet*/ 

  public void destroy() { 

  } 

 

  /**Πληροφορίες για το Applet*/ 

  public String getAppletInfo() { 

    return "Intelligent Agent Applet for UOM"; 

  }  

 

  /**Λήψη παραµέτρων από το περιβάλλον εισόδου*/ 

  public String[][] getParameterInfo() { 

        if(TRACE)System.out.println("getParamInfo"); 

    String[][] pinfo = 

      { 

      {"DBServer", "String", ""}, 

      {"SOCKS","String",""}, 

      {"PROXY","String",""}, 

      }; 

    return pinfo; 

  } 

 

/*Ρουτίνα Αναζήτησης και Ανανέωσης δεδοµένων όπως έρχεται από το  

κουµπί */ 

void jBSearch_actionPerformed(ActionEvent e) { 

  if(!ManageState)  // Έλεγχος κατάστασης Αναζήτησης ή ∆ιαχείρισης 

  { 

  // Κατάσταση Αναζήτησης 

  ButtonModel d=bGDtD.getSelection(); // Παράµετρος επιλογής ηµερών παράδοσης 

  ButtonModel q=bGQ.getSelection(); // Παράµετρος επιλογής ποιότητας 

  String strManifacture=(String)jCBManifacture.getSelectedItem();  

// Παράµετρος επιλογής κατασκευαστή 

  String strModel=(String)jCBModel.getSelectedItem(); 

// Παράµετρος επιλογής µοντέλου 

  String strDelivery=d.getActionCommand();   

// Μετατροπή παραµέτρου ηµερών παράδοσης σε κείµενο 

  String strQuality=q.getActionCommand();  

// Μετατροπή παραµέτρου ποιότητας σε κείµενο 

  String strPriceL=jPriceLow.getText(); // Λήψη παραµέτρου χαµηλότερης τιµής 

  String strPriceM=jPriceMax.getText(); // Λήψη παραµέτρου υψηλότερης τιµής 

  String strPriceO=jPriceOnly.getText(); // Λήψη παραµέτρου τιµής ακριβώς 

  // Προβολή ζητηθέντων παραµέτρων 



Intelligent Agents in Marketing 

Ηλίας Λιάκος 77

     if(TRACE) 

      { 

 System.out.println("Manufacture:"+strManifacture); 

 System.out.println("Model:"+strModel); 

 System.out.println("PriceLow:"+strPriceL); 

 System.out.println("PriceMax:"+strPriceM); 

 System.out.println("PriceO:"+strPriceO); 

 System.out.println("Days:"+strDelivery); 

 System.out.println("Quality:"+strQuality); 

      } 

 

      // Αρχικοποίηση µεταβλητών σύνδεσης µε τη βάση δεδοµένων 

 Connection Conn=null; 

 Statement Stmt=null; 

 ResultSet RS=null; 

 boolean More=false; 

 // Αρχικοποίηση ερώτησης προς τη βάση δεδοµένων 

 String Query="select * from products where "; 

 try{ 

   Class.forName(DBdriver).newInstance();   

// Αρχικοποίηση του οδηγού της βάσης 

 

     Conn=DriverManager.getConnection(DBConnectionStr,DBUser,DBPass);  

// Σύνδεση µε τη βάση 

   Stmt=Conn.createStatement();  // Προετοιµασία αποστολή/λήψη εντολών 

 

   if(strModel.length()!=0)  // Έλεγχος ύπαρξης παραµέτρου µοντέλου 

   { 

     Query+="Model = '"+strModel+"' "; 

     More=true; 

   } 

 

   if(strManifacture.length()!=0) // Έλεγχος ύπαρξης παραµέτρου κατασκευαστή 

   { 

     if(More) 

       Query+="AND "; 

     Query+="Manufacturer = '"+strManifacture+"' "; 

      More=true; 

   } 

 

   if(strDelivery!="0") 

// Έλεγχος ύπαρξης παραµέτρου ηµερών παράδοσης 
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   { 

     if(More) 

       Query+="AND "; 

     Query+="Delivery >= "+strDelivery+" "; 

      More=true; 

   } 

 

   if(strQuality!="0") // Έλεγχος ύπαρξης παραµέτρου ποιότητας 

   { 

     if(More) 

       Query+="AND "; 

     Query+="Quality >= "+strQuality+" "; 

      More=true; 

   } 

 

   if(strPriceL.length()!=0) 

// Έλεγχος ύπαρξης παραµέτρου χαµηλότερης τιµής 

   { 

     if(More) 

       Query+="AND "; 

     Query+="Price >= "+strPriceL+" "; 

     More=true; 

   } 

 

   if(strPriceM.length()!=0) 

// Έλεγχος ύπαρξης παραµέτρου µέγιστης τιµής 

   { 

     if(More) 

       Query+="AND "; 

     Query+="Price <= "+strPriceM+" "; 

     More=true; 

   } 

 

   if(strPriceO.length()!=0) // Έλεγχος ύπαρξης παραµέτρου τιµής 

   { 

     if(More) 

       Query+="AND "; 

     Query+="Price = "+strPriceO+" "; 

     More=true; 

   } 

 

   if(!More) // Έλεγχος µη ύπαρξης παραµέτρων 
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   Query="select * from products"; 

 

   // Προβολή µορφής τελικής ερώτησης 

   if(TRACE)System.out.println("Query '"+Query+"'"); 

 

   RS=Stmt.executeQuery(Query); // Εκτέλεση ερώτησης στη βάση 

 

   int count=0; // Αρχικοποίηση καταµετρητή δεδοµένων 

 

   TreeMap RD=new TreeMap();  

// Αρχικοποίηση ταξινόµησης απαντήσεων 

 

   while(RS.next()) // Όσο υπάρχουν δεδοµένα 

   { 

     String Pr=new String(""+(int)(RS.getFloat("Price")*100)); 

// Μετατροπή τιµής σε κείµενο 

     // Αποθήκευση απάντησης µορφοποιηµένη σε µορφή HTML 

String Data=new String(" <td align=center>" + 

RS.getString("Manufacturer") 

       +"</td><td align=center>" 

+RS.getString("Model") 

       +"</td><td>" 

  +RS.getString("Comment") 

       +"</td> <td  align=center>" 

  +strQualityTag[RS.getInt("Quality")-1] 

       +"</td><td align=center>" 

  +strDeliveryTag[RS.getInt("Delivery")-1] 

       +"</td><td align=center>" 

  +RS.getFloat("Price")+"</td><td>"); 

  // Εισαγωγή δεδοµένων στη λίστα ταξινόµησης µε βάση το      

βάρος της απάντησης 

       RD.put(new Integer(RS.getInt("Quality") 

  +RS.getInt("Delivery")+Integer.parseInt(Pr)),Data); 

       // Αύξηση καταµετρητή 

       count++; 

