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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  

 

 
 

                 
ΜΑΜ Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΠΜ 
11387 ΕΠΛ 341 Τεχνητή Νοημοσύνη 7.5 

 

Διδάσκων/ουσα Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού (elpida@ucy.ac.cy) 
 

Εξάμηνο Εαρινό Ακαδημαϊκό Έτος 2009/10 
 

Ημέρα Διάλεξη Εργαστήριο Φροντιστήριο 
Δευτέρα, 
Πέμπτη 

9:00-10:30, 
ΧΩΔ01 005 

  
Ημέρα/Ώρα 
διδασκαλίας 

Τετάρτη   10:00-11:00, 
ΘΕΕ01 020 

 

Ώρες γραφείου Τετάρτη 9:00-10:00, ΘΕΕ1, Γραφείο 117 
 

Βασικό  
Ενδιάμεσο   
Προχωρημένο Χ 

Προπτυχιακό 

Εξειδικευμένο  

Επίπεδο μαθήματος 

 
Μεταπτυχιακό    

 
 

 

Κορμού           Προγράμματα Σπουδών στα οποία το 
μάθημα εντάσσεται ως υποχρεωτικό 
μάθημα. 
 

Πληροφορικής 
(Γενική 
Κατεύθυνση) 

Υποστήριξης  Προγράμματα Σπουδών στα οποία το 
μάθημα εντάσσεται ως μάθημα 
περιορισμένης επιλογής. 
 

Πληροφορικής 
(άλλες 
κατευθύνσεις) 

Προσφέρεται αποκλειστικά ως μάθημα 
ελεύθερης επιλογής. 
 

 

Προσφέρεται και ως μάθημα ελεύθερης 
επιλογής. 
 

 

Κατηγορία μαθήματος 

Δευτερεύον 
(Μόνο για 
Προπτυχιακά 
μαθήματα) 

Δεν προσφέρεται ως μάθημα ελεύθερης 
επιλογής. 

 

 

Κωδικός  Τίτλος Προαπαιτούμενα 
μαθήματα   

 

Σκοπός Το πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα περιοχών και 
αυτό του δίνει πολυεπιστημονικό χαρακτήρα. Βασικός σκοπός του 
μαθήματος είναι να εισάγει το φοιτητή  σε στοιχειώδεις έννοιες της 
Τεχνητής Νοημοσύνης οι οποίες σχετίζονται (α) με την επίλυση 
προβλημάτων μέσω αναζήτησης και χρήσης ευρετικών και (β) την 
αναπαράσταση γνώσης με συμβολικό τρόπο, και στη συνέχεια να 
παρουσιάσει ορισμένα υποπεδία  της Τεχνητής Νοημοσύνης, συγκεκριμένα 
τα έμπειρα συστήματα (πρώτης και δεύτερης γενεάς), την τεχνολογία 
γνώσης, και τα συστήματα πολλαπλών πρακτόρων.  
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Αναμενόμενα 
μαθησιακά 
αποτελέσματα και 
δεξιότητες που θα 
αναπτυχθούν 

Ο/η φοιτητής/φοιτήτρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα αυτό, 
αναμένεται ότι θα έχει επιτύχει τα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα, 
οργανωμένα στις σχετικές θεματικές ενότητες: 
 
Εισαγωγή 

1. Να μπορεί να δίνει εναλλακτικούς ορισμούς της Τεχνητής Νοημοσύνης 
και να αναφέρεται στις διάφορες ερευνητικές περιοχές του πεδίου. 

2. Να μπορεί να παρουσιάζει μία σύντομη ιστορική αναδρομή του πεδίου 
της Τεχνητής Νοημοσύνης. 

3. Να γνωρίζει τις έννοιες «επεξεργασία συμβόλων» και «ευρετικό», και 
να μπορεί να εξηγεί την υπόθεση του «συστήματος φυσικών συμβόλων» 
καθώς επίσης τη «δοκιμή Turing» για μηχανική ευφυΐα. 

4. Να διακρίνει μία υπολογιστική μέθοδο ως αλγοριθμική ή ευρετική. 

