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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία εξετάζει θέµατα που σχετίζονται µε την εισαγωγή 
συναισθηµατικών µοντέλων στην σχεδίαση πρακτόρων. ∆ιατρέχει την σχετική βιβλιογραφία, για 
την κατανόηση της λειτουργίας των συναισθηµάτων σε όλες τις γνωστικές διεργασίες αλλά και 
την επιρροή τους επί της συµπεριφοράς. Αναφέρονται λόγοι και µέθοδοι ενσωµάτωσης 
κατάλληλων µοντέλων συναισθηµάτων στην αρχιτεκτονική πρακτόρων.  

Παράλληλα σαν µελέτη περίπτωσης εξετάζεται η εφαρµογή των συναισθηµατικών πρακτόρων 
στα συστήµατα προσοµοίωσης εκκενώσεων. Αναγνωρίζοντας την σηµασία των συναισθηµάτων 
και της απορρέουσας ανθρώπινης συµπεριφοράς σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών αλλά και 
την αναγκαιότητα σωστής απόδοσης της σε συστήµατα προσοµοίωσης εκκενώσεων, που µέχρι 
στιγµής δεν προσεγγίζεται ικανοποιητικά, προτείνεται µια αρχιτεκτονική για τον σχεδιασµό 
πρακτόρων και την ένταξη τους σε αυτές τις εφαρµογές. Τέλος βάση αυτής υλοποιείται και 
περιγράφεται ένα πρότυπο σύστηµα προσοµοίωσης εκκενώσεων µε συναισθηµατικούς 
πράκτορες.  
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ABSTRACT 

This essay tries to present current research in modeling emotions and how these models can be 
applied in the design of autonomous agents. Through bibliographic references we examine the 
rationality and functionality of emotion in all cognitive processes, and their influence in human 
behavior. Reasons and methods for incorporating models of emotion from psychology in the 
architecture of agents are introduced.  

Also in this thesis we examine the importance of emotions and their influence in human behavior 
under stressful situations like evacuation. We outline how current evacuation simulation systems 
could be improved with the addition of emotional agents for approaching human behavior. Based 
on the design needs specified, we propose an architecture for these agents and a prototype multi 
agent evacuation system is implemented.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Εισαγωγή 

Τα συναισθήµατα παραδοσιακά θεωρούνταν ανταγωνιστές της λογικής, µη-οργανωµένες 
ενστικτώδεις αντιδράσεις, που οδηγούν σε εσφαλµένες αποφάσεις και ενέργειες. Εξαιτίας αυτής 
της αντίληψης πριν µερικές δεκαετίες κανείς δεν θα προσπαθούσε να εισάγει τα συναισθήµατα 
στις επιστηµονικές διαδικασίες όπου οι αρχές διέπονται από λογική σκέψη, επιχειρηµατολογία 
και πειραµατικές αποδείξεις. Οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων όµως, στις γνωσιακές 
επιστήµες έχουν εδραιώσει την συσχέτιση µεταξύ των γνωστικών διεργασιών και των 
συναισθηµάτων στους ανθρώπους. Ακριβώς αυτή η κατανόηση, του ρόλου που διαδραµατίζουν 
τα συναισθήµατα στην αντίληψη, την λήψη αποφάσεων, µνήµη, κοινωνική συµπεριφορά αλλά 
και σε όλες τις διεργασίες που σχετίζονται µε την ανθρώπινη λογική και συµπεριφορά έχει 
οδηγήσει στην προσπάθεια ένταξης συναισθηµατικών µηχανισµών και σε άλλους επιστηµονικούς 
τοµείς ανάµεσα τους και στην ανάπτυξη εφυών πρακτόρων. Πλέον αρκετοί ερευνητές 
υποστηρίζουν ότι η επιτυχής µοντελοποίηση των συναισθηµάτων θα επέτρεπε την σχεδίαση 
πρακτόρων που θα προσεγγίζουν τους ανθρώπους στην ευελιξία τους και στην δυνατότητα τους 
να προσαρµόζονται και να επιβιώνουν σε σύνθετα, δυναµικά και µη προβλέψιµα περιβάλλοντα. 
Είναι χαρακτηριστική η φράση του M.Minsky στο βιβλίο «Κοινωνία της Νόησης» όπου 
αναφέρει: «∆εν τίθεται ζήτηµα για το αν οι νοήµονες µηχανές µπορούν να έχουν συναισθήµατα 
αλλά για το αν µπορούν να είναι νοήµονες χωρίς να έχουν συναίσθηµα»  

Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει σαν κατ’ εξοχήν στόχο την µελέτη και τον συλλογισµό 
επί των συναισθηµάτων και τους τρόπους ένταξης τους στον σχεδιασµό αυτόνοµων πρακτόρων. 
Το έντονο ενδιαφέρον των επιστηµόνων σε αυτή την προσέγγιση αλλά και η πρόοδος της 
ψυχολογίας έχει οδηγήσει σε µια πληθώρα µοντέλων για την απόδοση συναισθηµάτων τα οποία 
γίνεται προσπάθεια να ενσωµατωθούν σε πλήθος εφαρµογών. Τα µοντέλα αυτά, και οι διάφοροι 
µέθοδοι ένταξης τους στις κλασσικές αρχιτεκτονικές αποτέλεσαν τον βασικό πυρήνα µελέτης για 
αυτή την εργασίας. 

Πέραν όµως της θεωρητικής προσέγγισης των συναισθηµατικών πρακτόρων στόχος της 
εργασίας είναι και η ανάπτυξη τους µε σκοπό την ενίσχυση ενός συστήµατος. Σαν µελέτη 
περίπτωσης εξετάστηκαν τα συστήµατα προσοµοίωσης εκκενώσεων. Αν και οι εφαρµογές των 
συναισθηµάτων πρακτόρων εκτείνονται σε όλους τους τοµείς ανάπτυξης πρακτόρων προέκυψε, 
µέσα από συστηµατική µελέτη, ότι υπάρχει µια σηµαντική ανάγκη για την ενίσχυση των 
σύγχρονων συστηµάτων προσοµοίωσης εκκενώσεων και κίνησης πλήθους µε µοντέλα που θα 
µπορούσαν να προσεγγίσουν την ανθρώπινη συµπεριφορά.  

∆ιαπιστώθηκε ότι παρά την πληθώρα µελετών επί της κίνησης και συµπεριφοράς πλήθους και 
της σηµασίας ρεαλιστικής απόδοσης του, υπάρχει µεγάλη διαφορά µεταξύ της πραγµατικότητας 
και των συµπεριφορών που εµφανίζονται στα υπάρχοντα συστήµατα εκκενώσεων. Έτσι µε αυτόν 
το γνώµονα, µελετηθήκαν οι σχεδιαστικές απαιτήσεις για αυτά τα συστήµατα, όπως προκύπτουν 
από έρευνες για τις αντιδράσεις των ανθρώπων σε καταστάσεις έντονου άγχους. Λαµβάνοντας 
υπόψη προσεγγίσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί σε άλλες εφαρµογές, και µε στόχο την 
ικανοποίηση των σχεδιαστικών απαιτήσεων διαµορφώθηκε µια προτεινοµένη αρχιτεκτονική 
συναισθηµατικών πρακτόρων µε στόχο την ενσωµάτωση τους σε ένα σύστηµα προσοµοίωσης 
εκκενώσεων.  

Συνοπτικά η διπλωµατική εργασία παρουσιάζει τα παρακάτω θέµατα:  

• Την λειτουργική σηµασία των συναισθηµάτων και την επιρροή τους στην υιοθέτηση 
συµπεριφορών και λήψης αποφάσεων.  
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• Υπολογιστικά µοντέλα συναισθηµάτων για την ενσωµάτωση τους σε πράκτορες 
λογισµικού. 

• Σχεδιαστικές απαιτήσεις συστηµάτων προσοµοίωσης εκκενώσεων µέσα από µια 
επισκόπηση των σύγχρονων συστηµάτων, της κίνησης πλήθους και µελέτη των 
ανθρώπινων αντιδράσεων σε καταστάσεις κινδύνου 

Επίσης προσφέρει µια ολιστική προσέγγιση στον σχεδιασµό συστηµάτων προσοµοίωσης 
εκκενώσεων:  

• µέσω µιας αρχιτεκτονικής για την ανάπτυξη εφυών πρακτόρων, σε ένα πολυπρακτορικό 
σύστηµα, οι οποίοι διαθέτουν συναισθηµατικές ικανότητες για την απόδοση ρεαλιστικών 
συµπεριφορών. 

• και της υλοποίησης ενός πρότυπου συστήµατος βασισµένου σε αυτή την αρχιτεκτονική. 

Πιο αναλυτικά τα παραπάνω θέµατα παρουσιάζονται στην εργασία ως εξής: Αρχικά στο 
δεύτερο κεφάλαιο πραγµατοποιείται µια παράθεση της λειτουργικής σηµασίας των 
συναισθηµάτων στους ανθρώπους. Εξετάζεται η επιρροή τους επί των διαφόρων γνωσιακών 
διεργασιών όπως είναι η µάθηση και αντίληψη αλλά και στην λήψη αποφάσεων και κοινωνική 
συµπεριφορά. Τέλος γίνεται µια σύντοµη αναφορά στις θεωρίες και τα υπολογιστικά µοντέλα 
που βασίστηκαν σε αυτές (τα σηµαντικότερα εκ των οποίων παρατίθενται στο πρώτο παράρτηµα)  

Στο επόµενο κεφάλαιο εξετάζονται οι ερευνητικοί λόγοι για ενσωµάτωση συναισθηµατικών 
µηχανισµών σε πράκτορες λογισµικού. Ανάµεσα τους αναφέρονται οι περιορισµοί των µέχρι 
πρότινος «λογικών» πρακτόρων και πως αυτοί µπορούν να αντιµετωπιστούν µε την εισαγωγή 
συναισθηµατικών µηχανισµών. 

Στο τέταρτο και πέµπτο κεφαλαίο εξετάζονται θέµατα που σχετίζονται µε τα υπάρχοντα 
συστήµατα προσοµοίωσης εκκένωσης πλήθους. Αρχικά γίνεται µια αναφορά στα σύγχρονα 
συστήµατα και τους τρόπους που αυτά προσεγγίζουν την κίνηση για την απόδοση της 
συµπεριφοράς στην διάρκεια εκκενώσεων. Στην συνέχεια πραγµατοποιείται µια προσπάθεια 
καθορισµού των σχεδιαστικών απαιτήσεων που απορρέουν από την ανθρώπινη συµπεριφορά 
αλλά και τις ειδικές συνθήκες που σχετίζονται µε τις εκκενώσεις κτηρίων. 

Στο έκτο κεφαλαίο παρουσιάζεται η προτεινόµενη αρχιτεκτονική για τον σχεδιασµό 
συναισθηµατικών πρακτόρων που θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε συστήµατα προσοµοίωσης 
εκκένωσης κτηρίων µε στόχο να ενισχύσουν την ρεαλιστικότητα τους.  

Πέρα από τη βιβλιογραφική παρουσίαση των παραπάνω θεµάτων, στα πλαίσια της εργασίας, 
υλοποιήθηκε πρωτότυπο σύστηµα βασισµένο στις σχεδιαστικές προτάσεις που παρουσιαστήκαν. 
Καθώς η ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων είναι δύσκολο να πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια 
µιας εργασίας, έµφαση δόθηκε στη σχεδίαση πρακτόρων οι οποίοι διαθέτουν ένα µοντέλο 
προσωπικότητας και ένα µηχανισµό συναισθηµάτων για την λήψη αποφάσεων σε ένα σενάριο 
εκκένωσης. Ένας αριθµός προσοµοιώσεων εκτελέστηκε για την αξιολόγηση της υλοποίησης και 
την µελέτη της εξαγοµένης συµπεριφοράς. Ταυτόχρονα µέσω της υλοποίησης έγινε αντιληπτό το 
εύρος της µελλοντικής έρευνας που απαιτείται µέχρι την δηµιουργία ενός ικανοποιητικού και 
ρεαλιστικού συστήµατος προσοµοίωσης εκκενώσεων. Η περιγραφή του συστήµατος που 
υλοποιήθηκε πραγµατοποιείται στο τελευταίο κεφάλαιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Συναισθήµατα 

Αν εξετάσει κανείς τις αντιλήψεις που σχετίζονται µε την λογική θα ανακαλύψει ότι αυτές είναι 
συναφείς µε την βελτιστοποίηση των αποτελεσµάτων των ενεργειών. Γνωρίζουµε όµως ότι από 
µόνη της η λογική δεν είναι επαρκής για να καθοδηγήσει ένα οργανισµό προς κάποια 
συγκεκριµένη ακολουθία ενεργειών. Στην πραγµατικότητα κάθε δεδοµένη στιγµή ένας 
άνθρωπος, µπορεί να διαθέτει άπειρο πλήθος στόχων, και ένα αντίστοιχο αριθµό στρατηγικών για 
την επίτευξη κάθε ενός από αυτούς Αναλογιζόµενοι το πλήθος συνεπειών για κάθε µια από τις 
στρατηγικές γίνεται κατανοητό ότι είναι απαραίτητη µια δραστική προ-επιλογή ανάµεσα στις 
εναλλακτικές αλλιώς η αξιολόγηση δεν θα πραγµατοποιηθεί ποτέ Παρέχοντας µια αρχική 
προσέγγιση τα συναισθήµατα µπορούν να περιγραφθούν, από το γεγονός ότι αποτελούν έναν 
µηχανισµό για την απριόρι απόρριψη των περισσότερων επιλογών παρέχοντας άµεσες 
αντιδράσεις σε διαφορετικά ερεθίσµατα. Παράλληλα είναι χρήσιµες αντιδράσεις σε ανάγκες, 
συµµετέχουν στην απόδοση σηµασίας, και είναι αυτά που τροφοδοτούν την επιµονή µε την οποία 
οι άνθρωποι επιδιώκουν την πραγµατοποίηση των στόχων τους. Είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε 
τις γνωσιακές λειτουργίες αφού µπορούν να τις επηρεάσουν, να τις παρακάµψουν και να τις 
καθοδηγήσουν. Παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αντίληψη, την εκµάθηση, την προσοχή, τη 
µνήµη, την κοινωνική συµπεριφορά και άλλες δυνατότητες και µηχανισµούς, που υπάρχει η τάση 
να συσχετίζονται µε την βασική λογική και ευφυή συµπεριφορά. 

