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Α΄Α΄ ΜΕΡΟΣΜΕΡΟΣ::
ΓενικάΓενικά γιαγια τουςτους Intelligent Intelligent 

Software AgentsSoftware Agents



ΟρισμοίΟρισμοί (1)(1)

•• ““ΟιΟι πράκτορεςπράκτορες είναιείναι υπολογιστικάυπολογιστικά συστήματασυστήματα πουπου
βρίσκονταιβρίσκονται μέσαμέσα σεσε πολύπλοκαπολύπλοκα δυναμικάδυναμικά
περιβάλλονταπεριβάλλοντα όπουόπου καικαι ενεργούνενεργούν αυτόνομααυτόνομα καικαι
ενεργώνταςενεργώντας έτσιέτσι πραγματοποιούνπραγματοποιούν τουςτους στόχουςστόχους γιαγια
τουςτους οποίουςοποίους δημιουργήθηκανδημιουργήθηκαν””

““Autonomous agents are computational systems Autonomous agents are computational systems 
that inhabit some complex dynamic environment, that inhabit some complex dynamic environment, 
sense and act autonomously in this environment, sense and act autonomously in this environment, 
and by doing so realize a set of goals or tasks for and by doing so realize a set of goals or tasks for 
which they are designedwhich they are designed””

Pattie Maes Pattie Maes στοστο [[MAES95]MAES95]



ΟρισμοίΟρισμοί (2)(2)

•• ““ΈναΈνα πρόγραμμαπρόγραμμα πουπου εκτελείεκτελεί συγκεκριμένεςσυγκεκριμένες εντολέςεντολές
χρησιμοποιώνταςχρησιμοποιώντας πληροφορίεςπληροφορίες σταχυολογημένεςσταχυολογημένες
απόαπό τοτο εξωτερικόεξωτερικό περιβάλλονπεριβάλλον καικαι ενεργείενεργεί μεμε τέτοιοτέτοιο
τρόποτρόπο ώστεώστε νανα καταφέρεικαταφέρει νανα ολοκληρώσειολοκληρώσει τηντην
αποστολήαποστολή τουτου μεμε επιτυχίαεπιτυχία””

““A piece of software which performs a given task A piece of software which performs a given task 
using information gleaned from its environment to using information gleaned from its environment to 
act in a suitable manner so as to complete the task act in a suitable manner so as to complete the task 
successfullysuccessfully””

G.W. LeckyG.W. Lecky--ThompsonThompson



ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά



ΔυνάμειςΔυνάμεις -- ΑδυναμίεςΑδυναμίες

ΔΥΝΑΜΕΙΣΔΥΝΑΜΕΙΣ

•• ΠολυπλοκότηταΠολυπλοκότητα τηςτης
συναλλαγήςσυναλλαγής

•• ΜονοδιάσταταΜονοδιάστατα καικαι
ΠολυδιάσταταΠολυδιάστατα προβλήματαπροβλήματα

•• ΚόστοςΚόστος ΑναζήτησηςΑναζήτησης
•• ΑπλήΑπλή καικαι σύνθετησύνθετη γνώσηγνώση
•• ΑριθμόςΑριθμός συμμετεχόντωνσυμμετεχόντων
•• ΧρόνοςΧρόνος
•• ΤοπικήΤοπική καικαι απομακρυσμένηαπομακρυσμένη
πρόσβασηπρόσβαση

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

•• ΕίναιΕίναι κατασκευασμένοικατασκευασμένοι απόαπό
ανθρώπουςανθρώπους

•• ΠεριορισμένηΠεριορισμένη διάδοσηδιάδοση
•• ΑσφάλειαΑσφάλεια
•• ΑνάλωσηΑνάλωση υπολογιστικώνυπολογιστικών
πόρωνπόρων



ΤαξινομήσειςΤαξινομήσεις



Β΄Β΄ ΜΕΡΟΣΜΕΡΟΣ::
ΟιΟι Intelligent Software Agent Intelligent Software Agent 

στοστο ΜάρκετινγκΜάρκετινγκ



ISA ISA & & ΜάρκετινγκΜάρκετινγκ

•• ΗΗ προσωποποίησηπροσωποποίηση ήή εξατομίκευσηεξατομίκευση τωντων
ιστοσελίδωνιστοσελίδων

•• ΗΗ σύνθετησύνθετη αναζήτησηαναζήτηση
•• ΗΗ διαμεσολάβησηδιαμεσολάβηση--διαπραγμάτευσηδιαπραγμάτευση
προϊόντωνπροϊόντων. . 



ΥλοποιήσειςΥλοποιήσεις



Γ΄Γ΄ ΜΕΡΟΣΜΕΡΟΣ::
ΕργαλείαΕργαλεία κατασκευήςκατασκευής γιαγια

Intelligent Software AgentsIntelligent Software Agents



ΓλώσσεςΓλώσσες προγραμματισμούπρογραμματισμού

•• JAVAJAVA
•• PERLPERL
•• TELESCRIPTTELESCRIPT
•• CC, , CC++++
•• LISPLISP
•• SCHEMESCHEME
•• JACK Agent LanguageJACK Agent Language

•• AKLAKL
•• TCLTCL
•• KQMLKQML
•• NQLNQL
•• KIFKIF
•• PYTHONPYTHON
•• MAMLMAML



ΕργαλείαΕργαλεία προγραμματισμούπρογραμματισμού

•• ADKADK
•• AgenTalkAgenTalk
•• AgentBuilderAgentBuilder
•• AgentxAgentx
•• AgletsAglets
•• DirectIADirectIA SDKSDK
•• GrasshopperGrasshopper
•• Intelligent Agent FactoryIntelligent Agent Factory
•• Intelligent Agent LibraryIntelligent Agent Library
•• JAMJAM