 

Επίλυση Προβλημάτων 

5. Να εξηγεί πώς παριστάνεται ένα πρόβλημα για να επιλυθεί μέσω 
αναζήτησης, δηλαδή να εξηγεί τι είναι το πρόβλημα αναπαράστασης. 

6. Να περιγράφει και να διατυπώνει τους αλγόριθμους για τις «τυφλές» 
μεθόδους, αναζήτηση σε βάθος, άλλως αναζήτηση με ευκολοπιστία, και 
αναζήτηση σε πλάτος, άλλως αναζήτηση με σκεπτικισμό. 

7. Να περιγράφει και να διατυπώνει τον αλγόριθμο Α* για αναζήτηση 
μέσω ευρετικής καθοδήγησης. 

8. Να εξηγεί τι είναι το πρόβλημα πλαισίου (frame problem). 

9. Να μπορεί να διαφοροποιεί προβλήματα ταξινόμησης από προβλήματα 
σύνθεσης. 

 

Αναπαράσταση Γνώσης 

10. Να κάνει ένα πρακτικό διαχωρισμό ανάμεσα σε δεδομένα, πληροφορία 
και γνώση. 

11. Να περιγράφει, σε γενικό επίπεδο, τα είδη γνώσης που αποτελούν 
κάποια εμπειρογνωμοσύνη. 

12. Να αναφέρεται στις επιθυμητές πρακτικές και θεωρητικές ιδιότητες μίας 
αναπαράστασης γνώσης. 

13. Να αναφέρεται στα κύρια σημεία διαφωνίας στην αντιπαράθεση 
περιγραφικής και διαδικασιακής αναπαράστασης. 

 

Κατηγορηματική Λογική 

14. Να αναφέρεται στη σύνταξη και σημασιολογία της κατηγορηματικής 
λογικής. 

15. Να εξηγεί τις πιο απλές μορφές έκφρασης, συζευκτική κανονική μορφή, 
διαζευκτική κανονική μορφή και clausal form. 

16. Να παρουσιάζει τις σημαντικές ισοδυναμίες προτάσεων και να 
διατυπώνει τα βασικά σχήματα συμπερασματικού συλλογισμού. 

17. Να διατυπώνει και να εφαρμόζει τον αλγόριθμο για το μετασχηματισμό 
μίας πρότασης κατηγορηματικής λογικής σε συζευκτική κανονική 
μορφή. 

18. Να εξηγεί και να εφαρμόζει την έννοια της ενοποίησης των προτάσεων, 
να εξηγεί και να εφαρμόζει το σχήμα συμπερασματικού συλλογισμού, 
αγωγή μέσω αντίκρουσης της αντίφασης, και να δίνει μία διαδικασία για 
την υλοποίηση της αναγωγής μέσω αντίκρουσης της αντίφασης με τη 
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χρήση ευρετικών για την αποδοτικότερη εφαρμογή του συλλογισμού 
αυτού και να αναφέρεται στην επέκταση του συλλογισμού για την 
εξαγωγή απαντήσεων σε ερωτήματα. 

19.  Να εξηγεί την υποκατηγορία διαζευκτικών προτάσεων, γνωστών ως 
Horn clauses, και να διατυπώνει την έννοια της άρνησης, ως αποτυχίας, 
ή της υπόθεσης του κλειστού κόσμου, η οποία διέπει τη χρήση των Horn 
clauses στην PROLOG. 

 

Δίκτυα Συσχέτισης και Πλαίσια 

20. Να περιγράφει τις δομές των ταξινομιών και μερονομιών και να εξηγεί 
την κληρονόμηση ιδιοτήτων. 

21. Να περιγράφει το φορμαλισμό των δικτύων συσχέτισης, καθώς επίσης 
την επέκταση του φορμαλισμού σε διαμερισμένα δίκτυα συσχέτισης. 

22. Να εξηγεί τη μέθοδο της αναζήτησης τομής η οποία εφαρμόζεται σε 
δίκτυα συσχέτισης. 