2.1 Λειτουργική Σηµασία των Συναισθηµάτων 

Ποιες όµως οι λειτουργικές αξίες των συναισθηµάτων και πως αυτά µπορούν να συνδεθούν µε 
την λογική; Αυτό το ερώτηµα έχει προκαλέσει ρήξη εντός των κοινωνικών επιστηµών. Κάποιοι 
επιστήµονες υποστήριζαν ότι τα συναισθήµατα δεν εξυπηρετούν χρήσιµες λειτουργίες και στην 
ουσία, διακόπτουν τις ενέργειες, αποδιοργανώνουν την συµπεριφορά και γενικά υπολείπονται 
λογικής, ορθολογισµού, και την οργάνωση του συλλογισµού και των άλλων γνωστικών 
διαδικασιών. Από την άλλη, ορισµένοι επιστήµονες διατείνονται ότι τα συναισθήµατα έχουν 
ξεκάθαρες λειτουργίες, οργανώνοντας και δίνοντας προτεραιότητα στις συµπεριφορές ώστε να 
επιτυγχάνεται η βέλτιστη προσαρµογή των ατόµων στις απαιτήσεις του φυσικού και κοινωνικού 
περιβάλλοντος. Από τους θεωρητικούς της εξέλιξης µέχρι τους νευροβιολόγους, οι οποίοι 
διαφωνούν επί της ερµηνείας, της βιολογικής βάσης και την καθολικότητα των συναισθηµάτων, 
µοιράζονται πλέον την άποψη ότι τα συναισθήµατα έχουν λειτουργική αξία. [1]  

O Aaron Ben-Ze’ev αναφέρει ότι η λειτουργική αξία τους, µπορεί να γίνει πιο ξεκάθαρη αν 
αναλογιστεί κανείς τρεις βασικούς περιορισµούς που σχετίζονται µε τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες: 

• Οι άνθρωποι συχνά αντιµετωπίζουν αβέβαιες καταστάσεις όπου πρέπει να λάβουν 
άµεσες αποφάσεις. 

• Οι άνθρωποι έχουν περιορισµένες δυνατότητες και πολλαπλούς στόχους 

• Οι άνθρωποι χρειάζονται άλλους ανθρώπους για επιτύχουν τους στόχους τους.  

Σε σχέση µε αυτούς τους περιορισµούς τα συναισθήµατα προσφέρουν τρεις βασικές 
λειτουργικές δυνατότητες: 

• Μια αρχική ένδειξη για το σωστό τρόπο αντίδρασης 

• Γρήγορη ενεργοποίηση των δυνατοτήτων τους. 

• Κοινωνικές ικανότητες [2] 
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2.1.1 Συναισθήµατα σαν µηχανισµός επιβίωσης 

Τα συναισθήµατα αποτελούν ένα µηχανισµό που επιτρέπει στους οργανισµούς να 
αντιλαµβάνονται και να κατηγοριοποιούν σηµαντικά ερεθίσµατα από το περιβάλλον. Αν µια 
απειλή εντοπιστεί τότε ένα σύστηµα «φόβου-θυµού» θα παράγει αντιδράσεις µάχης ή φυγής 
(µέσω µιας άµεσης αποτίµησης της πιθανότητας να κερδίσει την µάχη). Αυτές οι αντιδράσεις 
παρέχουν ταχύτατες λύσεις σε καταστάσεις ανάγκης που απειλούν την επιβίωση του οργανισµού. 
∆ίνουν την δυνατότητα εστίασης στις δυνατότητες που υπάρχουν την δεδοµένη στιγµή και 
µεταπήδησης µεταξύ εσωτερικών καταστάσεων ωσότου η απειλή αντιµετωπιστεί.  

2.1.2 Συναισθήµατα και λήψη αποφάσεων 

Οι άνθρωποι καθηµερινά λαµβάνουν δεκάδες αποφάσεις Όµως ο µηχανισµός σύµφωνα µε τον 
οποίο προβαίνουν σε αυτές δεν είναι πάντα αντιληπτός. Οι περισσότερες θεωρίες, όπως η θεωρία 
προσδοκώµενης ωφελιµότητας, που είχαν αναπτυχθεί για να περιγράψουν τον µηχανισµό αυτό, 
υποστήριζαν ότι οι επιλογές των ανθρώπων βασίζονται στην αποτίµηση των µελλοντικών 
αποτελεσµάτων µεταξύ των εναλλακτικών ενεργειών µέσω µιας ανάλυσης κόστους-οφέλους,. Η 
υπόθεση αυτή, δεν µπορεί να καλύψει επαρκώς όλες τις πτυχές της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων καθώς: το «κόστος» και το «όφελος», δεν είναι τόσο εύκολα, στον προσδιορισµό 
τους και δεν µπορούν να βασίζονται πάντα σε ορθολογικά κριτήρια, κυρίως όταν το αποτέλεσµα 
είναι αβέβαιο. Ταυτόχρονα οι άνθρωποι σπάνια εξετάζουν συνειδητά τις επιλογές τους, 
αξιολογώντας τες µια προς µια, ωσότου καταλήξουν στην βέλτιστη. Σύγχρονες µελέτες της 
νεύρο-ψυχολογίας έρχονται να καλύψουν αυτά τα κενά παρουσιάζοντας την ενεργοποίηση 
τµηµάτων του εγκεφάλου που σχετίζονται µε τα συναίσθηµα κατά την λήψη µια απόφασης.  

Τα συναισθήµατα αποτελούν ένα τµήµα του µηχανισµού που προετοιµάζει τους οργανισµούς 
να ενεργήσουν επί του περιβάλλοντος τους. Για παράδειγµα το συναίσθηµα του φόβου οδηγεί σε 
νοητική και σωµατική αφύπνιση / επαγρύπνηση, συγκεντρώνει την προσοχή σε απειλητικά 
ερεθίσµατα, προκαλεί γρήγορες εκτελέσεις συγκεκριµένων αντιδράσεων που είναι ευριστικώς 
προσαρµοστικές. Υπάρχει µια στενή συσχέτιση µεταξύ των συναισθηµάτων σαν µια µορφή 
κατανόησης καταστάσεων και σαν ένας µηχανισµός επιλογής ενεργειών. [3] Αυτό 
πραγµατοποιείται βάση του ότι η διαδικασία αποτίµησης µπορεί να ιδωθεί ως ένας τρόπος 
ταξινόµησης που αντιστοιχίζει την τρέχουσα σχέση µεταξύ ανθρώπου και κατάστασης µε 
συγκεκριµένες ενέργειες.  

Η συσχέτιση της λήψης αποφάσεων µε το συναίσθηµα και η αντίκρουση της κοινής 
πεποίθησης ότι τα συναισθήµατα συγκρούονται µε την λογική, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην 
λήψη αποφάσεων και εµποδίζουν την βέλτιστη απόδοση ενός ατόµου, εδραιώθηκε από τον 
Damasio. Ο Damasio κατάφερε να υποδείξει την σηµασία των συναισθηµάτων µέσα από 
περιπτώσεις ανθρώπων (που λόγω κάποιας βλάβης στον εγκέφαλο για παράδειγµα στο εµπρόσθιο 
τµήµα του εγκεφάλου) δεν µπορούσαν να εκφράσουν και να βιώσουν συναισθήµατα. Οι ασθενείς 
του αν και παρουσίαζαν υψηλό δείκτη νοηµοσύνης και είχαν καλά αποτελέσµατα σε διάφορα 
νοητικά τεστ (όπως µνήµης) στην πραγµατική ζωή εµφανίζονταν να λαµβάνουν εσφαλµένες, 
"µη-λογικές" αποφάσεις. Αυτό αποδόθηκε στην αδυναµία τους να αντιστοιχίζουν τις αποφάσεις 
και τις συνέπειες τους µε το κατάλληλο συναίσθηµα που θα τους απέτρεπε από την επανάληψη 
των λανθασµένων αποφάσεων και θα προέτρεπε στην επανάληψη των ορθών. Οι ασθενείς επίσης 
παρουσίαζαν έλλειψη "διαίσθησης" που τους οδηγούσε ακόµα και κατά την λήψη απλών 
αποφάσεων, όπως για παράδειγµα την µέρα ή ώρα ενός ραντεβού, να ερευνούν και να "χάνονται" 
σε πολυάριθµες εναλλακτικές. 

Ο Damasio µαζί µε τους συναδέλφους του κατέληξε στο ότι η ανθρώπινη νόηση και η λήψη 
αποφάσεων περιλαµβάνουν διάφορους µηχανισµούς σε διαφορετικά επίπεδα, που επεκτείνονται 
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από εκείνους που εκτελούν τις βασικές σωµατικές αντιδράσεις, σε εκείνους που σχετίζονται µε 
τον έλεγχο πιο πολύπλοκων στρατηγικών. Σε αντίθεση µε τις κλασσικές γνωστικές προσεγγίσεις, 
η προσέγγιση του δίνει έµφαση στο γεγονός ότι µεγάλο µέρος της νόησης εξαρτάται από τα 
συναισθήµατα και την αίσθηση που τα συνοδεύει, και ότι οι συναισθηµατικές διεργασίες 
περιλαµβάνουν ένα συγκαλυµµένο, µη συνειδητό µηχανισµό που οδηγεί τους ανθρώπους στη 
λήψη αποφάσεων. Η θεωρία αυτή είναι γνωστή ως υπόθεση σωµατικού σηµειωτή (somatic 
marker hypothesis). [4] [5] 

 

 
 

Σχήµα 2-1: Σχηµατική αναπαράσταση δυο διεργασιών. Η διεργασία: «σωµατικός - βρόγχος» 
(body loop) περιγράφει την σωµατική αίσθηση των συναισθηµάτων κατά την λήψη αποφάσεων, 
ενώ η «σαν να - βρόγχος» (as if loop) την παράκαµψη της σωµατικής αίσθησης και την επίδραση 
των συναισθηµάτων ως γνωσιακού µηχανισµού. Και στις δυο εικόνες, το άνω πολύπλευρο 
αναπαριστά το µυαλό, ενώ το κάτω το σώµα. 

 

Σύγχρονες έρευνες συµπεριφοράς, επιβεβαιώνουν ότι η τρέχουσα συναισθηµατική κατάσταση 
και η πρόβλεψη των απορρεόντων συναισθηµάτων (µέσω των αντίστοιχων σωµατικών 
αισθήσεων) καθορίζουν την επιλογή µεταξύ εναλλακτικών από τις οποίες καµία δεν είναι 
ορθολογικά ανώτερη από τις άλλες και  καταδεικνύουν τρεις τύπους επιλογών:  

• Επιλογή υπό βεβαιότητα 

• Επιλογή υπό ρίσκο 

• Επιλογή υπό αβεβαιότητα 

Όσο πιο γνωστό είναι το αποτέλεσµα τόσο λιγότερο τα συναισθήµατα συνοδεύονται από µια 
σωµατική αντίδραση, αλλά εκλαµβάνονται περισσότερο σαν γνώση, που καθοδηγεί τον άνθρωπο 
προς την επιθυµητή έκβαση (as if loop). Όσο πιο αβέβαιο είναι το αποτέλεσµα τόσο πιο έκδηλη 
είναι η σωµατική αίσθηση των συναισθηµάτων (body loop). [6] 

Φυσικά οι άνθρωποι λαµβάνουν λανθασµένες αποφάσεις. Αυτό όµως δεν οφείλεται στην 
επιρροή των συναισθηµάτων επί της λογικής, αλλά στο ότι: 
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• Συχνά γνώση και συναισθήµατα απόκτιουνται µόνο για τις επιλογές που 
πραγµατοποιήθηκαν αλλά όχι για αυτές που απορριφθήκαν.  

• Οι άνθρωποι βασίζουν τις αποφάσεις τους σε συναισθηµατικές προβλέψεις, αλλά 
προκαταβάλλονται, υπερεκτιµώντας την ένταση και διάρκεια των συναισθηµατικών τους 
αντιδράσεων στα γεγονότα. 

• Αποτυγχάνουν να προβλέψουν το βαθµό στον οποίο άλλα γεγονότα επηρεάζουν τις 
σκέψεις και τα συναισθήµατα τους.[7] 

2.1.3 Μάθηση – Αντίληψη – Προσοχή - Μνήµη 

Ένα πλήθος µελετών υποστηρίζει ότι τα συναισθήµατα έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στις 
γνωστικές διεργασίες της: προσοχής, αντίληψης µάθησης και τη µνήµη. Ως γνωστό ο άνθρωπος 
έχει περιορισµένες δυνατότητες και το πλήθος των ερεθισµάτων που αντιλαµβάνεται εξαρτάται 
από τις ικανότητες των αισθητήριων οργάνων του. Κάθε στιγµή γεγονότα «πέφτουν» στην 
αντίληψη µας όπου η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: αρχικά ανιχνεύεται ένα 
ερέθισµα, µεταφέρεται στην βραχυπρόθεσµη µνήµη και εκεί αξιολογείται κατά πόσο αρµόζει 
περαιτέρω επεξεργασίας και µεταφοράς στην µακροπρόθεσµη µνήµη. Ταυτόχρονα όµως ο 
άνθρωπος έχει δυνατότητες φιλτραρίσµατος µεταξύ των ερεθισµάτων οι οποίες υλοποιούνται 
µέσω της προσοχής (όπου η προσοχή ορίζεται ως: η συγκέντρωση νοητικής προσπάθειας σε 
αισθητά ή πνευµατικά γεγονότα). Για παράδειγµα κατά την διάρκεια οµιλίας δύο ανθρώπων, 
κάποιος µπορεί να επιλέξει σε ποιανού τα λεγόµενα θα εστιάσει την προσοχή του, αγνοώντας 
αυτά που λέει ο άλλος, ενώ η φωνή του εξακολουθεί να γίνεται αντιληπτή µέσω της ακοής. [8] 
Ακριβώς αυτές οι ικανότητες αξιολόγησης και φιλτραρίσµατος είναι που επηρεάζονται από τα 
συναισθήµατα. 