   } 

   // Προετοιµασία για προβολή αποτελέσµατος 

   String strResult=""; 

   if(count!=0) // Αν καταµετρήθηκαν απαντήσεις να παρουσιαστούν 

   { 

   boolean Grid=false; // Αρχικοποίηση χρώµατος γραµµής 

   Integer max=(Integer)RD.lastKey();  // Λήψη µέγιστης τιµής βάρους 
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 // Προβολή δεδοµένων όπως αυτά έχουν ταξινοµηθεί από το σύστηµα 

   for ( Iterator myIterator = RD.keySet().iterator();  

  myIterator.hasNext(); ) { 

     Integer base=(Integer)myIterator.next();   

     // Λήψη δεδοµένων από το ταξινοµητή 

     String Data = (String)RD.get(base);  

    // Μεταφορά δεδοµένων από το ταξινοµητή 

     String score=new 

         String(""+(base.intValue()*100)/max.intValue());  

      // Ποσοστιαία προβολή βάρους 

     if(Grid) 

       strResult="<tr bgcolor=\"#D0DCE0\">"+Data+score+" 

  %</td></tr>"+strResult; // Αποθήκευση µε το ένα χρώµα 

     else 

       strResult="<tr bgcolor=\"#DCD0E0\">"+Data+score+"  

  %</td></tr>"+strResult;  // Αποθήκευση µε το άλλο χρώµα 

     Grid=!Grid;  //Μετάβαση στο άλλο χρώµα από αυτό που είναι τώρα 

   } 

 

   // Προσθήκη άλλων πληροφορίες για τη προβολή σε µορφή HTML 

   strResult="<HTML>\n<BODY>\n<TABLE border=10>\n" 

   +"<tr bgcolor=\"DDDDDD\"><td><H2>ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ</H2></td>"+ 

   "<td align=center><H2>ΜΟΝΤΕΛΟ</H2></td> 

   <td align=center><H2>ΣΧΟΛΙΑ</H2>"+ 

   "<td align=center><H2>ΠΟΙΟΤΗΤΑ</H2></td> 

   <td align=center><H2>ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ</H2>"+ 

   "</td><td align=center><H2>ΤΙΜΗ</H2></td> 

   <td align=center><H2>ΣΚΟΡ</H2>"+ 

   "</td></tr>"+strResult+"</TABLE>\n<br>"; 

 

 // Τελική αναφορά αριθµού δεδοµένων που βρέθηκαν στη περιοχή  // επάνω 

από τα αποτελέσµατα 

   if(count >1) 

   { 

     strResult+="<hr>"; 

     jLApotelesmata.setText( 

    new String("Βρέθηκαν "+count+" αναφορές")); 

   } 

   else 

     if(count==1) 

     { 

       strResult+="<hr>"; 
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       jLApotelesmata.setText( 

    new String("Βρέθηκε "+count+" αναφορά")); 

     } 

   } 

   else 

   { 

     // Αναφορά ότι δεν βρέθηκαν δεδοµένα 

       strResult="<HTML>\n<BODY>\n"; 

       jLApotelesmata.setText( 

    new String("∆εν βρέθηκε καµία αναφορά")); 

   } 

   // Κλείσιµο προβολής σε µορφή HTML 

   strResult+="<br></BODY>\n</HTML>\n"; 

 

   // Προβολή αποτελέσµατος στη αντίστοιχη περιοχή 

   jResultPane.setText(strResult); 

   // Τοποθέτηση στην αρχή των αποτελεσµάτων 

   jResultPane.setCaretPosition(0); 

   this.repaint(); 

   // Για να καθαρίσουµε τη µνήµη 

   RS.close(); // Κλείσιµο στη λήψη δεδοµένων 

   Stmt.close(); 

  // Κλείσιµο στη αποστολή και λήψη εντολών στη βάση 

   Conn.close(); // Κλείσιµο στη σύνδεση µε τη βάση 

 } 

 catch (Exception E) 

 { 

   // Προβολή σε περιπτώσεις λάθους 

   System.err.println("Λάθος διαβάσµατος/προβολής δεδοµένων."); 

   E.printStackTrace(); 

   try{ 

 if(RS!=null) 

   RS.close(); // Κλείσιµο στη λήψη δεδοµένων 

   if(Stmt!=null) 

     Stmt.close(); 

   // Κλείσιµο στη αποστολή και λήψη εντολών στη βάση 

   if(Conn!=null) 

     Conn.close(); // Κλείσιµο στη σύνδεση µε τη βάση 

   }catch (Exception Ex){} 

   System.exit(0); // Έξοδος λόγω λάθους από το πρόγραµµα 

 } 

    } 
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    else 

    { 

      // Κατάσταση ανανέωσης δεδοµένων 

      // Λήψη παραµέτρων 

      ButtonModel d=bGDtD.getSelection(); 

      ButtonModel q=bGQ.getSelection(); 

      String Man=(String)jCBManifacture.getSelectedItem(); 

      String Model=(String)jCBModel.getSelectedItem(); 

      String Delivery=d.getActionCommand(); 

      String Quality=q.getActionCommand(); 

      String Price=jPriceOnly.getText(); 

      // Προετοιµασία προβολής δεδοµένων ανανέωσης 

      String Result="<HTML>\n<BODY>\n<TABLE border=10>" 

      +"<tr bgcolor=\"#D0DCE0\"><td align=center>"+Man 

      +"</td><td align=center>"+Model+"</td><td>"+Comment 

      +"</td><td align=center>" 

 +strQualityTag[Integer.parseInt(Quality)-1] 

      +"</td><td align=center>" 

 +strDeliveryTag[Integer.parseInt(Delivery)-1] 

      +"</td><td align=center>"+Price+"</td><td>"; 

      Connection Conn=null; 

      Statement Stmt=null; 

      try{ 

 Class.forName(DBdriver).newInstance();   

     // Αρχικοποίηση του οδηγού της βάσης 

     Conn=DriverManager.getConnection(DBConnectionStr,DBUser,DBPass);   

     // Σύνδεση µε τη βάση 

 Stmt=Conn.createStatement();  

     // Προετοιµασία αποστολή/λήψη εντολών 

 

 // Να ανανεωθούν οι πληροφορίες για το µοντέλο που έχει      επιλεγεί 

για αυτό το χρήστη και κατασκευαστή 

 int RowCount=Stmt.executeUpdate("UPDATE products SET  

 Comment = '"+Comment+"' , Price = "+Price+" , Quality =  "+Quality+" , 

Delivery = "+Delivery+" where Manufacturer =  '"+Man +"' AND Model = '"+Model 

+"' AND user_id = "+UserID);  

 // Εισαγωγή στη βάση 

 

        if(RowCount==0) 

        { 
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 // Αν δεν ανανεώθηκε τότε οι πληροφορίες για το µοντέλο που  έχει επιλεγεί για 

