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Πληροφόρηση



Επικοινωνία



«Έξυπνο» σπίτι



§ Εµφανίζουν ένα µικρό φάσµα έξυπνων 
συµπεριφορών

§ Αποτελούνται από λογισµικά (µερικές φορές και 
συσκευές)

§ Σχεδιάζονται από τον άνθρωπο
§ Κατευθύνονται από στόχους («goal-oriented»)

Χαρακτηριστικά των εφαρµογών Τ.Ν.



§ Επιλύουν ένα πρόβληµα / λαµβάνουν µια απόφαση 
στο φυσικό ή ψηφιακό περιβάλλον

§ Αντιλαµβάνονται το περιβάλλον τους
§ Συλλογίζονται / επεξεργάζονται πληροφορίες
§ Προσδιορίζουν την καλύτερη ενέργεια / απόφαση στην 
υπηρεσία του στόχου τους

Κατευθύνονται από Στόχους



§ Αντίληψη του περιβάλλοντος
Μέσω του αισθητήρα της, µετράει τη 
στάθµη της σκόνης.

§ Συλλογιστική / λήψη απόφασης
Αν η στάθµη της σκόνης υπερβεί ένα 
δεδοµένο όριο, απαιτείται σκούπισµα.

§ Ενεργοποίηση
Σκουπίζει το πάτωµα.

Βασικές λειτουργίες: π.χ., ροµποτική σκούπα



§ Αντίληψη του περιβάλλοντος
Μέσω των «αισθητήρων» του, 
εντοπίζει τις ανάγκες του χρήστη.

§ Συλλογιστική / λήψη απόφασης
Αν µια ιστοσελίδα ταιριάζει µε τις 
ανάγκες του χρήστη, είναι «σχετική».

§ Ενεργοποίηση
Εµφανίζει µια λίστα µε 
αποτελέσµατα σε σειρά κατάταξης

Βασικές λειτουργίες: π.χ., Google Search



§ Τεχνικές για προγραµµατισµό αλγορίθµων να 
“µαθαίνουν” από προηγούµενες εµπειρίες/δεδοµένα

§ Ανάλυση µεγάλου όγκου δεδοµένων σε διάφορες 
µορφές (κείµενο, αρχεία ήχου, εικόνες, βίντεο)

Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)



1950s–1970s

ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Οι πρώτες μηχανές 
που σκέφτονται

1980s–2010s

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Άνθιση της μηχανικής 
μάθησης

Σήμερα

ΒΑΘΙΑ ΜΑΘΗΣΗ 
(DEEP LEARNING)

Έκρηξη της Τ.Ν.

Δεδομένα ΈξοδοςΕπεξεργασία
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ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

https://www.anishsneh.com/2014/07/big-data-volume-velocity-
and-variety.html



«ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

▪ Η επιστήµη και η τεχνολογία διαµορφώνονται από 
κοινωνικούς και πολιτισµικούς παράγοντες
▪ Μεγάλα Δεδοµένα
▪ Καινούργια επιχειρηµατικά µοντέλα 

▪ Η καινούργια µορφή Τ.Ν. – βασισµένη στα Μεγάλα 
Δεδοµένα – είναι η πρώτη φορά που έχουµε Τ.Ν. η 
οποία είναι τεχνικά αλλά και οικονοµικά βιώσιµη.

Nello Cristianini. 2019. Shortcuts to artificial intelligence. In: 
Machines We Trust. Cambridge, MA: MIT Press.



ΤΟ «ΗΘΙΚΟ ΧΡΕΟΣ» ΤΗΣ Τ.Ν.

https://crazy4salesforce.wordpress.com/2020/06/24/its-time-to-
pay-your-technical-debt/

https://www.nytimes.com/2021/09/03/technology/facebook-ai-
race-primates.html

https://www.boredpanda.com/google-translate-sexist

https://crazy4salesforce.wordpress.com/2020/06/24/its-time-to-pay-your-technical-debt/
https://www.nytimes.com/2021/09/03/technology/facebook-ai-race-primates.html
https://www.boredpanda.com/google-translate-sexist/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic


ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ;

▪ Μεγάλα Δεδοµένα – “Data in the Wild”
▪ Δεδοµένα εκµάθησης τα οποία δεν είναι σχεδιασµένα για το 
σκοπό µας

▪ Μεγάλα Δεδοµένα – Σιωπηρή ανατροφοδότηση
▪ Π.χ., Υποθέτουµε ότι ένα κλικ σε κάτι είναι µια ένδειξη του 
ενδιαφέροντος του χρήστη αλλά ΔΕΝ έχουµε µια ρητή 

▪ Μηχανική Μάθηση - Συσχέτιση αντί αιτιότητας
▪ Μοντέλα που περιγράφουν στατιστικές συσχετίσεις µεταξύ 

µεταβλητών αλλά δεν ξέρουµε αν υπάρχει αιτιακή σχέση



Κυπριακό Κέντρο Αλγοριθµικής Διαφάνειας



Τεχνητή Νοηµοσύνη στην Καθηµερινότητα





https://bit.ly/2Yn6j9h
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