Ταυτόχρονα µελέτες από τον Bower και τους συνεργάτες του ισχυρίζονται ότι οι άνθρωποι 
ανακαλούν καλύτερα πληροφορίες όταν βρίσκονται στην ίδια συναισθηµατική κατάσταση όπως 
όταν µάθαιναν τις πληροφορίες. Υπάρχουν επίσης αποδείξεις ότι οι άνθρωποι επιλεκτικά 
µαθαίνουν και ανακαλούν συναισθηµατικά φορτισµένες έννοιες που είναι συνεπής µε την 
τρέχουσα συναισθηµατική τους κατάσταση. Οι Teasdale και Russell έδειξαν ότι οι άνθρωποι που 
µελέτησαν αρνητικές και θετικές λέξεις µπορούσαν να ανακαλέσουν ευκολότερα λέξεις που 
σχετίζονταν µε την τρέχουσα ψυχολογία τους. Προφανώς αυτό µπορεί να διαστρέψει γεγονότα 
και καταστάσεις, όπως ένας άνθρωπος που βιώνει κατάθλιψη έχει την τάση να βλέπει τον κόσµο 
αρνητικά. Ωστόσο αυτές οι επιπτώσεις µπορεί να έχουν πολύ χρήσιµες λειτουργίες. Για 
παράδειγµα οι συναισθηµατική κατάσταση µπορεί να ιδωθεί ως ένας σηµαντικός δείκτης ώστε να 
ανασύρονται µνήµες που είναι σχετικές µε τις παρούσες συνθήκες του περιβάλλοντος. [3] 

2.1.4 Κοινωνική Συµπεριφορά 

Οι συναισθηµατικές εκφάνσεις µπορούν να επικοινωνήσουν πληροφορίες σχετικά µε την 
πνευµατική κατάσταση ενός ατόµου, αν και είναι αµφισβητούµενο το κατά πόσο η έκφραση 
συναισθηµάτων αντικατροπτίζει την πραγµατική συναισθηµατική κατάσταση ή αν είναι απλώς 
επικοινωνιακές συµπεριφορές. Από τις εκφράσεις ο παρατηρητής µπορεί να λαµβάνει συνεχείς 
πληροφορίες για τις πεποιθήσεις του ατόµου που παρατηρεί, τις επιθυµίες του και τις τάσεις του 
προς συγκεκριµένες ενέργειες. Επίσης παρέχουν πληροφορίες για τις υποβόσκουσες σχέσεις 
µεταξύ των ανθρώπων µε τις οποίες και αποτιµούν τα γεγονότα ως προς την συναισθηµατική 
τους αξία: ισχύ, ένταση, βεβαιότητα κ.τ.λ.  

Υπάρχουν ενδείξεις ότι στους ανθρώπους και σε άλλα κοινωνικά είδη, τα συναισθήµατα είναι 
µέρος ενός συστήµατος κοινωνικού ελέγχου. Είναι πλέον δεδοµένο, ότι ορισµένες 
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συναισθηµατικές εκφράσεις, έχουν την δυνατότητα να προκαλούν συγκεκριµένες κοινωνικές 
αντιδράσεις από άλλους, οι οποίες είναι δύσκολο να εµποδιστούν και συχνά και άτοµο που 
αντιδράει δεν έχει συνείδηση του γεγονότος (χειραγώγηση). Για παράδειγµα ο θυµός, ενεργεί ως 
µηχανισµός που εξαναγκάζει ενέργειες και επιβάλει κοινωνικές νόρµες, αντίστοιχα η επίδειξη 
ενοχής µπορεί να προκαλέσει συµφιλίωση, η θλίψη µπορεί να χρησιµέψει σαν ένα µέσο 
κοινωνικής υποστήριξης και οι επιδείξεις χαράς και συµπάθειας φανερώνουν συµπαράσταση. 
Κάποιες άλλες συναισθηµατικές επιδείξεις εξάγουν έµµεσα έλεγχο, µε το να προκαλούν 
συναισθηµατικές καταστάσεις σε άλλους και εποµένως να επηρεάζουν την συµπεριφορά τους. 
Ένα παράδειγµα είναι η συναισθηµατική µετάδοση, ένα φαινόµενο που σχετίζεται µε την 
κοινωνική µίµηση, όπου ορισµένοι άνθρωποι µπορούν να «πιάσουν» την συναισθηµατική 
κατάσταση των γύρω τους. Ένα άλλο παράδειγµα γνωστό ως το φαινόµενο του Πυγµαλίωνα 
(φαινόµενο αυτό-εκπληρούµενης προφητείας), όπου οι θετικές ή αρνητικές προσδοκίες ενός 
ατόµου για ένα άλλο, µπορούν να επηρεάσουν το δεύτερο ώστε τελικά να τις πραγµατοποιήσει. 
[3] 

2.2 Θεωρίες και Μοντέλα Συναισθηµάτων 

Όλοι ξέρουν τι είναι το συναίσθηµα, µέχρι να τους ζητηθεί να δώσουν έναν ορισµό 

 ~ Beverly Fehr, James Russell 

 

Τα παραπάνω αν και υποδεικνύουν την σηµασία των συναισθηµάτων στην ανθρώπινη νόηση δεν 
καταφέρνουν να περιγράψουν την φύση των συναισθηµάτων. Η φύση τους, η συσχέτιση τους µε 
την λογική, οι αιτίες και τα αποτελέσµατα τους, ανέκαθεν απασχολούσαν τον άνθρωπο και 
υπήρξαν αντικείµενο µελέτης. Από την εποχή του Αριστοτέλη, που θεωρούσε ότι ο ρόλος τους 
αντικατροπτίζεται στην ηθική, µέσω της µάθησης των κατάλληλων συναισθηµάτων στις 
κατάλληλες καταστάσεις, µέχρι τις γνωστικές επιστήµες της εποχής, πολλές θεωρίες έχουν 
αναπτυχθεί για την περιγραφή και κατανόηση τους. Αναφορικά υπάρχουν οι θεωρίες αισθήσεων, 
οι εξελικτικές, οι γνωστικές, οι θεωρίες αποτίµησης, οι αντιληπτικές και άλλες.  

Η δυσκολία του να διατυπωθεί κάποιος ορισµός για το συναίσθηµα οφείλεται στην πληθώρα 
φαινόµενων που το συνοδεύουν, τις πολλαπλές εκφράσεις που έχει, τις διαφορές σε ένταση αλλά 
και τις διαφορετικές οπτικές γωνίες από τις οποίες µπορεί αναλυθεί. Κάθε επιστηµονικός κλάδος 
θέτει διαφορετικές ερωτήσεις και ερευνά διαφορετικές πτυχές γύρω από το συναίσθηµα µε 
αποτέλεσµα την συγγραφή πολυάριθµων ορισµών για την περιγραφή του. (φυσιολογία, βιολογία, 
γνωστική επιστήµη, κοινωνιολογία, κ.τ.λ.) Κάθε φορά η ερώτηση που διατυπώνεται φωτίζει µια 
διαφορετική πτυχή για τα συναισθήµατα. Έτσι για παράδειγµα, τα συναισθήµατα µπορούν να 
εξεταστούν ως προς το πώς εµφανίζονται, αναζητώντας τους αιτιολογικούς µηχανισµούς που τα 
ενεργοποιούν, ή γιατί εκδηλώνονται, αναζητώντας αντίστοιχα τους εξελικτικούς και κοινωνικούς 
παράγοντες για την εµφάνιση συναισθηµατικών καταστάσεων και των συµπεριφορών που αυτές 
περικλείουν. [15]  

2.2.1 Θεωρίες 

Υπάρχουν δύο µεγάλες κατηγορίες στις οποίες µπορούν να ταξινοµηθούν οι θεωρίες 
συναισθηµάτων: σε αυτές που θεωρούν τα συναισθήµατα σωµατικά, προσδίδοντας έµφαση στις 
σωµατικές τους εκφάνσεις και σε αυτές που τα θεωρούν γνωστικά δίνοντας έµφαση στην νοητική 
τους υπόσταση. Οι πρώτες εστιάζουν στις σωµατικές αντιδράσεις που συνυπάρχουν µε τα 
συναισθήµατα ή που τα συνοδεύουν, θεωρώντας τα απλώς µια κατηγορία αισθήσεων που 
διαφοροποιούνται από αυτές λόγω της βιωµατικής τους υπόστασης. Ιστορικά ο σηµαντικότερος 
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υποστηρικτής της ιδέας των συναισθηµάτων σαν σωµατικές καταστάσεις, όπως η αύξηση των 
παλµών της καρδιάς ήταν ο William James. Για την ακρίβεια υποστήριζε ότι οι άνθρωποι 
βιώνουν θλίψη γιατί κλαίνε, φόβο γιατί τρέµουν και ούτως καθ’ εξής. (James 1884). Όµως αυτή η 
θεωρία ανάµεσα σε άλλα, δεν λαµβάνει υπόψη ότι πολλά συναισθήµατα έχουν παρόµοιες και 
συχνά ταυτόσηµες σωµατικές εκφάνσεις. 

 

Εµφανείς σωµατικές εκφάνσεις των συναισθηµάτων 

Εκφράσεις προσώπου 

Τόνος της φωνής 

Χειρονοµίες 

Στάση του σώµατος 

∆ιαστολή κόρης των µατιών 

Μη εµφανείς σωµατικές εκφάνσεις 

Αναπνοή 

Παλµοί της καρδιάς 

Θερµοκρασία 

Ηλεκτροδερµικές αντιδράσεις 

Μυικές συσπάσεις 

Πίεση 

Πίνακας 2-1:Εµφανείς και µη, σωµατικές εκφάνσεις των συναισθηµάτων 

 

Οι θεωρίες αυτές γρήγορα αµφισβητήθηκαν καθώς διάφορα πειράµατα, όπως αυτά που 
διεξήγαγαν οι Schachter και Singer, απέδειξαν ότι η ίδια σωµατική αντίδραση µπορεί να 
συνοδεύει διαφορετικά συναισθήµατα σε διαφορετικές καταστάσεις. Εποµένως, αν και οι 
φυσιολογικές αντιδράσεις, όπως οι αυξηµένοι καρδιακοί παλµοί, αποτελούν όντως ένδειξη 
ψυχολογικής διέγερσης, ο εγκέφαλος µέσω νοητικών διεργασιών πρέπει να αξιολογήσει µια 
κατάσταση ώστε να παραχθεί µια συναισθηµατική εµπειρία. Οι γνωστικές προσεγγίσεις, 
εστιάζουν ακριβώς στην κατανόηση των καταστάσεων που εγείρουν συναισθήµατα. Ιστορικά η 
έµφαση στις νοητικές διαστάσεις του συναισθήµατος πρέπει να αποδοθεί στον Walter Cannon. 
οποίος επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι τα συναισθήµατα υφίστανται στον εγκέφαλο και ότι η 
αίσθηση τους είναι και δυνατή χωρίς να συνοδεύεται από σωµατική αίσθηση. Σύµφωνα µε τις 
γνωστικές θεωρίες, τα συναισθήµατα µπορούν να είναι συνειδητά ή ασυνείδητα και µπορεί να 
εµπερικλείουν την αποτίµηση καταστάσεων. [5] 

Σήµερα γνωρίζουµε ότι τόσο το σώµα όσο και ο εγκέφαλος αλληλεπιδρούν ώστε να παραχθούν 
τα συναισθήµατα και η αίσθηση τους. Όχι µόνο µπορούν σκέψεις να οδηγήσουν σε 
συναισθηµατικές καταστάσεις αλλά ταυτόχρονα συναισθήµατα µπορούν να υπάρξουν χωρίς 
κάποια γνωστική αποτίµηση αλλά εξαιτίας αλλαγών στην χηµεία τους σώµατος. Καθώς το πεδίο 
έρευνας των συναισθηµάτων είναι ακόµα υπό εξέλιξη, θεωρίες θα συνεχίσουν να 
διαµορφώνονται. Όµως υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά των συναισθηµάτων, τα οποία πρέπει 
να περιλαµβάνονται σε µια προσέγγιση για να µπορεί να γίνει αποδεκτή, αυτά είναι:  

• Τα συναισθήµατα είναι συνήθως συνειδητά φαινόµενα, παρόλα αυτά: 
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o Συµπεριλαµβάνουν περισσότερες σωµατικές εκφάνσεις από άλλες συνειδητές 
καταστάσεις 

o ∆ιαφέρουν σε ένα µεγάλο πλήθος παραµέτρων, όπως: ένταση, σθένος, τύπο, 
έκταση 

• Θεωρούνται ανταγωνιστές της λογικής, αλλά ταυτόχρονα: 

o ∆ιαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην ποιότητα ζωής 

o Συµβάλουν σηµαντικά στον προσδιορισµό των στόχων και των προτεραιοτήτων 

o Προστατεύουν και καθοδηγούν στον περιορισµό των χιλιάδων εναλλακτικών σε 
θέµατα σχετικά µε τη λογική 

o ∆ιαδραµατίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στην ηθική εκπαίδευση και ζωή.  

2.2.2 Μοντέλα Συναισθηµάτων 

Οι παραπάνω θεωρίες συχνά καταλήγουν στην σύνταξη µοντέλων για την αναπαράσταση των 
συναισθηµάτων. Στην σύγχρονη βιβλιογραφία  µπορεί κανείς να συναντήσει µια σηµαντική 
προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς το ενδιαφέρον ενσωµάτωσης συναισθηµάτων σε 
πράκτορες έχει αυξηθεί. Η αδυναµία όµως ακριβή προσδιορισµού των συναισθηµάτων και το 
πλήθος των θεωριών, όπως παρουσιάστηκε πρότερα, έχει οδηγήσει σε µια πληθώρα 
προσεγγίσεων σχετικά µε την µοντελοποίηση τους, που έχουν παράγει ένα αρκετά σηµαντικό 
αριθµό µοντέλων συναισθηµάτων. Η κατηγοριοποίηση των µοντέλων αυτών, µπορεί να γίνει µε 
διάφορους τρόπους π.χ. ανάλογα µε τον βαθµό αφαιρετικότητας που περιγράφονται τα 
συναισθήµατα, το βαθµό στο οποίο αναπαριστούν µια θεωρία ή υποθέσεις που ενστερνίζονται 
σχετικά µε την συναισθηµατική διαδικασία.  