αυτό το χρήστη και κατασκευαστή να εισαχθούν  µαζί µε τις άλλες πληροφορίες στη 

βάση δεδοµένων 

          RowCount=Stmt.executeUpdate("INSERT INTO products  

  (Manufacturer,Model,Comment,Price,Quality, 

  Delivery,user_id) VALUES ('"+Man 

  +"','"+Model+"','"+Comment+"','"+Price+"', 

  "+Quality+","+Delivery+","+UserID+")");  

     // Εισαγωγή στη βάση 

          if(RowCount>0) 

          { 

     // Έγινε η εισαγωγή µε επιτυχία 

     Result+="Νέα εισαγωγή</td></tr>"; 

            if(TRACE)System.out.println( 

     "Νέες γραµµές "+RowCount+" ."); 

          } 

          else 

          { 

    // ∆εν ήταν δυνατή ούτε η εισαγωγή των δεδοµένων αυτών στη βάση 

            Result+="∆ΕΝ ΕΓΙΝΕ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ</td></tr>"; 

            if(TRACE)System.out.println("∆εδοµένα δεν εισήχθηκαν  

  ('"+Man +"','"+Model+"','"+Comment+"', 

  '"+Price+"','"+UserID+"')");  

 // Παρουσίαση δεδοµένων 

          } 

        } 

        else if(RowCount>0) 

        { 

   // Έγινε η ανανέωση µε επιτυχία 

     Result+="Ανανεώθηκε</td></tr>"; 

     if(TRACE)System.out.println( 

    "Ανανεώθηκαν "+RowCount+" γραµµές.");  

     // Παρουσίαση δεδοµένων 

 } 

 Stmt.close();// Κλείσιµο στη αποστολή και λήψη εντολών στη βάση 

 Conn.close(); // Κλείσιµο στη σύνδεση µε τη βάση 

      } 

      catch (Exception E) 

      { 

 // Έγινε κάποιο σφάλµα κατά τη διαδικασία εισαγωγής τον   

 δεδοµένων στη βάση 

  Result+="</TABLE>\n<br>\nΛάθος εγγραφής στη βάση  
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 δεδοµένων.<br>\n</BODY>\n</HTML>\n"; 

 jResultPane.setText(Result); 

 jResultPane.setCaretPosition(0); 

 System.err.println("Λάθος εγγραφής στη βάση δεδοµένων."); 

 E.printStackTrace(); 

 try{ 

 if(Stmt!=null) 

   Stmt.close(); 

   // Κλείσιµο στη αποστολή και λήψη εντολών στη βάση 

        if(Conn!=null) 

   Conn.close(); // Κλείσιµο στη σύνδεση µε τη βάση 

 }catch (SQLException Ex){} 

      } 

 

      // Τέλος του πίνακα µε τα αποτελέσµατα και του HTML 

      Result+="</TABLE>\n<br>\n</BODY>\n</HTML>\n"; 

 

 // Προβολή του κειµένου στο χρήστη και τοποθέτηση του στην αρχή  

 του κειµένου παρουσίασης 

      jResultPane.setText(Result); 

      jResultPane.setCaretPosition(0); 

 

  } 

 

} 

 

  void jBManagement_actionPerformed(ActionEvent e) { 

    // Χρήση του κουµπιού jBManagement σαν δείκτης της καταστάσεως  του 

συστήµατος 

      String CurrStr=jBManagement.getText(); 

 

    // Αρχικοποίηση στη κατάσταση εισόδου 

     boolean CurrState=jUsername.isEnabled(); 

 

     // Αποθήκευση URL για ανάκτηση δεδοµένων από το Internet 

     String dataURL=""; 

 

    // Έλεγχος αν είναι σε κατάσταση διαχείριση συστήµατος 

     if(CurrStr.compareTo("∆ιαχείριση Συστήµατος")==0) 

     { 

        jBManagement.setText("Πρόσβαση"); 

 CurrState=!CurrState; 
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      } 

      else // Έλεγχος αν είναι σε κατάσταση πρόσβασης 

      if(CurrStr.compareTo("Πρόσβαση")==0) 

      { 

 // Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης και όνοµα χρήστη 

 String Pass=new String(jPassword.getPassword()); 

 String User=jUsername.getText(); 

 

 // Έλεγχος αν έχουν δοθεί και τα δύο 

 if((Pass.compareTo("")!=0)|(User.compareTo("")!=0)) 

 { 

          if(TRACE) System.out.println("U:"+User+" P:"+Pass); 

   if(TRACE) System.out.println("DBConn:"+DBConnectionStr); 

   // Ανάκτηση δεδοµένων από τη βάση 

   Connection Conn=null; // Μηδενισµός σύνδεσης 

   Statement Stmt=null;  // Μηδενισµός εντολών προς βάση 

     try{ 

       Class.forName(DBdriver).newInstance();   

    // Αρχικοποίηση του οδηγού της βάσης 

 

       Conn=DriverManager.getConnection(DBConnectionStr,DBUser,DBPass);  

// Σύνδεση µε τη βάση 

       Stmt=Conn.createStatement();   

// Προετοιµασία αποστολή/λήψη εντολών 

 

// Ορισµός µεταβλητης και ερώτησης προς βάση δεδοµένων 

   String Query="select * from users where user = '"+User+"' AND  

 password = PASSWORD('"+Pass+"')"; 

 

      if(TRACE)System.out.println("Query '"+Query+"'"); // Προβολή αν 

       // χρειάζεται ερώτηση 

 ResultSet RS=Stmt.executeQuery(Query);  

      // Εκτέλεση ερώτησης στη βάση 

       ManageState=RS.next();   

     // Έλεγχος αν υπάρχουν δεδοµένα άρα και 

          // σωστός κωδικός πρόσβασης 

              jPassword.setText(""); 

       if(ManageState) 

       { 

 // Αρχικοποίηση για το χρήστη του πίνακα µε τους κατασκευαστές 

  // και τα µοντέλα που 

  jCBManifacture.removeAllItems(); 
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  jCBModel.removeAllItems(); 

 

  // Λήψη από τη βάση δεδοµένων αριθµού µητρώου του χρήστη 

         UserID=RS.getInt("user_id"); 

  // Λήψη από τη βάση δεδοµένων της διεύθυνσης λήψης   

 // δεδοµένων του χρήστη 

                dataURL=RS.getString("url"); 

 

  // Ανανέωση της κατάστασης του συστήµατος διαχείρισης 

  jBManagement.setText("Έξοδος από ∆ιαχείριση"); 

 

 

  jBSearch.setText("Ανανέωση"); 

 

  // Αλλαγή κατάστασης συστήµατος 

  CurrState=!CurrState; 

 

  if(TRACE)System.out.println("Manage OK for "+UserID);  

         // Προβολή 

 

  // Αποκωδικοποίηση δεδοµένων διεύθυνσης 

  Manager(dataURL); 

 

  // ∆ιάβασµα από τη βάση δεδοµένων 

  DBRead(); 