23. Να περιγράφει το φορμαλισμό των πλαισίων, συγκεκριμένα τη δομή 
(σχισμές και όψεις) και σημασιολογία ενός πλαισίου, καθώς επίσης την 
οργάνωση ενός συστήματος πλαισίων και τους βασικούς μηχανισμούς 
συλλογισμού σε ένα σύστημα πλαισίων. 

 

Κανόνες Παραγωγής 

24. Να εξηγεί τη δομή, τη σημασιολογία και γενικά τα χαρακτηριστικά των 
κανόνων παραγωγής και να περιγράφει την αρχιτεκτονική ενός 
συστήματος παραγωγής. 

25. Να εξηγεί τους δύο βασικούς τρόπους εφαρμογής των κανόνων, την 
ορθή και ανάστροφη αλυσίδωση και να διατυπώνει τους σχετικούς 
αλγορίθμους. 

26. Να διαχωρίζει συλλογιστική οδηγούμενη από στόχους ή ανάστροφη 
συλλογιστική από συλλογιστική οδηγούμενη από γεγονότα  ή ορθή 
συλλογιστική. 

27. Να διατυπώνει γενικές στρατηγικές ελέγχου και να εξηγεί τη χρήση 
μετα-κανόνων για τοπικό έλεγχο. 

28. Να περιγράφει τα είδη επεξηγήσεων «Γιατί;» και «Πώς;» και να εξηγεί 
πώς μπορούν να παραχθούν τέτοιες επεξηγήσεις. 

29. Να περιγράφει, σε γενικές γραμμές, το μοντέλο του μαυροπίνακα και να 
εξηγεί τη στρατηγική της καιροσκοπικής αναζήτησης. 

 

Η Τεχνολογία των Έμπειρων Συστημάτων 

30. Να ορίζει τι είναι έμπειρο σύστημα, να διατυπώνει το σκοπό της 
τεχνολογίας των έμπειρων συστημάτων, να εξηγεί τα διακριτά 
χαρακτηριστικά των συστημάτων αυτών και να παρουσιάζει τις τρεις 
βασικές μορφές συλλογισμού, συμπέρασμα, απαγωγή και επαγωγή.  

 

Έμπειρα Συστήματα Πρώτης Γενεάς 

31. Να διατυπώνει την αρχική προσέγγιση αναφορικά με τη δημιουργία 
έμπειρων συστημάτων και τις αδυναμίες της, και να παρουσιάζει 
ενδεικτικά χαρακτηριστικά έμπειρων συστημάτων πρώτης γενεάς, μέσω 
των συστημάτων MYCIN, PROSPECTOR και INTERNIST-1. 

32. Να εξηγεί τι είναι μοντέλο αβεβαιότητας και να παρουσιάζει τα μοντέλα 
αβεβαιότητας των MYCIN (συντελεστές βεβαιότητας), PROSPECTOR 
(συντελεστές επάρκειας και αναγκαιότητας) και INTERNIST-1 (βαθμοί 
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διέγερσης και εκδήλωσης). 

33. Να αναφέρεται στην ερμηνεία της έννοιας «μεταγλωττισμένη γνώση» 
που αποδόθηκε στα πλαίσια του συστήματος MYCIN. 

34. Να εξηγεί τη συμπερασματική μορφή συλλογισμού του MYCIN και την 
υποθετικο-συμπερασματική μορφή συλλογισμού των PROSPECTOR 
και INTERNIST-1. 

35. Να παρουσιάζει τη φιλοσοφία των συστημάτων απόκτησης γνώσης 
μέσω του συστήματος TEIRESIAS και των συστημάτων κέλυφους μέσω 
του συστήματος EMYCIN. 

 

Έμπειρα Συστήματα Δεύτερης Γενεάς 

36. Να διατυπώνει τα κύρια χαρακτηριστικά της δεύτερης γενεάς έμπειρων 
συστημάτων. 

37. Να εξηγεί τη χρήση πολλαπλών μοντέλων στο NEOMYCIN και να 
εξηγεί την αναπαράσταση και ερμήνευση στρατηγικής γνώσης στο 
NEOMYCIN, καθώς επίσης την παραγωγή και σημασιολογία 
στρατηγικών επεξηγήσεων. 