 

Σχήµα 2-2: Υπάρχοντα υπολογιστικά µοντέλα συναισθηµάτων/συσχέτιση µε θεωρίες  
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Ένα άλλο είδος κατηγοριοποίησης είναι αυτό που προτείνουν οι Grach και Marsella, κατά το 
οποίο χωρίζουν τα µοντέλα συναισθηµάτων σε δύο µεγάλες κατηγορίες: προσεγγίσεις βασισµένες 
στην επικοινωνία, και προσεγγίσεις βασισµένες στην προσοµοίωση. Στην πρώτη κατηγορία αντί 
να µοντελοποιηθεί η εσωτερική κατάσταση ενός πράκτορα, έµφαση δίνεται στην κατάλληλη 
παρουσίαση συναισθηµάτων αναλόγως µε τους στόχους του. Τα περισσότερα µοντέλα αυτής της 
κατηγορίας χρησιµοποιούν το µοντέλο βασικών συναισθηµάτων όπως προσδιορίστηκε από τον 
Ekman: χαρά, έκπληξη, αποστροφή, φόβος, λύπη και θυµός.[10] Αυτή η προσέγγιση είναι 
κατάλληλη για εκπαιδευτικές και εµπορικές εφαρµογές όπου οι συναισθηµατικές ικανότητες που 
είναι επιθυµητό να κατέχει ο πράκτορας είναι καλά προσδιορισµένες.  

Τα µοντέλα της δεύτερης κατηγορίας προσπαθούν να προσοµοιώσουν µια εσωτερική 
κατάσταση στον πράκτορα, η οποία χρησιµοποιείται για την απόδοση των κατάλληλων 
συναισθηµάτων. Αν και πάλι ένας εκ των στόχων είναι πράκτορες µε επικοινωνιακές 
δυνατότητες, η προσέγγιση αυτή επιτρέπει µεγαλύτερη ευελιξία και ποικιλία συναισθηµάτων και 
τρόπων που αυτά θα εκφραστούν. Τα περισσότερα µοντέλα αυτής της κατηγορίας βασίζονται 
στην θεωρία αποτίµησης των Ortony, Clore και Collins, και το αντίστοιχο µοντέλο OCC. Στα 
µοντέλα αυτά οι πράκτορες αξιολογούν τις επιπτώσεις των γεγονότων σε σχέση µε τους στόχους 
τους και καταλήγουν σε µια συναισθηµατική κατάσταση. Αυτή η προσέγγιση είναι πιο 
κατάλληλη για εφαρµογές που απαιτούν λήψη αποφάσεων σε περιβάλλοντα πολλαπλών 
πρακτόρων ή σε περιπτώσεις επιµηκυµένης επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή. Στο παράρτηµα 
γίνεται µια προσπάθεια περιγραφής των σηµαντικότερων υπολογιστικών µοντέλων που έχουν 
αναπτυχθεί. [11] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Συναισθηµατικοί πράκτορες 

Ο Oatley αναφέρει: "Είναι βέβαιο ότι καθώς κατανοούµε περισσότερα για τις γνωστικές 
διεργασίες, θα αυξάνεται η ανάγκη εξερεύνησης αυτόνοµων συστηµάτων µε περιορισµένους πόρους 
που ωστόσο καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν σε πολλαπλούς στόχους,, στην αβεβαιότητα του 
περιβάλλοντος και στον συντονισµό µε άλλους πράκτορες." Τα κίνητρα για την ενσωµάτωση 
συναισθηµατικών µοντέλων σε ευφυείς πράκτορες είναι πολλά. Ανάλογα µε το επιστηµονικό 
τοµέα που εξετάζεται τα πιθανά οφέλη ποικίλουν.  

3.1 Λίγα Λόγια για τους Πράκτορες 

Στο παραπάνω κείµενο έχει χρησιµοποιηθεί επανειληµµένα ο όρος «πράκτορας», χωρίς όµως να 
δοθεί κάποια ερµηνεία για αυτόν. Έτσι πριν γίνει κάποια προσπάθεια προσδιορισµού της 
χρησιµότητας συναισθηµάτων στους πράκτορες είναι απαραίτητο να προχωρήσουµε σε µια 
σύντοµη καταγραφή της έννοιας «πράκτορας». Ο ορισµός του τι είναι πράκτορας είναι εξίσου 
ασαφής µε τον ορισµό του συναισθήµατος. Στους επιστηµονικούς χώρους, πολλοί µάλιστα 
υποστηρίζουν ότι υπάρχουν τόσοι ορισµοί όσοι και πράκτορες. Μία αρχική προσέγγιση όπως 
δίνεται από τον Wooldridge είναι η εξής: 

"Πράκτορας είναι ένα υπολογιστικό σύστηµα που είναι τοποθετηµένο σε κάποιο περιβάλλον και 
το οποίο είναι ικανό για αυτόνοµες ενέργειες στο περιβάλλον ώστε να πετύχει τους αντικειµενικούς 
στόχους για τους οποίους σχεδιάστηκε." [12] 

 

 

Σχήµα 3-1:Ο πράκτορας λαµβάνει είσοδο από το περιβάλλον µέσω αισθητήρων και σαν έξοδο 
εκτελεί ενέργειες µέσω µηχανισµών δράσης που το επηρεάζουν. Η αλληλεπίδραση αυτή είναι 
συνήθως συνεχής και αδιάκοπη. 

 

Το περιβάλλον µέσα στο οποίο ενυπάρχουν οι πράκτορες είναι το υλικό ή/και το λογισµικό το 
οποίο καθορίζει τις ιδιότητες και τις λειτουργίες του κόσµου µέσα στον οποίο ένας πράκτορας 
δραστηριοποιείται, επικοινωνεί και δέχεται δεδοµένα από άλλα αντικείµενα ή πράκτορες [13]. Το 
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περιβάλλον αυτό ανάλογα µε τους νόµους που το χαρακτηρίζουν και την οπτική από την οποία 
µελετάται µπορεί να είναι [14]:  

• µερικώς ή πλήρως παρατηρήσιµο, και προσδιορίζει την ικανότητα τον πρακτόρων σε 
κάθε χρονική στιγµή να το αντιλαµβάνονται πλήρως ή µόνο ένα τµήµα του 

• αιτιοκρατικό ή στοχαστικό, ανάλογα µε το αν οι πράκτορες µπορούν να προβλέψουν 
επακριβώς µελλοντικές καταστάσεις 

• στατικό ή δυναµικό, σε σχέση µε το αν αλλάζει κατά την διάρκεια των πρακτόρων 
ανεξάρτητα από τις ενέργειες τους 

• περιορισµένων ή µη πόρων 

• ανοικτό ή κλειστό, και προσδιορίζει την δυνατότητα των πρακτόρων να εισέρχονται και 
να εξέρχονται από αυτό σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή.  

Ο παραπάνω ορισµός, στο πέρασµα των χρονών, έχει εξελιχθεί ώστε να περιλαµβάνει µια 
πληθώρα ιδιοτήτων που αποδίδονται συχνά στους ευφυείς πράκτορες. Οι Wooldridge και 
Jennings εντοπίζουν δύο σύγχρονες θεωρήσεις των πρακτόρων ανάλογα µε τις ιδιότητες τους: 

• Ασθενής θεώρηση: για υπολογιστικά συστήµατα που κατέχονται από: 

o Αυτονοµία (Autonomy) 

o Κοινωνικότητα (Social abilities): ικανότητα αλληλεπίδρασης µε άλλους 
πράκτορες (και πιθανώς ανθρώπους). 

o Αντιδραστικότητα (reactiveness): ικανότητα αντίληψης του περιβάλλοντος και 
αντίδρασης (εντός κατάλληλου χρονικού διαστήµατος) στις αλλαγές που 
λαµβάνουν χώρα. 

o Προνοητικότητα (pro-activeness): ικανότητα επίδειξης συµπεριφορών 
καθοδηγούµενων από στόχους, λαµβάνοντας πρωτοβουλίες για την επίτευξη 
τους.  

• Ισχυρή θεώρηση: για υπολογιστικά συστήµατα που πέραν των παραπάνω ιδιοτήτων 
χαρακτηρίζονται και από ιδιότητες που συνήθως αποδίδονται στους ανθρώπους όπως:  

o Κινητικότητα (mobility) 

o Ειλικρίνεια (veracity) 

o Αγαθή προαίρεση (benevolence) 

o Ορθολογισµός (rationality) 

o Προσαρµοστικότητα (adaptivity) 

o Αποφασιστικότητα (determination) και άλλες νοητικές καταστάσεις [15] 

3.2 Λόγοι για την σχεδίαση συναισθηµατικών πρακτόρων 

3.2.1 Σχεδίαση πρακτόρων, ικανών να ανταπεξέλθουν σε δυναµικά περιβάλλοντα.  

Οι µέχρι τώρα πράκτορες (λογικοί, αντιδραστικοί, BDI, πολλαπλών επιπέδων, κ.τ.λ.) 
παρουσιάζουν σηµαντικούς περιορισµούς που σχετίζονται µε την αναπαράσταση και 
συλλογιστική σε σύνθετα, δυναµικά και φυσικά περιβάλλοντα. Είναι σηµαντικό να 
κατανοήσουµε αυτούς τους περιορισµούς και τις δυσκολίες που απαντώνται στην σχεδίαση 
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ευφυών πρακτόρων ώστε να γίνει καλύτερα αντιληπτή η σηµασία ενσωµάτωσης µηχανισµών 
µοντελοποίησης των συναισθηµάτων. Οι περιορισµοί αυτοί µπορεί να αφορούν ανάγκες, 
νοητικές στρατηγικές, κοινωνικές ικανότητες, και προστασία και ενίσχυση νέων πρακτόρων. Πιο 
αναλυτικά [15]: 

1 Στόχοι, εµπόδια, ευκαιρίες, φίλοι και εχθροί δε µπορούν να περιγράφουν µέσω απλών 
φυσικών προτύπων, που γίνονται εύκολα αναγνωρίσιµα. Ο προσδιορισµός τους απαιτεί 
την χρήση δοµηµένων περιγραφών. Σε αυτές είναι απαραίτητη η ενσωµάτωση κινήτρων 
ώστε να αναπαρασταθούν οι καταστάσεις που πρέπει να επιτευχθούν, να διατηρηθούν, να 
αποφευχθούν και ούτως καθ’ εξής.  

2 Το σύνολο των κινήτρων δεν µπορεί να είναι στατικό. Παλιά κίνητρα είναι πιθανό να 
παράγουν νέα, ως υπο-στόχους, για την επίτευξη ενός στόχου. Γίνεται αντιληπτό, ότι 
είναι απαραίτητοι µηχανισµοί για την αλλαγή του τρέχοντος συνόλου κινήτρων και των 
προτεραιοτήτων τους. Αυτός ο επαναπροσδιορισµός στόχων απαιτεί από ένα σύστηµα να 
µπορεί να διακόπτει και να ανακατευθύνει τις διεργασίες.  

3 Τα φυσικά συστήµατα δεν είναι στατικά: οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι συνεχώς 
µεταβάλλονται. Ένας πράκτορας πρέπει να µπορεί να αντιλαµβάνεται αυτές τις αλλαγές 
και έχει δυνατότητες να τις προβλέπει. Φυσικά οι προβλέψεις δεν θα είναι πάντα 
αξιόπιστες και εποµένως απαιτείται συνεχής παρατήρηση και ικανότητα ανταπόκρισης 
σε αναπάντεχες καταστάσεις. 

4 Η υπολογιστική ταχύτητα αποτελεί συνήθως ένα σηµαντικό παράγοντα. Νέα γεγονότα 
µπορεί να διαδραµατίζονται ταχύτατα και να απαιτείται η εξίσου γρήγορη λήψη 
αποφάσεων και εκτέλεση ενεργειών. Αυτό οδηγεί σε χρονικό περιορισµό για διαδικασίες 
εξαγωγής συµπερασµάτων και συλλογιστικής. 

5 Συχνά οι ευκαιρίες παρουσιάζονται για µικρά χρονικά διαστήµατα, και µπορεί να 
εµφανίζονται πριν τις ανάγκες για την αξιοποίησή τους. Εποµένως είναι απαραίτητη η 
αποθήκευση πληροφοριών και η ικανότητα διάκρισης συνθηκών προς συνέχιση.   

6 Η πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος είναι πιθανό να οδηγεί σε εσφαλµένες πεποιθήσεις, 
σχέδια και ενέργειες. Οι λανθασµένες αυτές πεποιθήσεις πρέπει µελλοντικά να 
διορθώνονται και να επανακαθορίζονται οι στόχοι και οι απαραίτητες ενέργειες. Αυτό 
απαιτεί την αποθήκευση «αιτιών» για τα κίνητρα και τις αποφάσεις έτσι ώστε όταν 
λαµβάνονται νέες πληροφορίες, να είναι δυνατό να αναγνωριστεί η σχετικότητα τους µε 
τους στόχους και την υπάρχουσα γνώση.  

7 Αν το υλικό που απαρτίζει έναν πράκτορα είναι αρκετά πολύπλοκο απαιτείται ένα 
µεγάλο σύνολο αισθητήρων ώστε να παρακολουθούνται ελλείψεις, βλάβες κ.τ.λ. ώστε ο 
πράκτορας να προβαίνει στις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις και ταυτόχρονα να 
δηµιουργείται η ανάγκη για την εµφάνιση νέων κινήτρων, πιθανώς µε υψηλή 
προτεραιότητα.  

8 Η δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης των διαφορετικών τµηµάτων υλικού απαιτεί την 
παράλληλη επεξεργασία διαφορετικών διεργασιών. Αυτό αυξάνει σηµαντικά την 
πολυπλοκότητα διακοπής και ανακατεύθυνσης συλλογισµών και ενεργειών.  

9 Τα διάφορα κίνητρα εντός ενός πράκτορα µπορεί να είναι αλληλοσυγκρουόµενα και 
εποµένως απαιτούνται κατάλληλοι µηχανισµοί και στρατηγικές για την διαχείριση τους.  

10 Σε περιπτώσεις όπου οι ενέργειες και οι συµπεριφορές άλλων πρακτόρων είναι 
σηµαντικές χρειάζονται ικανότητες αναπαραστάσεις των νοητικών τους µοντέλων.  
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11 Πράκτορες µπορεί να καταστρέφονται και στην θέση τους να εµφανίζονται νέοι. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις ικανότητες µετάδοσης πληροφοριών αλλά και κίνητρα για την 
πραγµατοποίηση αυτής της επικοινωνίας µε τους νέους πράκτορες απαιτούνται. Η 
διαδικασία µεταφοράς δεξιοτήτων και γνώσης στους νέους πράκτορες µπορεί να είναι 
ιδιαίτερα απαιτητική για τους άλλους πράκτορες και να έρχεται σε σύγκρουση µε τους 
τρέχων στόχους τους.  