       } 

       else 

              { 

  // Απέτυχε η πρόσβαση στο σύστηµα διαχείρισης 

  UserID=0; 

 

  // Προβολή ανάλογου µηνύµατος 

                JOptionPane.showMessageDialog(null, 

                     "Λάθος όνοµα χρήστη ή κωδικού πρόσβασης", 

                     "Λάθος", 

                     JOptionPane.OK_OPTION); 

              } 

 

       // Κλείσιµο σύνδεσης µε τη βάση δεδοµένων 

       RS.close(); 

       // Για να καθαρίσουµε τη µνήµη 

       Stmt.close(); 
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   // Κλείσιµο στη αποστολή και λήψη εντολών στη βάση 

       Conn.close(); // Κλείσιµο στη σύνδεση µε τη βάση 

     } 

     catch (Exception E) 

     { 

       // Προβολή λάθους σε περίπτωση προβλήµατος 

       System.err.println("Λάθος διαβάσµατος από τη βάση    

      δεδοµένων."); 

       E.printStackTrace(); 

       try{ 

       if(Stmt!=null) 

  Stmt.close(); 

   // Κλείσιµο στη αποστολή και λήψη εντολών στη βάση 

       if(Conn!=null) 

  Conn.close(); // Κλείσιµο στη σύνδεση µε τη βάση 

       }catch (Exception Ex){} 

     } 

 } 

      } 

      else 

      if(CurrStr.compareTo("Έξοδος από ∆ιαχείριση")==0) 

      { 

 // Ορισµός µεταβλητών κατά την έξοδο από το σύστηµα διαχείρισης 

        CurrState=false; 

 ManageState=false; 

 jBManagement.setText("∆ιαχείριση Συστήµατος"); 

 jPriceOnly.setText(""); 

      UserID=0; 

 jBSearch.setText("Αναζήτηση"); 

 

 // ∆ιάβασµα από τη βάση δεδοµένων στη καινούργια κατάσταση 

 DBRead(); 

      } 

     // Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση θέσης ονόµατος και κωδικού χρήστη 

      jPassword.setEnabled(CurrState); 

      jUsername.setEnabled(CurrState); 

      jLPassword.setEnabled(CurrState); 

      jLUsername.setEnabled(CurrState); 

 

      this.validate(); 

    } 
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  /*∆ιαχείριση δεδοµένων από διεύθυνση στο Internet ή το τοπικό δίσκο 

  σύµφωνα µε το πρότυπο URL */ 

  public void Manager(String dataURL){ 

 

 // Προβολή θέσης λήψης δεδοµένων 

    jLApotelesmata.setText(new String  

    ("Ανάγνωση δεδοµένων από το '"+dataURL+"'")); 

 

    urlname=dataURL; 

    enableEvents(AWTEvent.WINDOW_EVENT_MASK); 

    // Ορισµός ύπαρξης διαµεσολαβητή (PROXY) στη πρόσβαση στο server 

      if(proxyName!="") 

      { 

 int pos=proxyName.indexOf(":"); 

 String proxyHost=proxyName.substring(0,pos); 

 String proxyPort=proxyName.substring(pos+1); 

 

 if(TRACE)System.out.println("Proxy "+proxyHost+"**"+proxyPort); 

 

 // Έλεγχος υποστήριξης proxy 

 System.getProperties().put( "proxySet", "true" ); 

 System.getProperties().put( "proxyHost", proxyHost ); 

 System.getProperties().put( "proxyPort", proxyPort ); 

      } 

 

      if(socksName!="") 

      { 

 int pos=socksName.indexOf(":"); 

 String socksHost=socksName.substring(0,pos); 

 String socksPort=socksName.substring(pos+1); 

 

 if(TRACE)System.out.println( 

    "Socks4 proxy "+socksHost+"**"+socksPort); 

 

 // Έλεγχος υποστήριξης SOCKS 

     System.getProperties().setProperty("socksProxySet", "true" ); 

     System.getProperties().setProperty("socksProxyHost",socksHost); 

     System.getProperties().setProperty("socksProxyPort",socksPort); 

      } 

    try 

    { 
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      // Σύνδεση µε τη τοποθεσία δεδοµένων 

 URL url = new URL(urlname); 

 URLConnection connection = url.openConnection(); 

 BufferedReader in = new BufferedReader( 

    new InputStreamReader( 

     connection.getInputStream()));  

    // ∆ιάβασµα γραµµής από το κανάλι σύνδεσης 

 // Μεταβλητή για την αποθήκευση δεδοµένων της γραµµής εισόδου 

 String inputLine; 

 // Μεταβλητή για την αποθήκευση των αποτελεσµάτων 

 String Result="<HTML>\n<BODY>\n<TABLE border=10>\n"; 

        Result+="<tr  

  bgcolor=\"DDDDDD\"><td><H2>ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ</H2></td><td  

 align=center><H2>ΜΟΝΤΕΛΟ</H2></td><td  

  align=center><H2>ΣΧΟΛΙΑ</H2></td><td     

 align=center><H2>ΤΙΜΗ</H2></td><td  

  align=center><H2>ΤΥΠΟΣ</H2></td></tr>"; 

 

 // Μεταβλητή για την αποθήκευση του µετρητή γραµµών 

 int count=0; 

        Grid=false; 

 

 // ∆ιάβασµα γραµµής όσο υπάρχουν δεδοµένα 

 while ((inputLine = in.readLine()) != null) 

 { 

   // Προβολή στη κονσόλα ελέγχου των δεδοµένων εισόδου για   

 εξακρίβωση το τι παίρνει ο αποκωδικοποιητής 

   if (TRACE) System.err.println(count+"#"+inputLine); 

 

   // Έλεγχος για πιο URL χειρίζεται τώρα 

   //http://www.sonicstate.com/synthfool/rolprc79.html 

   if(urlname.endsWith("www.sonicstate.com/synthfool/rolprc79.html") 

          |urlname.endsWith("rolprc79.html")) 

   { 

     String r=RolandParser(inputLine,count);  

    // ∆ιαχωρισµός δεδοµένων για τη Roland 

     if(r!="") // Υπάρχουν αποτελέσµατα 

     Result+=r;  // Να προστεθούν στα υπάρχοντα δεδοµένα 

   } 

 

   // Έλεγχος για πιο URL χειρίζεται τώρα 

   //http://www.rt66.com/~pimentel/price.html 
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   if(urlname.endsWith("~pimentel/price.html") 

          |urlname.endsWith("pimentel.html")) 

   { 

     String r=PimenTelParser(inputLine,count);  

   // ∆ιαχωρισµός δεδοµένων για τη PimenTel 

     if(r!="") // Υπάρχουν αποτελέσµατα 

       Result+=r;  // Να προστεθούν στα υπάρχοντα δεδοµένα 

   } 

 

