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Στο προηγούµενο µέρος του βιβλίου, ο χώρος καταστάσεων ενός προβλήµατος ορί-
στηκε ως το σύνολο των στιγµιότυπων που αναπαριστούν τον κόσµο του προβλήµα-
τος. Η περιγραφή των προβληµάτων έµµεσα εµπεριείχε και γνώση για τα προβλήµα-
τα. Για παράδειγµα, ως κατάσταση ορίστηκε η περιγραφή των αντικειµένων, των 
ιδιοτήτων τους, των σχέσεων µεταξύ τους και φυσικά των τιµών που αποδίδονται σε 
όλα αυτά. Επιπλέον, γνώση για το πρόβληµα αποτελούσαν και οι τελεστές µετάβα-
σης, µέσω των οποίων από µία κατάσταση προκύπτουν νέες καταστάσεις. Στα προη-
γούµενα κεφάλαια, αναφέρθηκε διεξοδικά πώς οι αλγόριθµοι χρησιµοποιούσαν αυτή 
τη γνώση για να επιλύσουν προβλήµατα. Στο µέρος αυτό παρουσιάζονται τυποποιη-
µένες µέθοδοι µε τις οποίες η γνώση αυτή µπορεί να περιγραφεί και να αποθηκευθεί 
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µε τέτοιον τρόπο σε ένα υπολογιστικό σύστηµα, ώστε να διευκολύνει την επίλυση 
προβληµάτων ή την εξαγωγή συµπερασµάτων για τον κόσµο του προβλήµατος. Ό-
πως αναφέρθηκε και στο εισαγωγικό κεφάλαιο, η αναπαράσταση γνώσης (knowledge 
representation - KR), µαζί µε την αναζήτηση αποτελούν τα δύο βασικά δοµικά στοι-
χεία της ΤΝ.  
 Οι δηµοφιλέστερες µέθοδοι αναπαράστασης γνώσης οι οποίες παρουσιάζονται 
στα επόµενα κεφάλαια αυτού του µέρους είναι: 
• Λογική 

 Προτασιακή λογική (propositional logic) 
 Κατηγορηµατική λογική (predicate logic) 
 Μη-µονότονη λογική (non-monotonic logic) 

• ∆οµηµένες αναπαραστάσεις γνώσης  
 Σηµασιολογικά ∆ίκτυα (semantic networks) 
 Πλαίσια (frames) 
 Αντικείµενα (objects) 
 Εννοιολογική εξάρτηση (conceptual dependency) 
 Σενάρια (scripts) 
 Εννοιολογικοί γράφοι (conceptual graphs) 

• Κανόνες (if-then rules). 
• ∆ιαδικαστική αναπαράσταση (procedural attachment). 
 Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά οι παραπάνω µέθοδοι 
αναπαράστασης γνώσης καθώς και η δυνατότητα πραγµατοποίησης συλλογισµών και 
εξαγωγής συµπερασµάτων. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη λογική, στους κανόνες και 
στους εννοιολογικούς γράφους. Η λογική αποτελεί την πιο κλασική αλλά και την 
πλέον τεκµηριωµένη και µαθηµατικά τυποποιηµένη µέθοδο αναπαράστασης. Οι 
κανόνες αποτελούν τον περισσότερο δηµοφιλή, αλλά και πιο πρακτικό τρόπο αναπα-
ράστασης. Με βάση τους κανόνες και τη χαρακτηριστική τους συλλογιστική, αλλά 
και την ακολουθία εκτέλεσης, είναι εφικτή η δηµιουργία συστηµάτων ΤΝ για την 
επίλυση προβληµάτων. Οι εννοιολογικοί γράφοι αποτελούν µία από τις πλέον σύγ-
χρονες και µαθηµατικά τεκµηριωµένες µεθόδους αναπαράστασης γνώσης, η οποία 
προσφέρει µεγάλη εκφραστικότητα, συνδυάζοντας τη λογική µε τις δοµηµένες ανα-
παραστάσεις. Εκτός από τις παραπάνω µεθόδους, στο µέρος αυτό του βιβλίου αντι-
µετωπίζονται και πιο προχωρηµένα θέµατα, όπως η αναπαράσταση και η συλλογι-
στική µε τη χρήση του χρόνου, αβεβαιότητας και ασάφειας. 
 
 