12 Σε συνεργατικά περιβάλλοντα, οι πράκτορες πρέπει να µπορούν να αναπτύσσουν κίνητρα 
τα οποία δεν θα οδηγούν απαραίτητα στην µεγιστοποίηση των πόρων τους και στην 
επίτευξη των στόχων τους αλλά θα επιτρέπουν στην κοινότητα να ενεργήσει αποδοτικά 
ως σύνολο. Αυτό φυσικά µπορεί να οδηγήσει σε αλληλοσυγκρουόµενα κίνητρα εντός 
αλλά και µεταξύ των πρακτόρων.  

13 Η επιλογή µεταξύ εναλλακτικών είναι µια πολύπλοκη διαδικασία. Η έννοια της βέλτιστης 
επιλογής δεν µπορεί να είναι πάντα πλήρως ορισµένη, εποµένως η επίτευξη ισορροπίας 
µεταξύ των διαφορετικών αναγκών ενός πράκτορας ή πολλών µπορεί να αποτελέσει ένα 
σηµαντικό πρόβληµα. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να µπορεί να ανταπεξέλθει 
σε τέτοιες αντιπαραθέσεις.  

Όλοι αυτοί οι περιορισµοί, υπάρχουν στα φυσικά περιβάλλοντα και άνθρωποι τους 
αντιµετωπίζουν συνεχώς. Είναι φυσικό οι σχεδιαστές πρακτόρων  να ανατρέχουν στους 
µηχανισµούς που έχουν αναπτύξει οι άνθρωποι, για την αντιµετώπισή τους. Σε προηγούµενο 
κεφάλαιο αναφέρθηκε ο λειτουργικός ρόλος των συναισθηµάτων στους ανθρώπους και εποµένως 
είναι λογική η υπόθεση ότι η επιτυχής µοντελοποίηση συναισθηµάτων θα επέτρεπε την σχεδίαση 
πρακτόρων που προσεγγίζουν τους ανθρώπους στην ευελιξία τους και τις δυνατότητες 
προσαρµογής και επιβίωσης σε σύνθετα, δυναµικά, µη προβλέψιµα περιβάλλοντα. Η 
αντιµετώπιση ορισµένων από αυτούς τους περιορισµούς αναφέρονται παρακάτω. 

Συναισθηµατικοί µηχανισµοί µπορούν να βοηθήσουν στην αντιµετώπιση των παραπάνω 
δυσκολιών επιτρέποντας την άµεση αποτίµηση µιας κατάστασης και παρέχοντας την δυνατότητα 
προσδιορισµού αν αυτή είναι ωφέλιµη ή όχι χωρίς κάποια άλλη επιπρόσθετη λογική αξιολόγηση. 
Αντίθετα όµως µε απλές αντανακλαστικές αντιδράσεις στην πραγµατικότητα αποτελούν µια 
βασική αξιολόγηση που µεταφράζεται ως έλξη ή αποστροφή προς αντικείµενα, άλλους ή 
καταστάσεις ανάλογα µε το αν είναι επιθυµητά ή όχι. Η ενσωµάτωση τους µπορεί να µειώσει 
σηµαντικά το χρονικό διάστηµα λήψης αποφάσεων και εκτέλεσης ενεργειών όταν αυτό 
απαιτείται. Για παράδειγµα η λήψη αποφάσεων βασισµένη στο µοντέλο OCC θα µπορούσε να 
εκτελεστεί ως εξής: ας υποθέσουµε ότι ένας πράκτορας έχει διαµορφώσει ένα πλάνο για την 
επίτευξη ενός στόχου. Επειδή ο πράκτορας είναι πλέον δεσµευµένος µε το πλάνο, είναι 
"ικανοποιηµένος" µε την προοπτική της επίτευξης του στόχου και ταυτόχρονα "ελπίζει" να τον 
πραγµατοποιήσει βάση του συγκεκριµένου πλάνου. Αν η εκτέλεση του πλάνου αποτύχει (η 
εκτέλεση ορισµένων ενεργειών αποτύχει ή τα αποτελέσµατα τους δεν γίνουν αντιληπτά), ο 
πράκτορας θα βιώσει "φόβο" ότι ο στόχος του δεν θα πραγµατοποιηθεί. Όταν η ένταση του 
"φόβου" ξεπεράσει την ένταση της "ελπίδας" τότε ο πράκτορας θα εγκαταλείψει το πλάνο και θα 
ξεκινήσει την σχεδίαση ενός νέου πλάνου. Αν έχει την δυνατότητα να επιλέξει µεταξύ πλάνων  
που έχει εκτελέσει στο παρελθόν θα διαλέξει αυτά που προκάλεσαν "ανακούφιση" και θα 
αποφύγει αυτά που προξένησαν "επιβεβαίωση-φόβων". Με αυτό τον τρόπο το µοντέλο 
συναισθηµάτων υποδηλώνει ποια πλάνα πρέπει να ακολουθηθούν και µειώνει τον χρόνο και τον 
µη-ντετερµινισµό της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Όπως γίνεται αντιληπτό ο χαρακτηρισµός 
ενεργειών και αποτελεσµάτων (επίτευξη – αποτυχία στόχων) ανάλογα µε την απορρέουσα 
συναισθηµατική κατάσταση αποτελεί ένα πολύτιµο µηχανισµό µάθησης, προσαρµογής και λήψης 
αποφάσεων ώστε να αποφεύγονται παρόµοιες λανθασµένες ενέργειες και αντίστοιχα να 
ενισχύονται οι σωστές. [20] 
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Η ένταση των συναισθηµάτων µπορεί επιπλέον να αποτελέσει ένα σηµαντικό παράγοντα για 
τον προσδιορισµό του βαθµού που τα γεγονότα επηρεάζουν τον πράκτορα, και την λεπτοµέρεια 
µε την οποία τα παρατηρεί, Ταυτόχρονα µπορούν να κατευθύνουν την προτεραιοποίηση των 
νέων κινήτρων που δηµιουργούνται ως αποτέλεσµα των γεγονότων.  

Η διατήρηση κυριάρχων στόχων παρά την δηµιουργία νέων και η επιµονή µε την οποία 
επιδιώκονται µπορεί να επιτευχθεί µε την ενσωµάτωση συναισθηµάτων. Συγκεκριµένα 
συναισθήµατα, όπως για παράδειγµα. η αφοσίωση, είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε τις γνωστικές 
λειτουργίες, υπό την έννοια ότι µπορεί να επηρεάσουν, να παρακάµψουν και να καθοδηγήσουν 
τις γνωστικές διαδικασίες και πιο γενικά την επεξεργασία στρατηγικών.  

Τέλος, οι δυνατότητες έκφρασης συναισθηµάτων, αντίληψης και κατανόησης των 
συναισθηµατικών καταστάσεων των άλλων πρακτόρων αποτελούν το σηµαντικότερο εργαλείο 
επικοινωνίας και δηµιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για κοινωνική αλληλεπίδραση. Σε 
συνεργατικά περιβάλλοντα, οι πράκτορες πρέπει να έχουν δυνατότητες συνεργασίας, να 
γνωρίζουν τα νοητικά µοντέλα των άλλων και να µπορούν να προβλέπουν µελλοντικές ενέργειες. 
Αν ένας πράκτορας µπορεί να προβλέψει ότι ένας άλλος πράκτορας δεν µπορεί να 
πραγµατοποιήσει το τρέχον πλάνο του το οποίο συµβάλει στην επίτευξη ενός κοινού στόχου και 
είναι έτοιµος να το απορρίψει, τότε ο πράκτορας µπορεί να αναλάβει προβλεπτικές ενέργειες 
ώστε να αποτρέψει την αποτυχία του άλλου. Η χρήση συναισθηµατικών µηχανισµών ως 
ευριστικές για την λήψη αποφάσεων µπορεί να συνδράµει σηµαντικά σε αυτού του είδους 
συνεργασία. Σαν παράδειγµα, ο πράκτορας µπορεί να το πετύχει αυτό, αντιστοιχίζοντας την 
κατάσταση ενός άλλου πράκτορα όπως αυτός την αντιλαµβάνεται µε τους δικούς του 
συναισθηµατικούς µηχανισµούς και έτσι να προσεγγίσει την συναισθηµατική κατάσταση του 
άλλου. Τότε µπορεί να προβλέψει τις ενέργειες που είναι πιο πιθανό να πραγµατοποιήσει ο άλλος 
πράκτορας, µέσω των δικών του ευριστικών λήψης αποφάσεων και εποµένως να διαµορφώσει το 
νοητικό µοντέλο του άλλου.  

3.2.2 Σχεδίαση αληθοφανών πρακτόρων- Ενίσχυση αλληλεπίδρασης ανθρώπου-
υπολογιστή 

Κατά την επικοινωνία ανθρώπου -µε- άνθρωπο µεγάλη σηµασία δίνεται στις εκφράσεις του 
προσώπου, στις χειρονοµίες, στον τόνο της φωνής κ.τ.λ. Στα κανάλια δηλαδή που διαθέτει ο 
άνθρωπος για να επικοινωνήσει τα συναισθήµατα του. Υπάρχει εποµένως η πεποίθηση ότι η 
ενσωµάτωση τέτοιων συναισθηµατικών εκφράσεων σε ανθρωποµορφικούς εικονικούς πράκτορες 
θα βελτιώσει την αληθοφάνεια τους, και θα διευκολύνει την αλληλεπίδραση, επιτυγχάνοντας: 

1 Μείωση του εκνευρισµού των χρηστών.  

2 ∆ιευκόλυνση της φυσικής επικοινωνίας και εκδήλωσης των συναισθηµάτων των 
χρηστών.  

3 Ανάπτυξη εσωτερικής δοµής και εφαρµογών για την επεξεργασία συναισθηµατικών 
πληροφοριών.  

4 Σχεδιασµό εργαλείων για την ανάπτυξη κοινωνικών επιδεξιοτήτων. [17][26] 

Τα συναισθήµατα είναι ιδιαιτέρα σηµαντικά για τους ενσωµατωµένους διαλογικούς πράκτορες 
καθώς διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην µετάδοση βαθύτερου νοήµατος σε ένα µήνυµα. Η 
ανικανότητα ενός πράκτορα να αποκαλύψει την συναισθηµατική του κατάσταση µπορεί να 
µεταφραστεί από τους χρήστες ως έλλειψη συµπάθειας. Για παράδειγµα θα φάνταζε παράξενο αν 
κάποιος έµπαινε στο σπίτι του, και το σύστηµα έλεγε: «Καλώς ήρθες» µε τελείως µονότονη 
φωνή.  
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Οι Janet H.Walker, Lee Sproull και R.Subranami ερεύνησαν τις απαντήσεις χρηστών σε µια 
σειρά ερωτήσεων, µε τις ερωτήσεις να δίνονται είτε µέσω γραπτού κειµένου είτε µέσω ενός 
εκφραστικού εικονικού προσώπου. Αν και κάποιος θα µπορούσε να υποθέσει ότι η προσοχή των 
ερωτηθέντων θα απόσπονταν από την χρήση ενός εικονικού προσώπου, οι έρευνες έδειξαν 
ακριβώς το αντίθετο. Οι χρήστες διέθεσαν περισσότερο χρόνο, έκαναν λιγότερα λάθη και 
έγραψαν περισσότερα σχόλια στις ερωτήσεις που δόθηκαν προφορικά από το εικονικό πρόσωπο 
παρά στις γραπτές. Τα αποτελέσµατα όµως ήταν ακόµα πιο θετικά στην περίπτωση ενός 
εκφραστικού προσώπου έναντι ενός ουδέτερου. Γενικά τα ρεαλιστικά εικονικά πρόσωπα, που 
εκδηλώνουν συναισθήµατα, αξιολογούνται από τους χρήστες ως ποιο νοήµονα, ευχάριστα και 
συµπαθητικά, και παράλληλα πιο βοηθητικά. Οι άνθρωποι προσπαθούν να µεταφράσουν τις 
εκφράσεις µε αποτέλεσµα να δίνουν µεγαλύτερη προσοχή στην εφαρµογή και τις ενέργειες τους. 
[19] 

Υπάρχει η πεποίθηση όµως ανάµεσα στους ερευνητές ότι η απλή έκφραση συναισθηµάτων δεν 
είναι αρκετή. Για να επιτευχθεί αληθοφάνεια ενός πράκτορα απαιτείται η ενσωµάτωση ενός 
ολοκληρωµένου µοντέλου κινήτρων και συναισθηµάτων το οποίο να συνδεθεί µε την διαδικασία 
παραγωγής συµπεριφοράς.  

3.2.3 Ερευνητικό Ενδιαφέρον – Αξιολόγηση Θεωριών 

Η ενσωµάτωση µοντέλων συναισθηµάτων µπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για τις γνωσιακές 
επιστήµες, καθώς µπορεί να αποτελέσει µια µέθοδο επιβεβαίωσης διάφορων θεωρητικών 
αναλύσεων και υποθέσεων. Οι ερευνητές θεωρούν ότι οι συναισθηµατικοί πράκτορες µπορούν να 
βελτιώσουν την τυποποίηση και εσωτερική συνέπεια διαφόρων γνωστικών θεωριών και 
ταυτόχρονα να επιτρέψουν την εξέταση και καλύτερη κατανόηση του απαιτούµενου πλήθους και 
τύπου κριτηρίων που απαιτούνται για µια επιτυχή θεωρητική πρόβλεψη.  

Ο κύκλος: θεωρία, µοντελοποίηση, βελτιστοποίηση, είναι µια πάγια ερευνητική µέθοδος, η 
οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τα γνωσιακά φαινόµενα. Αφού η περιγραφή τους έχει 
προσεγγιστεί διαµέσου διαφόρων θεωριών, µπορούν αυτές να εξεταστούν µέσω υπολογιστικών 
µοντέλων, τα οποία παρέχουν τις εξής πληροφορίες: 

• προβλέψεις για πραγµατικά δυναµικά περιβάλλοντα 

• αν οι προβλέψεις δεν είναι ικανοποιητικές, µπορεί να απαιτούνται αλλαγές στο µοντέλο 
του πράκτορα το οποίο µπορεί µε τη σειρά του να απαιτεί αλλαγές στην αρχική θεωρία.  