   // Έλεγχος για πιο URL χειρίζεται τώρα 

   //http://www.renaissanceguitars.com/pricelist.html 

   if(urlname.endsWith("www.renaissanceguitars.com/pricelist.html") 

          |urlname.endsWith("renaissanceguitars.com.html")) 

   { 

     String r=RenaissanceParser(inputLine,count);  

    // ∆ιαχωρισµός δεδοµένων για τη PimenTel 

     if(r!="") // Υπάρχουν αποτελέσµατα 

     Result+=r;  // Να προστεθούν στα υπάρχοντα δεδοµένα 

   } 

   count++; 

 } 

 in.close(); 

 // Τελική µορφοποίηση δεδοµένων προβολής 

  Result+="</TABLE>\n<br>\n</BODY>\n</HTML>\n"; 

 

 // Προβολή δεδοµένων στο προκαθορισµένο χώρο παρουσίασης 

 jResultPane.setText(Result); 

 jResultPane.setCaretPosition(0); 

 if (TRACE) System.err.println("Result= '"+Result+"'"); 

 

    } 

    catch(Exception ex) 

    { 

      // Προβολή λαθών 

      ex.printStackTrace(); 

      JOptionPane.showMessageDialog(null, 

    ex.toString(), 

    "Λάθος", 

    JOptionPane.OK_OPTION); 

      System.exit(0); 

    } 

  } 
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  // Ανάγνωση από τη βάση δεδοµένων 

  private void DBRead() 

  { 

    if(TRACE)System.out.println("DBRead"); 

    // Ανάκτηση δεδοµένων από τη βάση 

    Connection Conn=null; // Μηδενισµός σύνδεσης 

    Statement Stmt=null;  // Μηδενισµός εντολών προς βάση 

    ResultSet RS=null;    // Μηδενισµός θέσεις δεδοµένων 

 

    // Αφαίρεση όλων των δεδοµένων που ήδη υπάρχουν στους πίνακες 

    // κατασκευαστών και µοντέλων 

    jCBModel.removeItemListener(this); 

    jCBManifacture.removeItemListener(this); 

    jCBManifacture.removeAllItems(); 

    jCBModel.removeAllItems(); 

 

      try{ 

 Class.forName(DBdriver).newInstance();  

     // Αρχικοποίηση του οδηγού της βάσης 

 

     Conn=DriverManager.getConnection(DBConnectionStr,DBUser,DBPass);  

        // Σύνδεση µε τη βάση 

 Stmt=Conn.createStatement();   

     // Προετοιµασία αποστολή/λήψη εντολών 

 String Query="select Model,Manufacturer from products";  

// Ορισµός µαταβλητης και αρχικοποίησης ερώτησης προς βάση δεδοµένων 

 if(UserID!=0) 

   Query="select Model,Manufacturer from products  

where user_id = "+UserID;  

   // Επαναπροσδιορισµός ερώτησης προς βάση δεδοµένων 

   // για ορισµένο χρήστη µόνο 

 

 if(TRACE)System.out.println("Query '"+Query+"'");  

     // Προβολή αν χρειάζεται η ερώτηση 

 RS=Stmt.executeQuery(Query); // Εκτέλεση ερώτησης στη βάση 

        jCBModel.addItem(new String());  

  // Προσθήκη κενού αντικειµένου στη λίστα µε τα µοντέλα 

 jCBManifacture.addItem(new String()); 

 // Προσθήκη κενού αντικειµένου στη λίστα µε τους κατασκευαστές 

 String M="";  // Αρχικοποίηση µεταβλητής για το έλεγχο ύπαρξης 

     // κενών δεδοµένων 
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 String Man=""; // Αρχικοποίηση µεταβλητής για το έλεγχο ύπαρξης 

      // δεδοµένων του ιδίου κατασκευαστή 

 while(RS.next()) // Όσο υπάρχουν δεδοµένα 

 { 

   M=RS.getString("Model");   

    // Αντιγραφή στη µεταβλητή των δεδοµένων 

   if(M.length()!=0) // Έλεγχος µήκους δεδοµένων 

   { 

     if(TRACE)System.out.println("'"+M+"'");  

     // Παρουσίαση δεδοµένων αν χρειάζεται 

     jCBModel.addItem(new String(M)); 

     // Προσθήκη δεδοµένων στο διάλογο 

          } 

   if(Man.compareTo(RS.getString("Manufacturer"))!=0)   

     // Άλλος κατασκευαστής βρέθηκε 

   { 

     Man=RS.getString("Manufacturer"); 

     if(TRACE)System.out.println("'"+Man+"'");  

     // Παρουσίαση δεδοµένων αν χρειάζεται 

     jCBManifacture.addItem(new String(Man));  

     // Προσθήκη δεδοµένων στο διάλογο 

   } 

 } 

 

 // Για να καθαρίσουµε τη µνήµη 

 RS.close(); // Κλείσιµο στη λήψη δεδοµένων 

 Stmt.close(); //Κλείσιµο στη αποστολή και λήψη εντολών στη βάση 

 Conn.close(); // Κλείσιµο στη σύνδεση µε τη βάση 

 

 // Ενεργοποίηση πινάκων κατασκευαστών και µοντέλων 

 jCBModel.addItemListener(this); 

 jCBManifacture.addItemListener(this); 

 

 // Ανανέωση γραφικού περιβάλλοντος 

 this.repaint(); 

      } 

      catch (Exception E) 

      { 

 // Προβολή λαθών 

 System.err.println("Λάθος διαβάσµατος από τη βάση δεδοµένων."); 

 E.printStackTrace(); 

 try{ 
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      if(RS!=null) 

 RS.close(); // Κλείσιµο στη λήψη δεδοµένων 

 if(Stmt!=null) 

   Stmt.close(); 

   // Κλείσιµο στη αποστολή και λήψη εντολών στη βάση 

        if(Conn!=null) 

   Conn.close(); // Κλείσιµο στη σύνδεση µε τη βάση 

 }catch (Exception Ex){} 

 System.exit(0); 

      } 

  } 

 

  //Καταχώρηση δεδοµένων στη βάση δεδοµένων 

  private String DBEntry(String Man,String Model,String Comment,String  

Price) 

  { 

    // Προετοιµασία προβολής δεδοµένων καταχώρησης στη βάση 

    String Result=""; 

      if(Grid) 

        Result+="<tr bgcolor=\"#D0DCE0\"><td align=center>"+Man 

        +"</td><td align=center>"+Model+"</td><td>"+Comment 

        +"</td><td align=center>"+Price+"</td><td>"; 

 

      else 

        Result+="<tr bgcolor=\"#DCD0E0\"><td align=center>"+Man 

        +"</td><td align=center>"+Model+"</td><td>"+Comment 

        +"</td><td align=center>"+Price+"</td><td>"; 

      Grid=!Grid; 

 

      Connection Conn=null; 

      Statement Stmt=null; 

      try{ 

 Class.forName(DBdriver).newInstance();   