38. Να αναφέρεται συνοπτικά στη γενική μέθοδο της ευρετικής 
ταξινόμησης. 

39. Να διατυπώνει μία εναλλακτική ερμηνεία της έννοιας της 
«μεταγλωττισμένης γνώσης» από αυτή που αφορά συστήματα πρώτης 
γενεάς. 

40.  Να παρουσιάζει το μοντέλο συνεργασίας και την εν γένει 
κατανεμημένη αρχιτεκτονική του συστήματος MDX και των 
βοηθητικών του υποσυστημάτων. 

41. Να αναφέρεται συνοπτικά στην αρχιτεκτονική των γενικευμένων 
εργασιών και να ερμηνεύει την έννοια της επαναχρησιμοποίησης σε 
σχέση με έμπειρα συστήματα δεύτερης γενεάς. 

 

Τεχνολογία Γνώσης 

42. Να αναφέρεται στην ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στην Τεχνολογία 
Γνώσης και την Τεχνολογία Λογισμικού. 

43. Να αναφέρεται, σε σφαιρικό επίπεδο, στις διεργασίες που εμπλέκονται 
με την ανάπτυξη έμπειρων συστημάτων, και να εξηγεί τις διάφορες 
κατηγορίες μεθόδων για την ολοκληρωτική διερεύνηση εργασιών και 
συγκεκριμένα τις μεθόδους χαμηλής, μεσαίας και υψηλής πιστότητας 
προσομοίωση. 

44. Να αναφέρεται σε αριθμό τεχνικών συνεντεύξεων. 

45. Να αναλύει τις βασικές αρχές της μεθοδολογίας CommonKADS και να 
εξηγεί τα διάφορα μοντέλα που συνεπάγεται η μεθοδολογία αυτή με 
εμβάθυνση στο μοντέλο εμπειρογνωμοσύνης.  

 

Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων 

46. Να διατυπώνει τα χαρακτηριστικά ενός πράκτορα (agent) και να 
διακρίνει τις διάφορες ιδιότητες ενός περιβάλλοντος στο οποίο ένας 
πράκτορας είναι ενσωματωμένος. 

47. Να ερμηνεύει τον όρο «ευφυής» πράκτορας. 

48. Να αναφέρεται σε αφηρημένες και συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές για 
ευφυείς πράκτορες. 

49. Να διατυπώνει τα χαρακτηριστικά των περιβαλλόντων πολλαπλών 



 5

πρακτόρων και των τρόπων επικοινωνίας, συγχρονισμού και 
συνεργασίας ανάμεσα στους πράκτορες. 

50. Να εξηγεί την έννοια «κοινότητα πρακτόρων». 

 
 

Αναλυτική περιγραφή Στόχοι 
 
Οι γενικοί στόχοι του μαθήματος είναι οι ακόλουθοι: 
 
1. Η παρουσίαση γενικών μεθόδων επίλυσης προβλημάτων, μέσω 

αναζήτησης. 
 
2. Η διαπραγμάτευση βασικών φορμαλισμών αναπαράστασης γνώσης 

(κατηγορηματική λογική, δίκτυα συσχέτισης, πλαίσια, κανόνες 
παραγωγής). 

 
3. Η παρουσίαση της τεχνολογίας των έμπειρων συστημάτων και η 

γνωριμία με διάφορες αρχιτεκτονικές έμπειρων συστημάτων, πρώτης 
και δεύτερης γενεάς. 

 
4. Η εισαγωγή στην τεχνολογία γνώσης. 
 
5. Η εισαγωγή σε συστήματα πολλαπλών πρακτόρων. 
 
Αναλυτική Περιγραφή Περιεχομένου 
 
Εισαγωγή: Τι είναι τεχνητή νοημοσύνη, δοκιμή Turing για μηχανική 
ευφυΐα, ιστορική αναδρομή, επεξεργασία συμβόλων, αλγόριθμοι και 
ευρετικά. 
 