Σε αυτή την περίπτωση η νέα εκδοχή της θεωρία αποτελεί το εναρκτήριο σηµείο για ένα νέο 
κύκλο εµπειρικών πειραµάτων προσοµοίωσης. Η προσέγγιση αυτή πέραν του ότι παρέχει 
αξιολόγηση της αρχικής θεωρίας, επιτρέπει και τη σύγκριση µεταξύ των διαφόρων 
προσεγγίσεων. [20] 

3.3 Έννοια των Συναισθηµάτων στην Σχεδίαση Πρακτόρων 

Στους ανθρώπους τα συναισθήµατα είναι αποτέλεσµα εκατοµµυρίων χρόνων εξέλιξης, µια τυχαία 
διαδικασία δοκιµής-λάθους, που πέραν των γνωστικών δυνατοτήτων, τους έχουν εξοπλίσει µε 
προεπιλεγµένα κριτήρια και αντιδράσεις σε συγκεκριµένες καταστάσεις. Είναι απαραίτητο σε 
αυτό το σηµείο να γίνει ξεκάθαρο ότι τα συναισθήµατα στην σχεδίαση πρακτόρων, όπως 
αναφέρει και η Picard, στην ουσία αποτελούν ταµπέλες και όχι την αντίστοιχη ανθρώπινη 
αίσθηση. Ταυτόχρονα όµως δίνουν την δυνατότητα ενεργοποίησης συµπεριφορών σαν αυτές που 
θα εκδήλωνε κάποιος που βρίσκεται στην αντίστοιχη ψυχολογική κατάσταση. 
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Συναισθηµατικές έννοιες µπορούν να χρησιµοποιούνται από τους σχεδιαστές κατά την 
διαδικασία περιγραφής και δόµησης εφυών πρακτόρων. Ακριβώς όπως χρησιµοποιούνται 
µεταφορικά οι έννοιες: πιστεύω, πεποιθήσεις προθέσεις, εµπνευσµένες από ανθρώπινες νοητικές 
διεργασίες στην γνωστή BDI αρχιτεκτονική, έτσι µπορούν να χρησιµοποιηθούν και τα 
συναισθήµατα για την περιγραφή διαδικασιών. Είναι δυνατόν εποµένως να δηλώσουµε τα εξής: 

• Τα συναισθήµατα εννοούνται ως περιγραφές της συµπεριφοράς των πρακτόρων και 
µπορούν να βοηθήσουν στην σχεδίαση τους (υπό την έννοια αρχιτεκτονικής) 

• Και σαν συνέπεια έχει νόηµα ο συλλογισµός επί των συναισθηµάτων στους πράκτορες ή 
καλύτερα επί των συναισθηµατικών καταστάσεων στις οποίες µπορεί να βρεθούν, µαζί 
µε τις συνέπειες στις ενέργειες του πράκτορα, ως ένα σηµαντικό τµήµα της 
συµπεριφοράς του συστήµατος. [21] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Συστήµατα Προσοµοίωσης Εκκενώσεων 

Στα προηγούµενα κεφάλαια έγινε µια προσπάθεια παράθεσης της σηµασίας των συναισθηµάτων 
στους ανθρώπους, αλλά και οι τρόποι µε τους οποίους η χρήση συναισθηµατικών µηχανισµών 
στην σχεδίαση πρακτόρων µπορεί να βοηθήσει στην αντιµετώπιση των περιορισµών που µέχρι 
στιγµής τους χαρακτηρίζουν. Σαν µελέτη περίπτωσης, για την απόδοση των πλεονεκτηµάτων από 
την ένταξη συναισθηµατικών πρακτόρων, επιλέχθηκαν τα συστήµατα προσοµοίωσης 
εκκενώσεων. Οι λόγοι για αυτή την επιλογή ήταν πολλοί. Αρχικά τα τελευταία χρόνια, γίνεται 
προσπάθεια τα συστήµατα αυτά, να σχεδιαστούν ως συστήµατα πολλαπλών αυτόνοµων 
πρακτόρων οι οποίοι αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και µε το περιβάλλον της προσοµοίωσης, και 
εποµένως αποτελούν µια πολύ καλή εφαρµογή για την ανάδειξη των ιδιοτήτων των 
συναισθηµατικών πρακτόρων. Παράλληλα, περισσότερο από ότι σε άλλα συστήµατα, υπάρχει 
µια επιτακτική ανάγκη για την απόδοση της ανθρώπινης συµπεριφοράς, η οποία µέχρι στιγµής 
δεν έχει ικανοποιηθεί. Για την προσέγγιση της συµπεριφοράς του πλήθους σε καταστάσεις 
έντονου άγχους, όπου η εναλλαγή µεταξύ διαφορετικών µηχανισµών λήψης αποφάσεων και η 
επιλογή ενεργειών, εξαρτόνται από την επιρροή των γεγονότων επί της ψυχολογίας των 
εµπλεκοµένων, τα συναισθηµατικά µοντέλα µπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ χρήσιµο 
εργαλείο.  

4.1 Εισαγωγή 

∆ιατρέχοντας κανείς την ιστορία θα ανακαλύψει ένα έντονο ενδιαφέρον για την κατανόηση της 
συµπεριφοράς και κίνησης του πλήθους, βρίσκοντας σχετικές αναφορές ακόµα και από το 1895. 
Το πλήθος δεν χαρακτηρίζεται απλά από την ύπαρξη πολλών ανθρώπων σε ένα µέρος, αλλά 
υφίσταται όταν αυτοί µοιράζονται έναν κοινό στόχο. Ο Sommer (1979) αναφέρει: «σε µια έρευνα 
σχετικά µε τα µεγέθη των οµάδων, ο James µε τους µαθητές του κατέγραψαν τις οµάδες που 
παρατήρησαν σε δύο πόλεις… Παρατήρησαν στο σύνολο 7405 άτοµα σε µη οργανωµένες οµάδες 
, στις παιδικές χαρές, κολυµβητήρια, και στην αγορά, και 1458 σε διάφορες άλλες καταστάσεις. 
Ανακάλυψαν ότι το 71% των οµάδων εµπεριείχαν δύο άτοµα, 21% τρία, 6% 4 και µόλις 2% 
παραπάνω από 5».[22] Αυτή ακριβώς η παρατήρηση, δηλαδή της απώλειας της ατοµικότητας και 
υιοθέτησης κοινών συµπεριφορών εντός ενός πλήθους ατόµων είναι που προσέλκυσε το 
µεγαλύτερο ενδιαφέρον των ψυχολόγων και κοινωνιολόγων. 

Αυτές οι συλλογικές συµπεριφορές µερικές φορές έχουν καταστροφικές συνέπειες καθώς 
µπορούν να οδηγήσουν σε συνεχή αύξηση της πυκνότητας του πλήθους σε µια περιοχή 
καταλήγοντας σε τραυµατισµούς ή ακόµα και θανάτους. Ένα πρόσφατο γεγονός 
διαδραµατίστηκε σε συναυλία στην Ινδονησία τον Φεβρουάριο του 2008 [23] κατά το οποίο δέκα 
άτοµα σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυµατίστηκαν καθώς προσπαθούσαν να αποχωρήσουν 
από τον συναυλιακό χώρο. Πλέον είναι αποδεκτό ότι µια από τις πιο καταστροφικές συλλογικές 
ανθρώπινες συµπεριφορές είναι ο µαζικός πανικός, ο οποίος συνήθως εµφανίζεται σε 
καταστάσεις κινδύνου. Επιθυµώντας την αναγνώριση των αφορµών που οδηγούν σε αυτά τα 
φαινόµενα και αποφυγή των συνεπειών τους, έχουν σχεδιαστεί συστήµατα που προσπαθούν να 
προσοµοιώσουν ανθρώπους καθώς εκκενώνουν πολύπλοκους χώρους. [24] Συνήθως αυτά τα 
συστήµατα προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήµατα όπως: Μπορεί η περιοχή να 
εκκενωθεί σε συγκεκριµένο χρόνο; Σε ποια σηµεία του χώρου παρατηρείται συνωστισµός; Ποιες 
είναι οι πιθανές περιοχές για την ανάπτυξη υψηλής πυκνότητας πλήθους και µεγάλων πιέσεων; 
[22] 
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Η µοντελοποίηση κίνησης πλήθους ανθρώπων αποτελεί από µόνη της µια πρόκληση για τα 
γραφικά υπολογιστών, χωρίς να υπολογίζεται η πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συµπεριφοράς. 
Υπάρχει µια σηµαντική προσπάθεια σχετικά µε την µετακίνηση, την εύρεση διαδροµής και την 
πλοήγηση σε εικονικά περιβάλλοντα και την για την προσοµοίωση της κίνησης. Αν και η 
προσπάθεια για την αύξηση του ρεαλισµού και της αληθοφάνειας αυτών των συστηµάτων  είναι 
µεγάλη κανένα από αυτά τα µοντέλα δεν µπορεί να προσοµοιώσει πλήθη µεγάλης πυκνότητας ή 
να προσεγγίσει την ανθρώπινη συµπεριφορά.[25] 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και οι µελέτες της ψυχολογίας έδωσαν τα τελευταία χρόνια, την 
δυνατότητα συλλογής δεδοµένων για την ανθρώπινη συµπεριφορά σε πραγµατικές καταστάσεις 
πανικού, ανάµεσα τους και κατά την εκκένωση του Κέντρου Παγκόσµιου Εµπορίου, τα οποία 
ανέδειξαν την µεγάλη διαφορά µεταξύ της πραγµατικότητας και των  συµπεριφορών που 
εµφανίζονται στα υπάρχοντα συστήµατα προσοµοιώσεων.[26] 

4.2 Προσοµοίωση πλήθους ατόµων 

Οι προσοµοιώσεις αποτελούν µια µέθοδο µελέτης ενός συστήµατος και εξοικείωσης µε τα 
χαρακτηριστικά του, µε τη βοήθεια ενός άλλου συστήµατος και συχνά εξυπηρετούν στην µελέτη 
οριακών συνθηκών ενός προβλήµατος. Για παράδειγµα ποιος είναι ο καλύτερος δυνατός χρόνος 
που απαιτείται για την εκκένωση Χ ατόµων από Υ ορόφους από ένα κτήριο. Τα µοντέλα και οι 
προσοµοιώσεις πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν δύο κυρίους στόχους : είτε την επιβεβαίωση/ 
κατάρριψη ορισµένων θεωρητικών τιµών, ή να παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες για πιθανά 
προβλήµατα. Προφανώς υπάρχουν σηµαντικοί λόγοι, για την προσοµοίωση εκκενώσεων σε 
καταστάσεις έκτατων αναγκών, ώστε να επιτευχθεί ο βέλτιστος σχεδιασµός στρατηγικών 
εκκενώσεων και κατασκευή ασφαλών χώρων και κτηρίων. [28] 

 

 

 

Σχήµα 4-1: Κατηγοριοποίηση πλήθους ανθρώπων. Σαν πλήθος ορίζονται µεγάλες οµάδες που 
καταλαµβάνουν ένα κοινό χώρο και µοιράζονται τον ίδιο στόχο. [29] 

 

Η µοντελοποίηση εκκένωσης πλήθους, από πολύπλοκους χώρους, κατά την διάρκεια εκτάκτων 
καταστάσεων, περιλαµβάνει ένα µεγάλο αριθµό µεταβλητών, πολλές από τις οποίες είναι 
άγνωστες και πιθανόν είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστούν. Με τον όρο πλήθος, εννοείται 
µεγάλο σύνολο ανθρώπων στο ίδιο περιβάλλον, που µοιράζονται τον ίδιο στόχο (π.χ. για να 
παρακολουθήσουν ένα αγώνα ή µια συναυλία.) Τα άτοµα όταν απαρτίζουν πλήθος µπορεί να 
συµπεριφερθούν διαφορετικά από ότι αν είναι µόνα τους ή σε µικρές οµάδες. [27] Το πως 
ακριβώς αντιδράνε οι άνθρωποι όταν είναι συγκεντρωµένοι, δεν είναι κάτι το οποίο µπορεί 
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εύκολα να µελετηθεί καθώς η φύση της διαδικασίας και οι συνέπειες της, είναι σχεδόν αδύνατον 
να αναπαραχθούν πιστά και ρεαλιστικά χωρίς να βάζουν σε κίνδυνο τους συµµετέχοντες. Ωστόσο 
είναι δυνατόν να αντληθούν οι απαραίτητες πληροφορίες µέσα από την µελέτη παρελθόντων 
γεγονότων, (στοιχεία που απέδωσαν και που απέτυχαν) οι οποίες θα εισαχθούν και θα εξεταστούν 
µέσω της προσοµοίωσης, ώστε να βελτιωθούν και να κατανοηθούν οι διαδικασίες που λαµβάνουν 
χώρα.  

4.3 Μοντελοποίηση Κίνησης 

Τα τελευταία χρόνια η προσοµοίωση πλήθους έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών 
όχι µόνο για τις εφαρµογές στην κατασκευή κτηρίων και ανάπτυξη σεναρίων εκκένωσης αλλά 
και για τις ψυχαγωγικές εφαρµογές σε παιχνίδια και γραφικά, τις δυνατότητες που παρέχουν για 
(στρατιωτική και µη) εκπαίδευση ελέγχου πλήθους και την µελέτη υπαρχόντων κοινωνικών 
µοντέλων. [22] Αν και υπάρχουν αρκετές κατηγοριοποιήσεις ανάλογα µε τον αριθµό των 
οντοτήτων, την διακριτοποίση του χώρου, το επίπεδο ευφυΐας, τις µεθόδους κίνησης, τον βαθµό 
ελέγχου και την αποφυγή εµποδίων, µπορούν να διακριθούν δύο ευρείες κατηγορίες: οι 
µακροσκοπικές και οι µικροσκοπικές προσεγγίσεις. Τα µακροσκοπικά συστήµατα δίνουν έµφαση 
στο σύνολο της κίνησης του πλήθους και περιλαµβάνουν: µοντέλα παλινδρόµησης (regression), 
µοντέλα επιλογής διαδροµής, µοντέλα ουρών και µοντέλα κίνησης ρευστών/αερίων. Τα 
µικροσκοπικά εστιάζουν στην συµπεριφορά και κίνηση κάθε µιας οντότητας ξεχωριστά για να 
προσδιορίσουν την κίνηση του συνόλου. Αυτά περιλαµβάνουν: κοινωνικές δυνάµεις (µοντέλα 
σωµατιδίων), µοντέλα βασισµένα σε κανόνες και κυτταρικά αυτόµατα. [26]. Παρακάτω 
ακολουθεί µια ανάλυση των πιο διαδεδοµένων από αυτά. [30] 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4-2: Κατηγοριοποίηση δεδοµένων για την 
µελέτη εκκενώσεων. Εµπειρικά δεδοµένα 
(συµπεριλαµβανόµενων αποτελεσµάτων από 
πειράµατα) µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως 
ελεγχόµενων/µη ελεγχόµενων και εκτάκτων 
αναγκών/φυσιολογικών συνθηκών.  