    // Αρχικοποίηση του οδηγού της βάσης 

    Conn=DriverManager.getConnection(DBConnectionStr,DBUser,DBPass);   

  // Σύνδεση µε τη βάση 

 Stmt=Conn.createStatement();   

    // Προετοιµασία αποστολή/λήψη εντολών 

 

 int RowCount=Stmt.executeUpdate("UPDATE products SET Comment =  

    '"+Comment+"' , Price = "+Price+" where Manufacturer =  

    '"+Man +"' AND Model = '"+Model 
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         +"' AND user_id = "+UserID); // Ανανέωση στη βάση 

        if(RowCount==0) 

        { 

         RowCount=Stmt.executeUpdate("INSERT INTO products  

         (Manufacturer,Model,Comment,Price,user_id) VALUES ('"+Man 

   +"','"+Model+"','"+Comment+"','"+Price+"','"+UserID+"')");  

       // Εισαγωγή στη βάση 

          if(RowCount>0) 

          { 

     Result+="Νέα εισαγωγή</td></tr>"; 

          if(TRACE)System.out.println("Νέες γραµµές "+RowCount+" .");  

// Παρουσίαση δεδοµένων 

            jCBManifacture.addItem(new String(Man));  

// Προσθήκη δεδοµένων στο διάλογο 

     jCBManifacture.setActionCommand(Man); 

            jCBModel.addItem(new String(Model));  

// Προσθήκη δεδοµένων στο διάλογο 

     jCBModel.setActionCommand(Model); 

          } 

          else 

          { 

            Result+="∆ΕΝ ΕΓΙΝΕ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ</td></tr>"; 

            if(TRACE)System.out.println("∆εδοµένα δεν εισήχθηκαν  

  ( '"+Man +"','"+Model+"','"+Comment+"', 

  '"+Price+"','"+UserID+"')"); // Παρουσίαση δεδοµένων 

          } 

        } 

        else if(RowCount>0) 

        { 

     Result+="Ανανεώθηκε</td></tr>"; 

     if(TRACE)System.out.println( 

    "Ανανεώθηκαν "+RowCount+" γραµµές.");  

       // Παρουσίαση δεδοµένων 

   } 

 Stmt.close();// Κλείσιµο στη αποστολή και λήψη εντολών στη βάση 

 Conn.close(); // Κλείσιµο στη σύνδεση µε τη βάση 

      } 

      catch (Exception E) 

      { 

 // Προβολή λάθους 

 System.err.println("Λάθος εγγραφής στη βάση δεδοµένων."); 

 E.printStackTrace(); 
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 try{ 

 if(Stmt!=null) 

   Stmt.close(); 

   // Κλείσιµο στη αποστολή και λήψη εντολών στη βάση 

        if(Conn!=null) 

   Conn.close(); // Κλείσιµο στη σύνδεση µε τη βάση 

 }catch (SQLException Ex){} 

      } 

      return Result; 

  } 

 

  /* Έλεγχος αλλαγής κατάστασης αντικειµένων */ 

public void itemStateChanged(ItemEvent e) { 

 

// Αν δεν είναι σε κατάσταση διαχείρισης το σύστηµα να µην συνεχίσει 

      if(!ManageState) 

        return; 

 

// Αποθήκευση δεδοµένων σε µορφή JComboBox 

      JComboBox jcb=(JComboBox)e.getSource(); 

      if(jcb==jCBModel)  

  // Αν προήΛθε από τα µοντέλα τότε να ανανεωθούν οι 

  // ενδείξεις για το ανάλογο µοντέλο 

      { 

        String smodel=(String)jcb.getSelectedItem();  

       // Όνοµα µοντέλου 

    Connection Conn=null; // Μηδενισµός σύνδεσης 

    Statement Stmt=null; // Μηδενισµός εντολών προς βάση 

    ResultSet RS=null;  // Μηδενισµός θέσεις δεδοµένων 

      try{ 

 Class.forName(DBdriver).newInstance();   

   // Αρχικοποίηση του οδηγού της βάσης 

 

     Conn=DriverManager.getConnection(DBConnectionStr,DBUser,DBPass); 

       // Σύνδεση µε τη βάση 

 Stmt=Conn.createStatement();   

    // Προετοιµασία αποστολή/λήψη εντολών 

 String Query=new String("select * from products where user_id =  

"+UserID+" AND Model = '"+smodel+"' ");  

// Ορισµός µεταβλητής και αρχικοποίησης ερώτησης προς βάση δεδοµένων για το µοντέλο 

και τον ενεργό χρήστη 

 if(TRACE)System.out.println("Query '"+Query+"'");  
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     // Προβολή αν χρειάζεται η ερώτηση 

 RS=Stmt.executeQuery(Query); // Εκτέλεση ερώτησης στη βάση 

        if(RS.next()) // Αν υπάρχουν δεδοµένα 

        { 

            jLApotelesmata.setText("Σχόλια"); 

          String strResult="<HTML>\n<BODY>\n<br>"; 

          strResult+=RS.getString("Comment"); 

  strResult+="<br></BODY>\n</HTML>\n"; 

 

 // Προβολή σχολίων στο αντίστοιχο χώρο 

        jResultPane.setText(strResult); 

 jResultPane.setCaretPosition(0); 

          jCBManifacture.setSelectedItem(RS.getString("Manufacturer")); 

          jPriceOnly.setText(""+RS.getFloat("Price")); 

 

     // Μετακίνηση κουµπιού ποιότητας 

          String q=""+RS.getInt("Quality"); 

     JRadioButton o=null; 

      for (Enumeration bGQe = bGQ.getElements();    

 bGQe.hasMoreElements();) { 

  o=(JRadioButton)bGQe.nextElement(); 

        if(o.getActionCommand().compareTo(q)==0) 

        { 

    o.setSelected(true); 

    if(TRACE)System.out.println(q+" = "+o.getText()); 

  } 

  else 

    if(TRACE)System.out.println(">"+o.getText()); 

     } 

 

     // Μετακίνηση κουµπιού παράδοσης 

          String d=""+RS.getInt("Delivery"); 

     o=null; 

      for (Enumeration bGDe = bGDtD.getElements();  

   bGDe.hasMoreElements() ;) { 

  o=(JRadioButton)bGDe.nextElement(); 

        if(o.getActionCommand().compareTo(d)==0) 

        { 

                  o.setSelected(true); 

    if(TRACE)System.out.println(d+" = "+o.getText()); 

  } 

  else 
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      if(TRACE)System.out.println("> "+o.getText()); 

     } 

        } 

 

        RS.close(); 

 Stmt.close(); //Κλείσιµο στη αποστολή και λήψη εντολών στη βάση 

 Conn.close(); //Κλείσιµο στη σύνδεση µε τη βάση 

      } 

      catch (Exception E) 