Επίλυση Προβλημάτων: Πρόβλημα αναπαράστασης, μηχανισμοί 
πλοήγησης (τυφλή αναζήτηση, ευρετική καθοδήγηση), προβλήματα 
ταξινόμησης και σύνθεσης. 
 
Αναπαράσταση Γνώσης: Διαχωρισμός δεδομένων, πληροφορίας και 
γνώσης, εμπειρογνωμοσύνη (είδη γνώσης), επιθυμητές πρακτικές και 
θεωρητικές ιδιότητες, αντιπαράθεση περιγραφικής και διαδικασιακής 
αναπαράστασης. 
 
Κατηγορηματική Λογική: Σύνταξη και σημασιολογία, κανονικές 
μορφές προτάσεων, ισοδυναμίες και κανόνες συλλογισμού, 
μετασχηματισμός σε συζευκτική κανονική μορφή, διαδικασία 
αναγωγής διαμέσου αντικρούσεως της αντίφασης, εξαγωγή 
απαντήσεων, Horn clauses και άρνηση ως αποτυχία. 
 
Δίκτυα Συσχέτισης και Πλαίσια: Ταξινομίες και μερονομίες εννοιών, 
δίκτυα συσχέτισης (αναζήτηση τομής, διαμερισμένα δίκτυα 
συσχέτισης), πλαίσια (σχισμές και όψεις, συγκεκριμενοποίηση 
πλαισίου, σύστημα πλαισίων), κληρονόμηση (απλή κληρονόμηση, 
πολλαπλή κληρονόμηση). 
 
Κανόνες Παραγωγής: Σύστημα παραγωγής, ορθή αλυσίδωση (κύκλος 
‘αναγνώρησε-ενέργησε’, δομή ελέγχου), ανάστροφη αλυσίδωση 
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(δίκτυο συλλογισμού, ευρέτης και ανιχνευτής, επεξηγήσεις ‘γιατί;’ 
και ‘πώς;’, τοπικός έλεγχος μέσω μετα-κανόνων), μοντέλο 
μαυροπίνακα. 
 
Η Τεχνολογία των Έμπειρων Συστημάτων: Ορισμός, σκοπός, 
χαρακτηριστικά, βασικές μορφές συλλογισμού (συμπέρασμα, 
απαγωγή, επαγωγή). 
 
Έμπειρα Συστήματα Πρώτης Γενεάς: MYCIN και δορυφορικά 
υποσυστήματα (συμβουλευτικό σύστημα, σύστημα επεξηγήσεων, 
σύστημα απόκτησης γνώσης, σύστημα κέλυφους, μεταγλωττισμένη 
γνώση), PROSPECTOR (υβριδική αναπαράσταση, μεικτή 
αλυσίδωση, μοντέλο αβεβαιότητας), INTERNIST-1 (βάση γνώσης, 
διεργασίες συλλογισμού, αξιολόγηση υποθέσεων, μοντέλο 
αβεβαιότητας). 
 
Έμπειρα Συστήματα Δεύτερης Γενεάς: NEOMYCIN (ταξινομικό και 
αιτιολογικό μοντέλο, μοντελοποίηση στρατηγικής γνώσης, 
στρατηγικές επεξηγήσεις, ευρετική ταξινόμηση), MDX 
(μεταγλωττισμένη γνώση – εναλλακτικός ορισμός, συνεργασία 
ειδικών, αρχιτεκτονική γενικευμένων εργασιών). 
 
Τεχνολογία Γνώσης: Ολοκληρωτικές διερευνήσεις εργασιών, 
διεργασίες τεχνολογίας γνώσης, τεχνικές συνεντεύξεων, μεθοδολογία 
CommonKADS (πολλαπλά μοντέλα, μοντελοποίηση 
εμπειρογνωμοσύνης). 
 
Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων: Τι είναι πράκτορας, 
παραδείγματα πρακτόρων, ευφυείς πράκτορες, πράκτορες και έμπειρα 
συστήματα, αφηρημένες και συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές ευφυών 
πρακτόρων, τρόποι επικοινωνίας, συντονισμού και συνεργασίας 
πρακτόρων, κοινωνίες πρακτόρων. 
 

