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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

Νοημοσύνη, αλγόριθμοι και μετα-στρατηγική
Ακολουθώντασ το έργο του
Brooks στον τοµέα τησ τεχνητήσ νοηµοσύνησ, διαµορφώνουµε την έννοια τησ
στρατηγικήσ χρησιµοποιώντασ όχι πια µια ιεραρχική
νοηµοσύνη, µα ένα σύµπλεγµα στοιχείων που µιµείται τη
γνωστική συµπεριφορά µιασ
πολύπλοκησ οντότητασ.
Η λογική τησ κλασικήσ σκέψησ είναι ότι µία έξυπνη συµπεριφορά είναι το αποτέλεσµα µίασ έξυπνησ επιλογήσ
ενόσ ανθρώπου. Ενώ τα πιο
σύγχρονα αποτελέσµατα τησ
έρευνασ στον τοµέα τησ τεχνητήσ νοηµοσύνησ και πιο
γενικά τησ πληροφορικήσ µε
τη θεωρία των γενετιστικών
αλγορίθµων, αποδεικνύουν
ότι ακόµα και στοιχειώδεισ
κανόνεσ άµα εφαρµοστούν
πάνω σ' έναν κριτικό πληθυσµό (µέγεθοσ), µπορούν
να µετατρέψουν τη συµπεριφορά του έτσι ώστε να
ερµηνευτεί σαν αποτέλεσµα
ανθρώπινησ σκέψησ.
Οι πρώτοι ερευνητικοί αλγόριθµοι χρησιµοποιούσαν
απλέσ θεωρητικέσ ιδέεσ όσον
αφορά στη στρατηγική τουσ.
Προσπαθώντασ να αντικαταστήσουν µια ανθρώπινη σκέψη, δεν κατάφεραν
παρά µόνο να τη µιµηθούν:
ίδια µορφή, µα διαφορετική
έννοια. Έτσι οι αλγόριθµοι
του τύπου backtracking και
forward checking δεν βασίζονταν σε µια γνωστική
ιδέα τησ νοηµοσύνησ. ∆ιότι απλότητα δεν σηµαίνει
απλοϊκότητα.
Η επανάσταση στον τοµέα
αυτόν προήλθε από µια σχετικά απλή ιδέα. Η νοηµοσύνη
δεν προέρχεται υποχρεωτικά από µια έξυπνη οντότητα
αλλά από µια έξυπνη συνεργασία απλών στοιχείων. Η
αποτελεσµατικότητα αυτήσ

τησ ιδέασ αποδείχθηκε άµεσα. Η ριζοσπαστική τησ έννοια
επέτρεψε ένα άλλο
σύστηµα προγραµµατισµού, που δεν
προσπαθούσε απλά
να
καλυτερεύσει
ένα µέροσ τησ λύσησ
που µεγαλώνοντασ
έφτανε µετά από ένα
χρονικό
διάστηµα
στην τελική λύση. Το
σκεπτικό αυτήσ τησ
ιδέασ ήταν εντελώσ
διαφορετικό κι ήταν
βασισµένο στη θεωρητική γενετική.
Η µεγαλύτερη ελευθερία του συστήµατοσ τού επέτρεπε
να βρει µια ολική
λύση όταν τα κλασικά συστήµατα δεν
µπορούσαν καν να
την πλησιάσουν. Μα
δεν έφτανε αυτό το
αποτέλεσµα, ήταν κι
η ταχύτητα. Αυτοί οι
καινούργιοι αλγόριθµοι είναι πολύ πιο γρήγοροι
από όλουσ τουσ άλλουσ σε
πολλά πολύπλοκα προβλήµατα. Όχι µόνο κατάφεραν
να λύσουν θεωρητικά προβλήµατα αλλά και πρακτικά
σε χρόνουσ που ξεπερνούν
τη φαντασία (πρόβληµα του
Gauss).
Ερµηνεύοντασ αυτούσ τουσ
αλγορίθµουσ
γνωστικά,
ανακαλύψαµε ότι υπάρχουν
επιπτώσεισ και στον τοµέα
τησ στρατηγικήσ έρευνασ
µιασ οµάδασ αποτελούµενησ
µόνο και µόνο από ανθρώπουσ. Είναι η φάση που
ονοµάζουµε brainstorming.
Με αυτή την καινούργια
ιδέα, το κάθε άτοµο που
αποτελεί αυτή την οµάδα
έρευνασ δεν προσπαθεί να
αναδείξει τον εαυτό του (µια

Εγγραφέσ στα τµήµατα
τησ Θρακικήσ Εστίασ ∆ράµασ
Η Θρακική Εστία ∆ράµασ ανακοινώνει ότι οι εγγραφέσ
για τα χορευτικά τµήµατα τησ περιόδου 2008-2009
θα γίνονται στα γραφεία του Συλλόγου, οδόσ Σαγγαρίου 27, από τη ∆ευτέρα 15 Σεπτεµβρίου µέχρι τισ
15 Οκτωβρίου από τισ 18.00 µέχρι τισ 20.00 καθηµερινά. Θα λειτουργήσουν τµήµατα για παιδιά ηλικίασ από 6 χρονών και για αρχάριουσ και προχωρηµένουσ ενήλικεσ. Για πληροφορίεσ τηλεφωνήστε στο
25210-25949.

