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Επίλυση Προβληµάτων

Η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά
γνωρίσµατα της νοηµοσύνης. Συνεπώς πρέπει να αποτελεί πρωταρχική ιδιότητα
οποιασδήποτε οντότητας που επιδεικνύει νοηµοσύνη. Για παράδειγµα, είναι απαραίτητο για µια ευφυή οντότητα που κινείται σε ένα χώρο µε εµπόδια, να µπορεί να
βρίσκει τη διαδροµή προς το σηµείο προορισµού της. Η έρευνα κατά τη διάρκεια των
πρώτων χρόνων της ΤΝ έπρεπε να καταλήξει σε τυποποιηµένες µεθοδολογίες µε τις
οποίες να είναι δυνατή αφενός η περιγραφή προβληµάτων και αφετέρου η επίλυσή
τους. Στο παράδειγµα της εύρεσης διαδροµής, η περιγραφή του προβλήµατος περιλαµβάνει τον καθορισµό του αρχικού και του τελικού σηµείου της διαδροµής, τις
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κινήσεις που µπορεί να εκτελέσει το ροµπότ και τον καθορισµό του ελεύθερου από
εµπόδια χώρου.
Για την αυτοµατοποίηση της διαδικασίας επίλυσης προτάθηκαν αλγόριθµοι αναζήτησης οι οποίοι, θεωρώντας κατάλληλες περιγραφές του κόσµου του προβλήµατος,
ψάχνουν για τη λύση του εξετάζοντας µε κάποια σειρά τα διαφορετικά στιγµιότυπα
στα οποία αυτός µπορεί να περιέλθει. Εκτός από τους αλγορίθµους αναζήτησης, σε
αυτό το µέρος παρουσιάζονται επίσης και τα προβλήµατα ικανοποίησης περιορισµών. Τα προβλήµατα αυτά µπορεί να λυθούν και µε τους κλασικούς αλγορίθµους
αναζήτησης, όµως ο αριθµός των καταστάσεων στις οποίες πρέπει να αναζητηθεί η
λύση κάνει τη χρήση των συγκεκριµένων αλγορίθµων απαγορευτική. Έτσι, προτείνονται άλλες µέθοδοι µε τις οποίες είναι δυνατή η επίλυσή τους, χρησιµοποιώντας κατάλληλα τους περιορισµούς που περιγράφουν το πρόβληµα µε αποτέλεσµα την ελάττωση του αριθµού των πιθανών καταστάσεων στις οποίες αναζητείται η λύση.
Τέλος, παρουσιάζονται οι γενετικοί αλγορίθµοι, οι οποίοι αποτελούν ένα ανάλογο
της θεωρίας της εξέλιξης, προσοµοιάζοντας την εύρεση µίας καλύτερης λύσης σε ένα
πρόβληµα µε τη συνεχή εξέλιξη άλλων λύσεων, µέσω κατάλληλων διαδικασιών
αναπαραγωγής και µετάλλαξης.
Αν και η ΤΝ καλείται να επιλύσει πραγµατικά και πολύπλοκα προβλήµατα, η
παρουσίαση τέτοιων προβληµάτων στο µέρος αυτό δε θα προσέφερε τίποτα παραπάνω από ότι η αναφορά σε απλά προβλήµατα, µικρότερης πολυπλοκότητας, και στις
βασικές αρχές και έννοιες που τα διέπουν. Άλλωστε, η µεθοδολογία που εφαρµόζεται
στην αναπαράσταση και την επίλυση είναι παρόµοια και στις δύο ακραίες περιπτώσεις προβληµάτων. Για τους παραπάνω λόγους, η εφαρµογή των αλγορίθµων στο
πλαίσιο αυτού του µέρους (αλλά και του βιβλίου, γενικότερα) γίνεται σε απλά προβλήµατα.