      { 

 // Προβολή λάθους 

 System.err.println("Λάθος κατά την ανάγνωσης από τη βάση    

   δεδοµένων."); 

 E.printStackTrace(); 

 try{ 

 if(Stmt!=null) 

   Stmt.close(); 

   // Κλείσιµο στη αποστολή και λήψη εντολών στη βάση 

        if(Conn!=null) 

   Conn.close(); // Κλείσιµο στη σύνδεση µε τη βάση 

 }catch (Exception Ex){} 

 System.exit(0); 

      } 

      } 

    } 

 

 

  // ∆ιαχωρισµός δεδοµένων για της τιµές της ROLAND 

  // URL http://www.sonicstate.com/synthfool/rolprc79.html 

  private String RolandParser(String inputLine, int count) 

  { 

      int startI=0; 

      int endI=0; 

      String Result=""; 

      if(( 

      ((count>=14)&(count<=168)) //Χρήσιµες γραµµές να ελεγχθούν 

      )&(inputLine.length()!=0)  //Να µην είναι κενή 

      &(inputLine.indexOf(9)!=-1))//Έλεγχος για χαρακτ. 9 στη γραµµή 

      { 

 startI=inputLine.indexOf(9); // Να βρεθεί το πρώτο πεδίο 

 endI=inputLine.lastIndexOf(9);// Να βρεθεί το τελευταίο πεδίο 

 if(startI==endI)            //Αν συµπίπτουν η αρχή και το τέλος 
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   decLn+=inputLine;         // Να αποµνηµονευτεί η γραµµή 

 else 

 { 

   decLn+=inputLine;         // Να προστεθεί η γραµµή 

   startI=decLn.indexOf(9);  // Να βρεθεί το πρώτο πεδίο της 

             // όλης γραµµής 

   endI=decLn.lastIndexOf(9);// Να βρεθεί το τελευταίο πεδίο της 

             // όλης γραµµής 

   Model=decLn.substring(0,startI); // Βρέθηκε το µοντέλο 

   Price=decLn.substring(endI+1);   // Βρέθηκε η τιµή 

   Comment=decLn.substring(startI+1,endI); // Τα υπόλοιπα να 

       // είναι στα σχόλια 

   try{ 

   Float.parseFloat(Price);     // Έλεγχος ότι υπάρχει 

           // τιµή για το αντικείµενο 

     Result=DBEntry("ROLAND",Model.trim(),Comment.trim() 

     ,Price.trim());  // Αποστολή δεδοµένων στη βάση δεδοµένων 

   } 

   catch(NumberFormatException ex){} 

   decLn="";      // Αρχικοποίηση τιµής γραµµής αποκωδικοποίησης 

 } 

      } 

        return Result; 

  } 

 

  // ∆ιαχωρισµός δεδοµένων για της τιµές της ROLAND 

  // URL http://www.sonicstate.com/synthfool/rolprc79.html 

  private String PimenTelParser(String inputLine, int count) 

  { 

      int startI=0; 

      int endI=0; 

      String Result=""; 

    return Result; 

  } 

  // ∆ιαχωρισµός δεδοµένων για της τιµές της Renaissance Guitars 

  // URL http://www.renaissanceguitars.com/pricelist.html 

  private String RenaissanceParser(String inputLine, int count) 

  { 

      int startI=0; 

      int endI=0; 

      String Result=""; 

  if( 
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  ((count>=60)&(count<=110))|((count>=116)&(count<=149)) 

     // Βρίσκεται στη περιοχή δεδοµένων 

  ) 

  { 

      if(inputLine.indexOf("<TR>")!=-1)  

    // έλεγχος αρχής γραµµής πίνακα HTML 

      { 

     offset=1; 

     Model=""; 

     Price=""; 

     Comment=""; 

     decLn=""; 

     first=false; 

      } 

      else 

      if(inputLine.indexOf("</TR>")!=-1) 

    // έλεγχος τέλος γραµµής πίνακα HTML 

      { 

   offset=0; 

   if (TRACE) System.err.println("Out  "+offset+"#"+inputLine); 

   if(first) 

   { 

     Price=RenaissanceCleaner(decLn); 

     decLn=Price.substring(1,Price.length()); 

     Price=decLn; 

     first=false; 

     Result=DBEntry("Renaissance",Model.trim(),Comment.trim() 

     ,Price.trim());   // Αποστολή δεδοµένων στη βάση δεδοµένων 

     if(TRACE)System.out.println("Result "+Result); 

   } 

 

      } 

      else 

      { 

 if (TRACE) System.err.println("In  "+offset+"#"+inputLine); 

 switch (offset) 

 { 

   case 1: 

     startI=inputLine.indexOf("FACE=\"Trebuchet MS\">"); 

     endI=inputLine.indexOf("</FONT>"); 

     if((startI!=-1)|(endI!=-1)) 

     { 
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       if(startI==-1) 

  startI=-22; 

       if(endI==-1) 

  endI=inputLine.length(); 

       else 

       { 

  offset=2; 

  first=true; 

       } 

       decLn+=inputLine.substring(startI+22,endI); 

     } 

     break; 

   case 2: 

     if(first) 

     { 

       Model=RenaissanceCleaner(decLn); 

       decLn=""; 

       first=false; 

     } 

     startI=inputLine.indexOf("FACE=\"Trebuchet MS\""); 

     endI=inputLine.indexOf("</FONT>"); 

       if(startI==-1) 

  startI=-22; 

       if(endI==-1) 

  endI=inputLine.length(); 

       else 

       { 

  offset=3; 

  first=true; 

       } 

       if(startI>endI) 

  startI=-21; 

       decLn+=inputLine.substring(startI+22,endI); 

   break; 

   case 3: 

     if(first) 

     { 

       Comment=RenaissanceCleaner(decLn); 

       decLn=""; 

       first=false; 

     } 

     startI=inputLine.indexOf("<CENTER>"); 
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     endI=inputLine.indexOf("</CENTER>"); 

     if((startI!=-1)|(endI!=-1)) 

     { 

       if(startI==-1) 

  startI=-8; 

       if(endI==-1) 

  endI=inputLine.length(); 

       else 

       { 

  offset=4; 

  first=true; 

       } 

       decLn+=inputLine.substring(startI+8,endI); 

     } 

   break; 

   default: 

     break; 

 } 

       } 

    } 

    return Result; 

  } 

  // Καθαρισµός δεδοµένων από το σύµβολο &nbsp; 

  private String RenaissanceCleaner(String Result) 

  { 

    String inputLine=Result; 

    int startI=Result.indexOf("bsp;"); 

    if(startI!=-1) 

    { 

      Result=inputLine.substring(0,startI); 

      Result+=inputLine.substring(startI+4); 

    } 

    inputLine=Result; 

    startI=Result.indexOf("&n"); 

    if(startI!=-1) 

    { 

      Result=inputLine.substring(0,startI); 

      Result+=inputLine.substring(startI+2); 

    } 

    return Result; 

  } 

} // Τέλος 
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Πηγές στο διαδίκτυο σχετικά µε τους ISA 
 

• http://agents.media.mit.edu/index.html: Ερευνητική οµάδα του ΜΙΤ 

Media Laboratory σχετική µε τους Software Agents. Πολλές πηγές και 

υλικό σχετικά µε τους Software Agents. 