Το σκίτσο είναι του Νίκου Λυγερού
και έχει τον τίτλο «Joueur de violon de Vincent»
στάση που οδηγεί µόνο και

µόνο στο συναγωνισµό),

αλλά προσπαθεί δυναµικά να προσφέρει στουσ άλλουσ ένα
πλαίσιο αξιοποίησησ
των ικανοτήτων του.
Έτσι η συµπεριφορά τησ οµάδασ δεν
είναι ατοµική, µα
ολική. Όλοι ψάχνουν
την ίδια λύση χωρίσ
να προσπαθούν να
τη βρουν από µόνοι
τουσ.
Στρατηγικά, η αντιµετώπιση του προβλήµατοσ είναι εντελώσ
διαφορετική από την
κλασική. ∆εν είναι το
άτοµο το σηµαντικό
στοιχείο, µα το σύµπλεγµα. Το ιεραρχικό σύστηµα δεν
λειτουργεί πια, διότι
η οµάδα χρειάζεται
αρχικά µια απόλυτη
ελευθερία. Όµωσ η
καθοδήγηση παραµένει. Είναι ο µοναδικόσ τρόποσ ελέγχου
που επιτρέπει στο

Γράφει ο ∆ρ.
Νίκοσ Λυγερόσ
σύστηµα να βρεθεί σε µια
χαοτική φάση µε την έννοια
των φράκταλσ. Έτσι, η στρατηγική µετατρέπεται σε µια
µετα-στρατηγική που δεν
είναι µόνο ένα επιφαινόµενο τησ διαδικασίασ. Η µεταστρατηγική είναι η νοηµοσύνη τησ οµάδασ. Τα πολλά
πιόνια είναι ισχυρότερα από
το κοµµάτι, διότι αποτελούν
ένα νοητικό σύµπλεγµα.
Ο κ. Νίκοσ Λυγερόσ είναι
στρατηγικόσ σύµβουλοσ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ∆Η
22 Χρόνια Εκπαίδευση στην Πληροφορική
Βενιζέλου 129 ∆ΡΑΜΑ (δίπλα στην Αγροτική τράπεζα) Τηλ. 25210-34848
Π. Κάβδα 20 ∆ΡΑΜΑ Τηλ. 25210-34848
Πλ. ∆ηµοκρατίασ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ Τηλ. 25220-23143
∆ιδάσκουν αποκλειστικά έµπειροι και ειδικευµένοι καθηγητέσ
µε Master στην Πληροφορική:
- Κ. Ν. Σωτηριάδησ πτυχ. µε Master στην Πληροφορική
- Σ. Ν. Σωτηριάδησ πτυχ. Πληροφορικήσ µε Master στην Πληροφορική
- Α. Σ. Οξυζίδησ πτυχ. Πληροφορικήσ µε Master στην Πληροφορική
- Ν. Κ. Σωτηριάδησ πτυχ. Πολυτεχνείου Πληροφορικήσ

πτυχιούχοι

Πληροφορικήσ

και

καθηγητέσ

Γ’ Λυκείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Προετοιµασία υποψηφίων Γ’ Λυκείου για τισ πανελλαδικέσ εξετάσεισ στο µάθηµα
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- Ολιγοµελή τµήµατα
- Ιδιαίτερα
Η γνώση η συνέπεια η εµπειρία και η µέχρι τώρα επιτυχίεσ µασ, αποτελούν την εγγύηση και φέτοσ για την σίγουρη επιτυχία στισ
πανελλαδικέσ εξετάσεισ τησ Γ΄ Λυκείου στο µάθηµα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

Πιστοποιηµένο Εξεταστικό κέντρο ECDL
Τµήµατα προετοιµασίασ για την απόκτηση πιστοποιητικών γνώσεων Πληροφορικήσ αναγνωρισµένα από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και το
ΑΣΕΠ ξεχωριστά για:
- Μαθητέσ ∆ηµοτικού
- Μαθητέσ Γυµνασίου και Λυκείου
- Απόφοιτουσ Λυκείου (ταχύρυθµα)
- Φοιτητέσ και πτυχιούχουσ ΑΕΙ και ΤΕΙ (ταχύρυθµα)

Το κέντρο µας βραβεύτηκε µε την Τιµητική ∆ιάκριση της ECDL για την κορυφαία επίδοσή του
στο Ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007 που το κατατάσσει ΠΡΩΤΟ σε αριθµό πιστοποιήσεων ECDL
στο νοµό ∆ΡΑΜΑΣ.

Επιδότηση για φοιτητές
Όλοι οι φοιτητέσ που εισήχθησαν τα έτη 2005, 2006 και 2007 ανεξαρτήτωσ βαθµολογίασ ή σειρά εισόδου επιχορηγούνται από τη
δράση e-κπαιδευτείτε µε το 90% τησ αξίασ µε µέγιστο ποσό 600€ πληρώνοντασ µόνο το 10% τησ αξίασ το οποίο κυµαίνεται από 40
€ µέχρι 100€ ανάλογα µε το πρόγραµµα που θα παρακολουθήσουν.

∆ΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ
Ένασ γονέασ ή κηδεµόνασ για κάθε µαθητή που έχει εγγραφεί το σχολικό έτοσ 2008-2009 σε οποιαδήποτε από τισ 3 τάξεισ του Γυµνασίου έχει το δικαίωµα:
∆ΩΡΕΑΝ κατ’ οίκον εκπαίδευσησ από ειδικούσ εκπαιδευτέσ.
∆ΩΡΕΑΝ πρόσβαση σε εκπαιδευτικά πακέτα αυτόνοµησ µάθησησ µέσω ∆ιαδικτύου (e-learning).
∆ΩΡΕΑΝ απόκτηση πιστοποιητικό ECDL αναγνωρισµένο από το ΑΣΕΠ.
Η επιδότηση γίνεται από την δράση γονείσ.gr και η συµµετοχή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι 30/11/2008

22 συνεχή χρόνια λειτουργίασ
Εκπαίδευση στην Πληροφορική από αποκλειστικά ειδικούσ τησ Πληροφορικήσ

