Πρόλογος
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο στον ελλαδικό χώρο ολοκληρωµένο
εγχείρηµα για ένα πανεπιστηµιακό εκπαιδευτικό σύγγραµµα προπτυχιακού επιπέδου
σχετικά µε την Τεχνητή Νοηµοσύνη (ΤΝ). Το βιβλίο καλύπτει την ΤΝ σε όλο της το
πλάτος, ενώ σε πολλά σηµεία εµβαθύνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελεί και
βοήθηµα για µεταπτυχιακές σπουδές σε εξειδικεύσεις της ΤΝ, όπως για παράδειγµα
τα συστήµατα γνώσης και τα συστήµατα σχεδιασµού.
Η ΤΝ έχει διεισδύσει σε όλες τις καθηµερινές δραστηριότητες του ανθρώπου µε
τη µορφή των "έξυπνων" συσκευών, σκοπός των οποίων είναι να κάνουν τη χρήση
της τεχνολογίας ευκολότερη, δηµιουργώντας συστήµατα που επικοινωνούν µε τον
άνθρωπο σε φυσική γλώσσα, αντιλαµβάνονται το περιβάλλον, µαθαίνουν και προσαρµόζονται στις απαιτήσεις του χρήστη, αποθηκεύουν γνώση, συλλογίζονται και
σχεδιάζουν ενέργειες για την επίλυση ενός προβλήµατος.
Επιπλέον, η ΤΝ καλείται να "δαµάσει" το χώρο του ∆ιαδικτύου, ο οποίος περιέχει
µια χαοτική ποσότητα πληροφορίας που απαιτεί έξυπνη οργάνωση και αναζήτηση
για να είναι προσπελάσιµη, απαιτεί ειδικές τεχνικές ώστε τα δεδοµένα να γίνουν
πληροφορία και γνώση και απαιτεί νέους τρόπους ανάπτυξης λογισµικού όπως τα
προγράµµατα πράκτορες. Επίσης, στο ∆ιαδίκτυο δηµιουργήθηκαν νέες εφαρµογές,
όπως το ηλεκτρονικό εµπόριο, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η ηλεκτρονική εκπαίδευση, που απαιτούν ανθρωποκεντρικούς τρόπους επικοινωνίας για να γίνουν
βιώσιµες, δεδοµένου ότι απευθύνονται στον καθηµερινό πολίτη.
Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν την ανάγκη για διδασκαλία της ΤΝ στα ελληνικά ΑΕΙ στο πλαίσιο µιας σειράς ενός ή περισσοτέρων µαθηµάτων που αφορούν αφενός τις αρχές και αφετέρου τις τεχνολογίες που βασίζονται στις µεθόδους της ΤΝ,
ώστε οι µελλοντικοί επαγγελµατίες, εκπαιδευτές και ερευνητές του χώρου της Πληροφορικής να αποκτήσουν µία στερεή γνώση πάνω σε αυτόν τον προχωρηµένο αλλά
και συνάµα τόσο καθηµερινό τοµέα της επιστήµης τους.
Το βιβλίο αυτό επιτυγχάνει τους παραπάνω στόχους µε εξαιρετικό τρόπο καθώς
καλύπτει θεωρητικά και πρακτικά τα περισσότερα ζητήµατα της ΤΝ, ξεκινώντας από
τις βασικές αρχές της, προχωρώντας σε πιο εξειδικευµένα θέµατα και καταλήγοντας
σε εφαρµογές της. Όλα τα παραπάνω συνοδεύονται από πλήθος παραδειγµάτων και
ασκήσεων, διευκολύνοντας έτσι τόσο το σπουδαστή όσο και το διδάσκοντα. Επίσης,
το βιβλίο καλύπτει κάποια χρήσιµα εργαλεία ΤΝ, δίνοντας έτσι τα εφόδια στον αναγνώστη να ασχοληθεί πρακτικά µε την ΤΝ.
Το βιβλίο ήδη χρησιµοποιείται ως διδακτικό σύγγραµµα σε αρκετά τµήµατα
πληροφορικής ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. Προσωπικά το θεωρώ ως ένα εξαιρετικά χρήσιµο
βοήθηµα για τη διδασκαλία της ΤΝ και το συνιστώ ανεπιφύλακτα.
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