Σχήµα 4-3: Κριτήρια µοντελοποίησης που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 
ταξινόµηση των διαφορετικών θεωριών και 
µοντέλων για την µελέτη κίνηση πλήθους. 
Ένα από τα σηµαντικότερα αφορά το αν ο 
χώρος κίνησης είναι συνεχής ή διακριτός. 
[32] 

 

4.3.1 Συστήµατα ρευστών/ σωµατιδίων 

Πολλά συστήµατα βασίζονται στην συσχέτιση µεταξύ ρευστών/αερίων ή σωµατιδιακών 
κινήσεων και της κίνηση πλήθους. Μέσω συνδυασµού, δυναµικών και νόµων που προσδιορίζουν 
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την κίνηση ρευστών ή αυτοδηγούµενων σωµατιδίων, µε διακεκριµένες τεχνικές εικονικής 
αναπαράστασης, αυτά τα συστήµατα κάνουν απόπειρες να προσοµοιώσουν και να βοηθήσουν 
στον σχεδιασµό στρατηγικών εκκένωσης.  

Ο Hederson ήταν ο πρώτος που προσέγγισε την κίνηση πλήθους ως ρευστά και συγκεκριµένα 
µέσω των εξισώσεων των Navier – Strokes για την περιγραφή µη τυρβωδών Νευτώνειων 
ρευστών. Η σηµαντικότερη όµως εργασία σε αυτόν τον τοµέα είναι του Helbing,  οποίος 
βασιζόµενος στην δουλειά του Hederson απέδειξε οµοιότητες µεταξύ της κίνησης µεσαίου και 
υψηλού πυκνότητας πλήθους ανθρώπου και την κίνησης αερίων και ρευστών. Εξέλιξε αυτή την 
θεωρία αναπτύσσοντας ένα µοντέλο κοινωνικών δυνάµεων για την προσοµοίωση πανικού. Στο 
σύστηµα αυτό οι κυρίαρχες δυνάµεις είναι: 

• Επιτάχυνση: η ταχύτητα των οντοτήτων δεν είναι σταθερή στον χρόνο, αλλά 
αυξοµειώνεται καθώς προσπαθούν να πετύχουν την βέλτιστη ταχύτητα και να αποφύγουν 
εµπόδια.  

• Έλξη: οι οντότητες έλκονται, από αντικείµενα, άλλες οντότητες ή περιοχές 

• Απώθηση: η αποφυγή εµποδίων και άλλων οντοτήτων πραγµατοποιείται µέσω 
απωθητικών δυνάµεων. [24] 

  

 

Σχήµα 4-4: Συµπεριφορές διαχωρισµού, ευθυγράµµισης και συνοχής (Reynold’s boid) [33] 

 

Η πλειοψηφία των συστηµάτων χρησιµοποιεί την κίνηση σωµατιδίων για την προσοµοίωση, που 
είναι γνωστή και ως η ατοµική προσέγγιση. Η σηµαντικότερη δουλειά πραγµατοποιήθηκε από 
τον Reynolds ο οποίος ασχολήθηκε κυρίως µε την µοντελοποίηση της κίνησης, σµηνών και 
οµάδων ψαριών. Εισήγαγε τον όρο boids για την περιγραφή πρακτόρων που µετακινούνται βάση 
φυσικών και κοινωνικών κανόνων ανάλογα µε δεδοµένα που συλλέγουν µέσω αντίληψης. [33] 
Το µοντέλο χαρακτηρίζεται από τρεις βασικούς κανόνες οι οποίοι καθορίζουν την κίνηση βάση 
της δικής του θέσης και ταχύτητας και της θέσης και ταχύτητας των υπολοίπων.  

• ∆ιαχωρισµός: αλλαγή κατεύθυνσης ώστε να αποφευχθούν συγκρούσεις µε τους 
υπολοίπους 

• Ευθυγράµµιση: αλλαγή της κατεύθυνσης προς το µέσο όρο της κατεύθυνσης των 
υπολοίπων 

• Συνοχή: αλλαγή κατεύθυνσης προς το µέσο όρο της θέσης των υπολοίπων 

Κάθε boid  έχει πρόσβαση στην περιγραφή όλου του περιβάλλοντος αλλά η κίνηση του απαιτεί 
αντίδραση µόνο εντός µια περιορισµένης περιοχής η οποία προσδιορίζεται από την απόσταση 
από το κέντρο της οντότητας και την γωνία της κατεύθυνσης του. Κάθε οντότητα αποφεύγει 
συγκρούσεις µε τους υπόλοιπους αλλά και εµπόδια εντός του περιβάλλοντος. Πέρα από τους 3 
προαναφερθέντες κανόνες ο Reynolds εισήγαγε κάποιες πιο γενικευµένες συµπεριφορές που 
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βοηθούν στον σχεδιασµό αυτόνοµων πρακτόρων οι οποίοι όµως έχουν δεδοµένες συµπεριφορές 
για κάθε αλλαγή του περιβάλλοντος.  

Πρόσφατες έρευνες ωστόσο υποστηρίζουν ότι η συσχέτιση της των δυναµικών ροών ή της 
κίνησης σωµατιδίων µε την κίνηση πλήθους ανθρώπων δεν είναι ικανοποιητική.  Όπως 
επισήµανε ο Still «οι νόµοι της δυναµικής ενός πλήθους ανθρώπων πρέπει να περιλαµβάνουν ότι 
οι άνθρωποι δεν ακολουθούν τους νόµους της φύσης, ότι αποφασίζουν µόνοι τους την 
κατεύθυνση τους, δεν χαρακτηρίζονται από την διατήρηση της ορµής και µπορούν να ξεκινούν 
και να σταµατούν κατ’ επιλογή ανά πάσα στιγµή.» Οι συσχετίσεις αυτές, επίσης έρχονται σε 
αντίθεση µε συµπεριφορές που έχουν παρατηρηθεί στους ανθρώπους, όπως ο συνωστισµός, 
κίνηση προς αντίθετες κατευθύνσεις και µην ανοµοιογενή κατανοµή του πλήθους. Για 
παράδειγµα, είναι σύνηθες όταν σε ένα χώρο υπάρχουν δύο έξοδοι, ο κόσµος να συνωστίζεται 
στην µια, ενώ η αντίστοιχη προσοµοίωση κίνησης ρευστών ή σωµατιδίων χρησιµοποιεί και τις 
δυο εξόδους εξίσου. [30] 

4.3.2 Συστήµατα βασισµένα σε πίνακες (Κυτταρικά αυτόµατα) 

Η κύρια διαφορά αυτή της µεθόδου από τα υπόλοιπα µοντέλα είναι η διακριτοποίηση του χώρου. 
Συνήθως αυτό πραγµατοποιείται µε χρήση κελιών και κόµβων για την αναπαράσταση του 
περιβάλλοντος και των πρακτόρων. Τα κελιά µπορούν να βρίσκονται σε ένα περιορισµένο αριθµό 
καταστάσεων, για παράδειγµα  χαρακτηρίζονται ως κατειληµµένα (από εµπόδια, ανθρώπους ή 
απειλές) και ελεύθερα. Οι πράκτορες µετακινούνται από κελί σε κελί βάση κανόνων. Κάθε 
πράκτορας καταλαµβάνει ένα κελί και µετακινείται στα γειτονικά του βάση κανόνων.  Ένα 
χαρακτηριστικό σύστηµα αυτή της κατηγορίας είναι το EGRESS, το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί 
για την προσοµοίωση εκκενώσεων κτηρίων και σταθµών τραίνων.  Ο υπολογισµός της κίνησης 
πραγµατοποιείται ως µια συνάρτηση της πυκνότητας και της ταχύτητας του πλήθους. Το 
σηµαντικότερο µειονέκτηµα αυτού του µοντέλου, αλλά και άλλων παρόµοιων όπως τα Pathfinder 
και TIMTEX είναι ότι ασχολούνται αποκλειστικά µε την κίνηση του κάθε µεµονωµένου ατόµου 
και όχι τις κοινωνικές επιδράσεις που διαδραµατίζονται κατά τις εκκενώσεις.  

 

  

Σχήµα 4-5. Τα συστήµατα βασισµένα 
σε πίνακες χαρακτηρίζονται από την 
διακριτοποιήση του χώρου σε κελιά.  

Σχήµα 4-6. Ένας τρισδιάστατο περιβάλλον 
προσοµοίωσης και το αντίστοιχο πλέγµα κελιών. Οι 
τοίχοι και άλλα εµπόδια εµφανίζονται µε µαύρο χρώµα 
ενώ τα λευκά αντιπροσωπεύουν µη κατειληµµένα κελιά 
στα οποία µπορούν να κινηθούν οι πράκτορες.  

 

Υπάρχει η πεποίθηση ότι τα συστήµατα αυτά, γνωστά και ως τα κυτταρικά αυτόµατα δεν 
µπορούν να αναπαραστήσουν ικανοποιητικά την κίνηση του πλήθους και την συνάθροιση καθώς 
συνήθως χαρακτηρίζονται από ένα µεγάλο ποσοστό υποθέσεων, που δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγµατικότητα. [30] 
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4.3.3 Αναδυόµενα συστήµατα 

Τα αναδυόµενα (emergent) συστήµατα στηρίζονται στην ιδέα ότι η αλληλεπιδράσεις µεταξύ 
µεµονωµένων απλών τµηµάτων µπορούν να προσοµοιώσουν πολύπλοκα φαινόµενα όπως η 
δυναµική του πλήθους. Ένα παράδειγµα τέτοιου συστήµατος είναι το Legion το οποίο αρχικά δεν 
σχεδιάστηκε σαν σύστηµα ανάλυσης της συµπεριφοράς πλήθους αλλά σαν ένα εργαλείο για την 
µελέτη πολύπλοκων αλληλεπιδραστικών συστηµάτων. Τα σύγχρονα συστήµατα τείνουν να 
υπεραπλουστεύουν την συµπεριφοριακή αναπαράσταση των ξεχωριστών οντοτήτων. Για την 
µοντελοποίηση της κίνησης µπορεί να χρησιµοποιούν τις παραπάνω προσεγγίσεις, η διαφορά 
είναι όµως είναι ότι εξοπλίζουν κάθε µια οντότητα µε τµήµατα λήψης αποφάσεων, ανάλυσης 
ρίσκου και µηχανισµούς παραγωγής διαφορετικών συµπεριφορών βάση κάποιας εσωτερικής 
αναπαράστασης του χώρου και των καταστάσεων και τις αλληλεπίδρασης µε τους άλλους 
πράκτορες. [30] Σε αυτόν τον τοµέα σηµαντική είναι η εργασία των Shao και Terzopoulo, οι 
οποίοι ανάπτυξαν αυτόνοµους πράκτορες για την προσοµοίωση πλήθους, [31] 

 

 

 

Σχήµα 4-7: Μια απλοποιηµένη ανάλυση µπορεί να εξετάσει το ίδιο πλήθος παραµέτρων όσο και 
µια άσκηση εκκένωσης. Μια προσοµοίωση ωστόσο επιτρέπει την µελέτη διαφορετικών σεναρίων 
µέσω της τροποποίησης παραµέτρων, βοηθώντας έτσι στην καλύτερη προσέγγιση και εξαγωγή 
συµπερασµάτων. [32]  

 

4.4 Υπάρχοντα συστήµατα προσοµοίωσης εκκένωσης 

Τα συστήµατα προσοµοίωσης εκκένωσης κτηρίων, περιλαµβάνουν ένα πλήθος µοντέλων που 
είναι απαραίτητο να ενσωµατωθούν για την ικανοποιητική αναπαράσταση του φαινόµενου. Έτσι 
υπάρχει ανάγκη κατάλληλης µεταφοράς της αρχιτεκτονικής του υπό µελέτη κτηρίου ή περιοχής, 
εισαγωγή µοντέλου για το φαινόµενο που είναι υπεύθυνο για την εκκένωση, για παράδειγµα 
µοντέλο εξάπλωσης φωτιάς και φυσικά κατάλληλο µοντέλο για την προσοµοίωση του πλήθους. 
Η προσοµοίωση πλήθους αποτελεί µια περίπλοκη διαδικασία, η οποία συνήθως πραγµατοποιείται 
µέσω τοπικών κανόνων, δυνάµεων και ροών, όπως: κυτταρικά αυτόµατα, κοινωνικές δυνάµεις 
και κανόνες. Αυτά τα µοντέλα, εστιάζουν στην µοντελοποίηση του χώρου και της κατάληψης του 
και παράλληλα προσοµοιώνουν τους ανθρώπους να µετακινούνται σε οικία περιβάλλοντα 
προσπαθώντας να φτάσουν στον προορισµό τους αποφεύγοντας σύγκρουση µε τοίχους, εµπόδια 
και µεταξύ τους. Συνήθως προσεγγίζουν το πλήθος σαν µια ολότητα που υιοθετεί την ίδια 
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συµπεριφορά, και οι ενέργειες του είναι αποτέλεσµα αριθµητικής ανάλυσης της θέσης του χωρίς 
να δίνεται σηµασία σε άλλους παράγοντες όπως η κοινωνική αλληλεπίδραση, αν και η επιρροή 
της στην αντίδραση των ανθρώπων είναι πολύ σηµαντική όπως έχει παρατηρηθεί σε πραγµατικές 
καταστάσεις. Αυτή η τακτική, αν και προσφέρει χρήσιµες πληροφορίες, δεν αποτελεί µια 
ρεαλιστική αποτύπωση των πραγµατικών γεγονότων. Υπάρχει µια πληθώρα φαινόµενων που 
είναι απαραίτητο να ενυπάρχουν σε ένα σύστηµα προσοµοίωσης ώστε να αποτυπώνεται η 
δυναµικότητα αυτών των περιβαλλόντων αλλά και οι παράγοντες που διαµορφώνουν την 
ανθρώπινη συµπεριφορά σε παρόµοιες καταστάσεις. Ένα υπολογιστικό µοντέλο που 
ενσωµατώνει την ανθρώπινη συµπεριφορά δεν απαιτεί µόνο την µοντελοποίηση των ανθρωπίνων 
γνωστικών διεργασιών αλλά και την σύλληψη µοτίβων συµπεριφοράς πλήθους ανθρώπων, κατά 
την εκκένωση.  