 

• http://www.bitpix.com/: Εταιρία µε σκοπό την παραγωγή υψηλής 

απόδοσης δικτυακών εφαρµογών. Έχει λογισµικό και άρθρα για ISA. 

 

• www.botspot.com: Πύλη στο διαδίκτυο (θυγατρική της πολύ γνωστής 

(www.internet.com) µε πολύ υλικό σχετικά µε τους agents. ∆ιαθέτει 

επίσης και τον κώδικα των πρακτόρων αυτών για όσους θέλουν να 

ασχοληθούν και µε τον προγραµµατισµό τους. 

 

• http://www-2.cs.cmu.edu/~softagents/index.html: Το εργαστήριο του 

πανεπιστηµίου Carnegie Mellon's µε πολλές πηγές και άρθρα. 

 

• www.agentland.com: Εταιρία εξειδικευµένη στους Software Agents. 

∆ιαθέτουν µεγάλο αριθµό πρακτόρων καθώς και πολλές πηγές σχετικές 

µε αυτούς. 

 

• http://www.cs.umbc.edu/agents/: Πολλές πηγές και υλικό για 

έξυπνους πράκτορες από το Laboratory for Advanced Information 

Technology του πανεπιστηµίου University of Maryland Baltimore 

County.  

 

• http://www.agentlink.org/: ∆ίκτυο πληροφοριών για Agent-Based 

Computing µε πάρα πολύ υλικό και πηγές για έξυπνους πράκτορες. 

Ιδρύθηκε από το Information Society Technologies Programme της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντονίζεται από το Department of Electronics 

and Computer Science του University of Southampton. 

 

• http://www.botknowledge.com/: Εταιρία εξειδικευµένη στην παροχή 

έξυπνων πρακτόρων. ∆ιαθέτει και αρκετό έτοιµο κώδικα 
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προγραµµατισµού για όσους θέλουν να ασχοληθούν µε έξυπνους 

πράκτορες. 

 

• http://www.agentbase.com/survey.html: Πύλη πληροφοριών µε πολύ 

υλικό Agents και Agent-Based Systems που δηµιουργήθηκε από τον 

Sverker Janson του Swedish Institute of Computer Science.  

  

• http://www.infosys.tuwien.ac.at/Research/Agents/: Πηγές και υλικό 

για πράκτορες από το Distributed Systems Group του Information 

Systems Institute από το Technical University of Vienna. 

 

• http://www.ai.univie.ac.at/oefai/agents/: Πύλη πληροφοριών µε 

πολλές πηγές για πράκτορες από το Austrian Research Institute for 

Artificial Intelligence. 

 

• http://aglets.sourceforge.net/: Πύλη για Aglets (συνένωση των λέξεων 

agent και applet). Είναι µέλος του SourceForge που είναι µια ελεύθερη 

υπηρεσία για Open Source προγραµµατιστές που προσφέρει εύκολη 

πρόσβαση σχετικές πηγές µέσα από το WWW. 

 

• http://www.cs.washington.edu/research/projects/WebWare1/www/soft

bots/softbots.html: Η σελίδα της ερευνητικής οµάδα για Intelligent 

Software Agents από το University of Washington's, Department of 

Computer Science and Engineering. 

 

• http://mas.cs.umass.edu/index.shtml: Ερευνητική οµάδα του 

Department of Computer Science από το University of Massachusetts 

στο Amherst, µε εξειδίκευση στον σχεδιασµό multiagent συστηµάτων. 

 

• http://www.elec.qmw.ac.uk/research/intellsys/: Η ερευνητική οµάδα 

του Department of Electronic Engineering του Queen Mary, University 

of London. ∆ιαθέτει πηγές και δηµοσιεύσεις σχετικά µε τους Intelligent 

Software Agents. 
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• http://www.csc.liv.ac.uk/research/agents/: Κεντρική σελίδα της ερευνητικής 

οµάδας του Department of Computer Science του University of Liverpool. 

Ασχολείται µε διάφορες εφαρµογές των agents. 

 

• http://www.yy.cs.keio.ac.jp/~suzuki/project/persona/index.html: 

Λίστα µε άρθρα σχετικά µε Intelligent Software Agents 

 

• http://china.si.umich.edu/telecom/net-commerce-agents.html: Λίστα 

µε πηγές και άρθρα σχετικά µε Intelligent Software Agents από το 

School of Information του University of Michigan. 

 

• http://agents.umbc.edu/papers/papers.shtml Λίστα µε άρθρα για 

έξυπνους πράκτορες από το University of Maryland, Baltimore County 
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Περιεχόµενα του CD 
 

Το CD που συνοδεύει την διπλωµατική αποτελείται από πέντε 

φακέλους, τους Application, Software, Thesis, ThesisStuff και Zip. 

Αναλυτικά το περιεχόµενο τους είναι: 

• Application: Περιέχει τον πηγαίο κώδικα της εφαρµογής 

(IAgentSource.zip) καθώς και τα αρχεία που είναι απαραίτητα για την 

κλήση της εφαρµογής (IAgent_HTML.zip). 

• Software: Περιέχει όλα τα προγράµµατα που είναι απαραίτητα για να 

εκτελεστεί η εφαρµογή, δηλαδή ο Apache Web Server, ο WinMySQL 

Server καθώς και το περιβάλλον Java Runtime Environment για την 

εκτέλεση της Java. Επίσης δίνεται και το Java Development Kit της Sun, 

µέσω και του οποίου δηµιουργήθηκε η εφαρµογή (το άλλο πρόγραµµα 

που χρησιµοποιήθηκε, ο Borland JBuilder5, δεν διατίθεται ελεύθερα). 

• Thesis: Περιέχονται τα αρχεία του τελικού κειµένου της διπλωµατικής 

εργασίας σε διάφορους τύπους (thesis.doc, thesis.pdf) καθώς και η 

παρουσίαση της. Στον υποφάκελο Bibliography υπάρχουν όλα τα 

ηλεκτρονικά άρθρα που χρησιµοποιήθηκαν στη συγγραφή της εργασίας 

(το όνοµα του κάθε φακέλου ταιριάζει µε την αντίστοιχη 

συντοµογραφία στην βιβλιογραφία). 

• ThesisStuff: Όλο το υπόλοιπο ηλεκτρονικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε 

για την συγγραφή της εργασίας. 

• Zip: Είναι όλοι οι προηγούµενοι φάκελοι σε συµπιεσµένη µορφή για 

λόγους ασφαλείας. 

 


