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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

  Ο όρος τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται 
στον κλάδο της πληροφορικής ο οποίος 
ασχολείται με τη σχεδίαση και την 
υλοποίηση υπολογιστικών συστημάτων που 
μιμούνται στοιχεία της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς τα οποία υπονοούν έστω και 
στοιχειώδη ευφυΐα,μάθηση, 
προσαρμοστικότητα, εξαγωγή 
συμπερασμάτων, κατανόηση από 
συμφραζόμενα, επίλυση προβλημάτων κλπ. 
Ο Τζον Μακάρθι όρισε τον τομέα αυτόν ως 
«επιστήμη και μεθοδολογία της δημιουργίας 
νοούντων μηχανών». 



ΠΟΤΕ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ Η ΤΕΧΝΗΤΗ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ                                                               

 • Κατά τη δεκαετία του 1940 εμφανίστηκε η πρώτη μαθηματική 
περιγραφή  τεχνητού νευρωνικού δικτύου, με πολύ 
περιορισμένες δυνατότητες επίλυσης αριθμητικών 
προβλημάτων. Καθώς ήταν εμφανές ότι οι ηλεκτρονικές 
υπολογιστικές συσκευές που κατασκευάστηκαν μετά τον  Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ένα τελείως διαφορετικό είδος 
μηχανής από ό,τι προηγήθηκε, η συζήτηση για την πιθανότητα 
εμφάνισης μηχανών με νόηση ήταν στην ακμή της. Το 1950 ο 
μαθηματικός Άλαν Τούρινγκ, πατέρας της θεωρίας 
υπολογισμού και προπάτορας της τεχνητής νοημοσύνης, 
πρότεινε τη δοκιμή Τούρινγκ· μία απλή δοκιμασία που θα 
μπορούσε να εξακριβώσει αν μία μηχανή διαθέτει ευφυΐα. Η 
τεχνητή νοημοσύνη θεμελιώθηκε τυπικά ως πεδίο 
στη συνάντηση ορισμένων 
επιφανών Αμερικανών επιστημόνων του τομέα το 1956 (Τζον 
Μακάρθι, Μάρβιν Μίνσκυ, Κλοντ Σάνον κλπ). Τη χρονιά αυτή 
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά και το Logic Theorist, ένα 
πρόγραμμα το οποίο στηριζόταν σε συμπερασματικούς 
κανόνες τυπικής λογικής και σε ευρετικούς αλγορίθμους 
αναζήτησης για να αποδεικνύει μαθηματικά θεωρήματα. 



Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ       
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

• Η πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης σε 
συνδυασμό με την ταχύτατα αυξανόμενη 
δυνατότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας 
δεδομένων, οδηγεί σε μία σπουδαία 
τεχνολογική επανάσταση. Σε ένα κοντινό 
σενάριο και στα πλαίσια του Internet of 
Things, δισεκατομμύρια διασυνδεδεμένες 
συσκευές θα αποστέλλουν, συστηματικά, 
δεδομένα και που θα αποθηκεύονται και θα 
επεξεργάζονται αυτόματα από προηγμένες 
τεχνολογίες Big Data, Machine Learning και 
Artificial Intelligence. Ο πλούτος των 
δεδομένων σε συνδυασμό με τις δυνατότητες 
αξιοποίησής τους, θα δημιουργήσει 
πρωτοφανείς ευκαιρίες για την βελτίωση 
της υγείας, της καθημερινότητας του τρόπου 
ζωής μας, και τη γενικότερη βελτίωση σε 
πολλούς τομείς. Οι εφαρμογές είναι 
πραγματικά απεριόριστες. 



ΤΟΜΕΙΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 
 

• Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί σημείο τομής μεταξύ 
πολλαπλών επιστημών όπως της πληροφορικής, 
της ψυχολογίας, της φιλοσοφίας, της νευρολογίας, 
της γλωσσολογίας και της επιστήμης μηχανικών, με 
στόχο τη σύνθεση ευφυούς συμπεριφοράς, με 
στοιχεία συλλογιστικής, μάθησης και προσαρμογής 
στο περιβάλλον, ενώ συνήθως εφαρμόζεται σε 
μηχανές ή υπολογιστές ειδικής κατασκευής. 
Διαιρείται στη συμβολική τεχνητή νοημοσύνη, η 
οποία επιχειρεί να εξομοιώσει την ανθρώπινη 
νοημοσύνη αλγοριθμικά χρησιμοποιώντας σύμβολα και
 λογικούς κανόνες υψηλού επιπέδου, και 
στην υποσυμβολική τεχνητή νοημοσύνη, η οποία 
προσπαθεί να αναπαράγει την ανθρώπινη ευφυΐα 
χρησιμοποιώντας στοιχειώδη αριθμητικά 
μοντέλα που συνθέτουν επαγωγικά νοήμονες 
συμπεριφορές με τη 
διαδοχική αυτοοργάνωσηαπλούστερων δομικών 
συστατικών («συμπεριφορική τεχνητή 
νοημοσύνη»), προσομοιώνουν πραγματικές βιολογικέ
ς διαδικασίες όπως η εξέλιξη των ειδών και η 
λειτουργία του εγκεφάλου («υπολογιστική 
νοημοσύνη»), ή αποτελούν 
εφαρμογή στατιστικών μεθοδολογιών σε προβλήματα 
ΤΝ. 



Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η 
ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

 
«Η τεχνητή νοημοσύνη συνιστά τη μεγαλύτερη υπαρξιακή 
απειλή για την ανθρωπότητα» υποστηρίζει ο διάσημος 
φυσικός Στίβεν Χόκινγκ που προειδοποίησε, ότι οι 
προσπάθειες της ανθρωπότητας να δημιουργήσει 
υπολογιστές και ρομπότ με εξελιγμένη τεχνητή 
νοημοσύνη, αποτελούν σοβαρή υπαρξιακή απειλή για την 
ανθρωπότητα. Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη θα έχει ξεπεράσει πλήρως τον άνθρωπο πολύ 
πιο γρήγορα από ότι πιστευόταν, με όποιες συνέπειες 
συνεπάγονται για την ανθρωπότητα.Συγκεκριμένα ως το 
έτος 2060 υπάρχει πιθανότητα 50% η τεχνητή νοημοσύνη 
να ξεπεράσει τους ανθρώπους στα πάντα, σύμφωνα με 
μια νέα έρευνα η οποία ζήτησε τη γνώμη 352 κορυφαίων 
ειδικών σε αυτό το πεδίο της τεχνολογίας. Η πιθανότητα 
να συμβεί κάτι τέτοιο έως το 2025, είναι 10%, σύμφωνα 
με τις ίδιες εκτιμήσεις. Όμως, ήδη πολύ νωρίτερα η 
τεχνητή νοημοσύνη θα έχει επικρατήσει έναντι των 
ανθρώπων σε επί μέρους τομείς – και δεν θα πρόκειται 
μόνο για την αυτόνομη οδήγηση. 

 