•• Jumping BeansJumping Beans
•• LPA Agent ToolkitLPA Agent Toolkit
•• MadKitMadKit
•• Microsoft AgentMicrosoft Agent
•• OpenCybeleOpenCybele
•• PathwalkerPathwalker
•• RemoteBot.netRemoteBot.net
•• SwarmSwarm
•• UMPRSUMPRS
•• VoyagerVoyager



Δ΄Δ΄ ΜΕΡΟΣΜΕΡΟΣ::
ΕφαρμογήΕφαρμογή: : 

ΥλοποίησηΥλοποίηση ενόςενός ““ee--BrokerBroker””



ΠεριγραφήΠεριγραφή



ΣχολιασμόςΣχολιασμός καικαι προοπτικέςπροοπτικές (1)(1)



ΣχολιασμόςΣχολιασμός καικαι προοπτικέςπροοπτικές (2)(2)

•• ΕισαγωγήΕισαγωγή δεδομένωνδεδομένων

•• ΕξαγωγήΕξαγωγή αποτελεσμάτωναποτελεσμάτων

•• ΠαρουσίασηΠαρουσίαση αποτελεσμάτωναποτελεσμάτων



ΣχολιασμόςΣχολιασμός καικαι προοπτικέςπροοπτικές (3)(3)

•• ΕισαγωγήΕισαγωγή δεδομένωνδεδομένων::
–– ΈξυπνηΈξυπνη αναζήτησηαναζήτηση καικαι ripping ripping ήή parsing parsing 
ιστοσελίδωνιστοσελίδων (html, xml, (html, xml, ……))

–– ΑπευθείαςΑπευθείας απόαπό τουςτους προμηθευτέςπρομηθευτές

–– ΥβριδικόςΥβριδικός συνδυαστικόςσυνδυαστικός τρόποςτρόπος



ΣχολιασμόςΣχολιασμός καικαι προοπτικέςπροοπτικές (4)(4)

•• ΕξαγωγήΕξαγωγή αποτελεσμάτωναποτελεσμάτων

–– ΣωστήΣωστή αξιολόγησηαξιολόγηση τωντων προϊόντωνπροϊόντων

–– ΠροσαρμοζόμεναΠροσαρμοζόμενα κριτήριακριτήρια στονστον πελάτηπελάτη



ΣχολιασμόςΣχολιασμός καικαι προοπτικέςπροοπτικές (5)(5)

•• ΠαρουσίασηΠαρουσίαση αποτελεσμάτωναποτελεσμάτων

–– ΠροσωποποίησηΠροσωποποίηση τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος
–– ΦιλικότηταΦιλικότητα
–– ΟλοκληρωμένοΟλοκληρωμένο
–– ΑσφαλέςΑσφαλές ((SSL, 128bit encryption, SSL, 128bit encryption, VeriSignVeriSign))
–– ΌχιΌχι υπερφορτωμένουπερφορτωμένο



ΔιαφοράΔιαφορά ee--Broker & MatchmakerBroker & Matchmaker



ΤοΤο μέλλονμέλλον

•• ΗΗ τελικήτελική μορφήμορφή ενόςενός ee--BrokerBroker: : θαθα υπάρχουνυπάρχουν
έξυπνοιέξυπνοι πράκτορεςπράκτορες γιαγια::
–– ΝαΝα βρίσκουνβρίσκουν τοτο απαραίτητοαπαραίτητο υλικόυλικό
–– ΝαΝα βοηθούνβοηθούν τοντον χρήστηχρήστη νανα βρειβρει τοτο προϊόνπροϊόν πουπου
ψάχνειψάχνει

–– ΝαΝα βοηθούνβοηθούν τουςτους κατασκευαστέςκατασκευαστές ήή μεταπωλητέςμεταπωλητές
προϊόντωνπροϊόντων

–– ΝαΝα αποφασίζουναποφασίζουν ποιαποια προϊόνταπροϊόντα ταιριάζουνταιριάζουν τελικάτελικά
στονστον χρήστηχρήστη

–– ΝαΝα συλλέγουνσυλλέγουν πληροφορίεςπληροφορίες γιαγια νανα κάνουνκάνουν
προσωποποίησηπροσωποποίηση



ΤοΤο μέλλονμέλλον (2)(2)

–– ΝαΝα παρουσιάζουνπαρουσιάζουν τατα προϊόνταπροϊόντα στονστον χρήστηχρήστη
–– ΝαΝα δίνουνδίνουν διάφορεςδιάφορες παρεμφερείςπαρεμφερείς υπηρεσίεςυπηρεσίες
–– ΝαΝα αναλαμβάνουναναλαμβάνουν τηντην ασφαλήασφαλή ολοκλήρωσηολοκλήρωση
καικαι διεκπεραίωσηδιεκπεραίωση τωντων οποιονδήποτεοποιονδήποτε
χρηματοοικονομικώνχρηματοοικονομικών συναλλαγώνσυναλλαγών

•• ΟιΟι πράκτορεςπράκτορες θαθα ενεργούνενεργούν αυτόνομααυτόνομα, , 
αλλάαλλά θαθα συνεργάζονταισυνεργάζονται άμεσαάμεσα έτσιέτσι ώστεώστε οο
χρήστηςχρήστης νανα έχειέχει τοτο καλύτεροκαλύτερο δυνατόδυνατό
αποτέλεσμααποτέλεσμα στοστο συντομότεροσυντομότερο χρόνοχρόνο



ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣ
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