 

Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική 
 

Μέθοδοι διδασκαλίας 
και μάθησης 

Η διδασκαλία του μαθήματος αποτελείται από διαλέξεις, φροντιστήρια και 
την εκπόνηση εργασιών (ασκήσεις, δραστηριότητες, μελέτες/projects). Η 
παρακολούθηση των διαλέξεων και φροντιστηρίων είναι υποχρεωτική. 
Σκοπός των φροντιστηρίων είναι η περαιτέρω εμπέδωση των θεμάτων και 
εννοιών που καλύπτονται στις διαλέξεις, η συζήτηση των ασκήσεων και 
λοιπών δραστηριοτήτων που χρειάζεται να εκπονήσουν οι φοιτητές/ήτριες 
και η παρουσίαση από μέρους των φοιτητών/ριών των μελετών/projects 
τους. 
 

 

Τρόποι αξιολόγησης Η επίδοση των φοιτητών/φοιτητριών αξιολογείται συνεχώς με βάση 
ασκήσεις και δραστηριότητες για τις διάφορες θεματικές ενότητες του 
μαθήματος, κάποιες από τις οποίες μπορεί να είναι προγραμματιστικής 
μορφής. Οι ασκήσεις και δραστηριότητες στοχεύουν κυρίως στην 
αυτοαξιολόγηση των φοιτητών/ριών, και συζητούνται στο πλαίσιο των 
φροντιστηρίων (και επιπρόσθετα κατά τις ώρες γραφείου). 
 
Πέραν των ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και των δραστηριοτήτων, οι 
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φοιτητές/ήτριες  χρειάζεται να εκπονήσουν ένα ή δύο mini projects ή/και 
θεωρητικές μελέτες, τα/τις οποία/ες παρουσιάζουν επίσης στο ακροατήριο 
του μαθήματος κατά τις ώρες των φροντιστηρίων. 
 
Τέλος υπάρχουν δύο γραπτές εξετάσεις, μία κατά το μέσο του εξαμήνου και 
μία τελική εξέταση, η οποία καλύπτει όλη την ύλη του μαθήματος.  
 
Βαθμολογία 
 
Ασκήσεις, δραστηριότητες, mini projects/μελέτες 30% 
Ενδιάμεση γραπτή εξέταση                            25% 
Τελική γραπτή εξέταση                                         45% 
 

 

Τεκμηρίωση 
πιστωτικών μονάδων 

Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25-30 ώρες εργασίας από μέρους του 
μέσου φοιτητή/φοιτήτριας για την επιτυχή ολοκλήρωση των αναμενόμενων 
μαθησιακών αποτελεσμάτων. Συνεπώς, η επιτυχής ολοκλήρωση του 
μαθήματος συνεπάγεται 187.5-225 ώρες εργασίας. Αυτός είναι ο συνολικός 
φόρτος εργασίας για το μέσο φοιτητή/φοιτήτρια και αναλύεται ως εξής: 
 
Παρακολούθηση Διαλέξεων και Φροντιστηρίων: 4 ώρες εβδομαδιαίως 
για 13 εβδομάδες, σύνολο 52 ώρες. 
 
Κατ’ ιδίαν διάβασμα: 3 ώρες εβδομαδιαίως για 13 εβδομάδες, σύνολο 39 
ώρες. 
 
Εκπόνηση υποχρεωτικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και 
δραστηριοτήτων: 6 ώρες (κατά μέσο όρο) για κάθε μία από 6 περίπου σετ 
ασκήσεων, σύνολο 36 ώρες. 
 
Εκπόνηση μελετών ή/και mini projects: σύνολο 40 ώρες. 
 
Γραπτές εξετάσεις: 8 ώρες προετοιμασία  και 2.5 ώρες για την εξέταση, για 
κάθε μία από τις δύο γραπτές εξετάσεις, σύνολο 21 ώρες.  
 
Συνεπώς, ο συνολικός φόρτος εργασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος από το μέσο φοιτητή/φοιτήτρια εκτιμάται στις 188 ώρες 
εργασίας. 
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