4.4.1 Εµπορικά Συστήµατα 

Τα εµπορικά συστήµατα που διατείθονται αυτή την στιγµή αποτελούν το σηµαντικότερο 
εργαλείο για την προσοµοίωση εκκενώσεων ώστε να αναγνωριστούν οι κίνδυνοι και να 
συλλεχθεί ένα σύνολο προτάσεων και αλλαγών για τις διαδικασίες εκκένωσης, την δηµιουργία 
κατάλληλων χώρων προστασίας, αλλά και τροποποιήσεις στον σχεδιασµό ενός κτηρίου. Πριν την 
κατασκευή ενός κτηρίου, µπορεί να αποδεχθεί πολύ χρήσιµη η µελέτη της κίνησης των 
ανθρώπων εντός του χώρου και βάση των αποτελεσµάτων να αλλάξει η διαρρύθµιση των χώρων 
ώστε να επιτευχθούν οι βέλτιστοι χρόνοι εξόδου από αυτό. Ο NIST διαθέτει ένα συγκεντρωτικό 
πίνακα των διαθέσιµων εµπορικών συστηµάτων, και λεπτοµερή αναφορά των χαρακτηριστικών 
τους.[34] Στο παράρτηµα βρίσκεται ολόκληρος ο πίνακας. Καθώς στόχος της εργασίας δεν είναι 
η παράθεση όλων των µοντέλων ακολουθεί µια σύντοµη περιγραφή ορισµένων από τα πιο 
σηµαντικά εµπορικά και ερευνητικά συστήµατα.   

4.4.1.1 Exodus 

Αναπτύχθηκε από το FSEG (Fire Safety Engineering Group) και προσοµοιώνει αλληλεπιδράσεις 
άνθρωπος-άνθρωπος, άνθρωπος-πηγή κινδύνου, άνθρωπος-υποδοµή κτηρίου. Στόχος του είναι η 
µελέτη της πορείας των ανθρώπων καθώς προχωρούν προς τις εξόδους προσπαθώντας να 
αποφύγουν εµπόδια και πηγές κινδύνου όπως φωτιές και τοξικά αέρια. Έχει χρησιµοποιηθεί σε 
πλήθος µελετών όπως στον επανασχεδιασµό του αεροδροµίου του Düsseldorf, την επέκταση του 
µετρό της Νέας Υόρκης, του Ολυµπιακού Σταδίου του Sydney αλλά και την ανάλυση της 
εκκένωση που πραγµατοποιήθηκε στο παγκόσµιο κέντρο εµπορίου κατά την 9/11.  

Το σύστηµα αυτό ανήκει στα συστήµατα βασισµένα σε πίνακες. Ο χώρος της προσοµοίωσης 
αποτελείται από ένα δυσδιάστατο πλέγµα κελιών το οποίο αντιστοιχεί στην γεωµετρία του υπό 
µελέτη κτηρίου, τις εξόδους, εµπόδια κ.τ.λ. Το πλέγµα δηµιουργείται από κόµβους και ακµές 
όπου ο κάθε κόµβος αποτυπώνει µια µικρή περιοχή του χώρου και οι ακµές τις αποστάσεις 
µεταξύ των κόµβων.  
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Σχήµα 4-8: Οθόνη από το σύστηµα 
προσοµοίωσης Exodus 

Σχήµα 4-9: Η βασική αρχιτεκτονική του 
συστήµατος.  

 

Εµπεριέχει τέσσερα υπο-συστήµατα: τους πράκτορες (occupants), την κίνηση, την 
συµπεριφορά, και την τοξικότητα – πηγή κινδύνου. Το υποσύστηµα Occupant περιγράφει µια 
οντότητα σαν ένα σύνολο από ιδιότητες και µεταβλητές όπως: φύλο, ηλικία, µέγιστη ταχύτητα 
τρεξίµατος, µέγιστη ταχύτητα στο περπάτηµα, χρόνος αντίδρασης κ.τ.λ. Ορισµένες από αυτές 
ορίζονται στην αρχή της προσοµοίωσης ενώ άλλες ανατίθενται δυναµικά, σαν αποτέλεσµα της 
εισόδου των άλλων υποσυστηµάτων. Το υποσύστηµα Movement είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο: 
της κίνησης καθενός πράκτορα από την τρέχουσα θέση του, στην πιο κατάλληλη γειτονική και 
του χρόνου αναµονής  σε περίπτωση που κάποιος πράκτορας δεν έχει εξέλθει από την έξοδο. Το 
υποσύστηµα της συµπεριφοράς καθορίζει την αντίδραση των πρακτόρων ανάλογα µε τις 
ιδιότητες τους και µεταφέρει τις αποφάσεις στο Movement. Η τοπική συµπεριφορά σχετίζεται µε 
τις αντιδράσεις στην κατάσταση γύρω του, ενώ η καθολική την γενική στρατηγική που υιοθετεί 
για έξοδο από το κτήριο, όπως: µετακίνηση προς την πιο κοντινή ελεύθερη έξοδο ή προς την 
γνωστή έξοδο. Το τελευταίο υποσύστηµα Hazard-Toxity εξετάζει τις επιδράσεις της πηγής 
κινδύνου τόσο στον χώρο όσο και στους πράκτορες.  

Το Exodus, υπόκεινται στους ίδιους περιορισµούς που χαρακτηρίζουν όλα τα κυτταρικά 
αυτόµατα και σχετίζονται µε την διακριτοποιήση του χώρου. Τέτοιοι περιορισµοί σχετίζονται µε 
το ότι η κίνηση του κάθε πράκτορα εξαρτάται από την διαθεσιµότητα των γειτονικών του και 
εποµένως αν κανένα από τα γειτονικά κελιά δεν είναι ελεύθερο, θα αναγκαστεί να σταµατήσει 
την κίνηση του µέχρι να ελευθερωθεί. Ταυτόχρονα το µέγεθος του κελιού διαµορφώνει την 
πυκνότητα του πλήθους και κάλυψη του χώρου. Για παράδειγµα, αν το µέγεθος του κελιού είναι 
0,25m2 τότε 1 µέτρο µπορεί να καλυφθεί µόλις από 4 τέσσερα άτοµα, ενώ γνωρίζουµε ότι σε 
καταστάσεις εκκενώσεων και συνωστισµού µπορούν να βρίσκονται 7 άτοµα. Οι παραπάνω 
συµπεριφορές δεν αντιστοιχούν εποµένως σε ρεαλιστικές αντιδράσεις. Ταυτόχρονα οι πράκτορες 
του συστήµατος δεν είναι εξοπλισµένοι  µε κάποιον µοντέλο συµπεριφοράς µε αποτέλεσµα οι 
ενέργειες τους να είναι καθαρά αποτέλεσµα υπολογισµού αποστάσεων και διαθεσιµότητας 
κελιών.[5] 

4.4.1.2 Legion 

Το σύστηµα προσοµοιώσεων Legion είναι το πιο ολοκληρωµένο και διαδεδοµένο εµπορικό 
σύστηµα προσοµοιώσεων κίνησης πλήθους, αυτή την περίοδο. Είναι σύστηµα πολλαπλών 
πρακτόρων, το οποίο έχει ήδη χρησιµοποιηθεί σε µελέτες περιπτώσεων, ανάµεσα τους: 
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αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των υπαρχόντων σεναρίων εκκένωσης του Rose Bowl σταδίου 
στο Hampshire, µελέτη του Ολυµπιακού Σταδίου του Sidney και επανασχεδιασµό του και µελέτη 
της χωρητικότητας και κατεύθυνσης των σκάλων και ανελκυστήρων γραµµής του µετρό στην 
New York (number 7 Subway Line to serve the Hudson Yards). ∆ίνει δυνατότητες µελέτης 
κτηρίων πολλαπλών ορόφων, και κίνησης σε σκάλες, ανελκυστήρες και ράµπες.  

Το σύστηµα ανήκει στα αναδυόµενα συστήµατα σε σχέση µε την προηγούµενη 
κατηγοριοποίηση. Σε αυτό κάθε µια οντότητα θεωρείται ξεχωριστά. Αυτές προσοµοιώνονται  
ανάλογα µε φυσιολογικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά και κάθε µια διαθέτει τους δικούς της 
στόχους. ∆ιαθέτουν ρεαλιστική κίνηση και καθορίζουν την διαδροµή που θα ακολουθήσουν 
βάση πληροφοριών που αποκτούν µέσω αντίληψης. Επίσης έχουν ενσωµατωµένα κοινωνικά, 
φυσιολογικά και συµπεριφοριακά χαρακτηριστικά που τους ανατίθενται πιθανολογικά βάση 
πειραµατικών δεδοµένων. Τα κοινωνικά δεδοµένα συµπεριλαµβάνουν φύλλο, ηλικία, πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά αλλά και «τύπο πολίτη», όπως συνήθης επιβάτης, τουρίστας κ.τ.λ. τα οποία 
θεωρούν ότι επηρεάζουν την κίνηση. Τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά αφορούν το µέγεθος του 
σώµατος. Τα συµπεριφοριακά χαρακτηριστικά συµπεριλαµβάνουν µνήµη, επιθυµία 
προσαρµογής, προσωπικός χώρος, προτίµηση για ανεµπόδιστη κίνηση. Βάση όλων αυτών των 
χαρακτηριστικών διαµορφώνεται ένα προφίλ για κάθε ένα πράκτορα το οποίο βασίζεται σε 
δεδοµένα τα οποία έχουν αντληθεί από οπτικό υλικό πραγµατικών εκκενώσεων. Το Legion 
επιτρέπει και τον προσδιορισµό πιθανοκρατικής ή υπό συνθήκες συµπεριφοράς.  

  

Σχήµα 4-10: ∆ιαφορετικές οθόνες από το σύστηµα Legion. ∆εξιά στιγµιότυπο από την 
προσοµοίωση ενώ αριστερά  οθόνη µε δεδοµένα εξόδου [www. Legion.com] 

 

Η κίνηση των πρακτόρων βασίζεται επί της αρχής µικρότερης προσπάθειας, η οποία σηµαίνει 
ότι προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν την δυσαρέσκεια τους, η οποία υπολογίζεται ως το 
άθροισµα παραγόντων όπως απογοήτευση, ενόχληση και δυσφορία. (inconvenience, frustration, 
discomfort) Αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται µε καθυστερήσεις, παρεκκλίσεις από την επιθυµητή 
διαδροµή και έλλειψη άνεσης καθώς προσπαθούν να υπολογίσουν το επόµενο βήµα τους. Οι 
αποφάσεις για την επόµενη κίνηση υπολογίζονται βάση τις προτιµήσεις του πράκτορα, την θέση 
του, τους στόχους του και πρόσφατες εµπειρίες. Επηρεάζονται επίσης από τις συνθήκες (π.χ. 
συνωστισµός), το περιβάλλον και τις συµπεριφορές που παρουσιάζουν οι γειτονικοί πράκτορες.  

Το Legion θεωρείται από τους σχεδιαστές του, ως ολοκληρωµένο σύστηµα προσοµοιώσεων 
γιατί έχουν ανατρέψει βασικές υποθέσεις που σχετίζονται µε την κίνηση πλήθους και την 
συµπεριφορά του. Η διανοµή των ανθρώπων στον χώρο προσδιορίζεται όχι µόνο από το πλήθος 
τους αλλά και από συγκεκριµένα στοιχεία της γεωµετρίας του κτηρίου. Η κίνηση δεν επηρεάζεται 
µόνο από µεταβλητές εισόδου που καθορίζονται για τον κάθε πράκτορα αλλά κα από παράγοντες 
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όπως η γνώση του και η ετοιµότητα του. Αυτό αναλογεί στην αλληλεπίδραση των ανθρώπων µε 
σηµατοδότηση και σηµεία πληροφοριών που διαθέτουν τα κτήρια.  

Το σύστηµα παρέχει µια πληθώρα δεδοµένων εξόδου όπως λεπτοµερείς αναφορές για 
µεµονωµένους πράκτορες ή για το σύνολο, χάρτες για: την χρήση του χώρου, πυκνότητα και 
ταχύτητα, και γράφους για: πυκνότητα, ροές, χρόνου κίνησης, συνωστισµού, σε ουρά αλλά και 
γραφικά. [36]  

Ακόµα και το Legion όµως θεωρείται ότι υπεραπλουστεύει την συµπεριφοριακή 
αναπαράσταση των οντοτήτων. Οι τέσσερις παράµετροι που υιοθετεί: συντεταγµένες στόχου, 
ταχύτητα, απόσταση από τους άλλους,  χρόνο αντίδρασης και ο κανόνας λήψης αποφάσεων βάση 
της µικρότερης προσπάθειας δεν µπορούν να συλλάβουν και να αποδώσουν ολοκληρωµένα τις 
αντιδράσεις των ανθρώπων. Αν και προσδίδονται ρόλοι οι οποίοι οδηγούν σε διαφορές στις 
ταχύτητες διατηρείται οµοιοµορφία στις οντότητες τόσο στον προσωπικό χώρο, τις κινητικές 
ικανότητες όσο και στην λήψη αποφάσεων. Τέλος δεν λαµβάνονται υπόψη οι συµπεριφορές που 
σχετίζονται µε οµάδες, (συνοχή οικογενειών κ.τ.λ.) και φαινόµενα όπως η ανάληψη αρχηγίας και 
ακολουθία αυτής από τους υπόλοιπους. [30] 

4.4.1.3 Simulex 

Είναι ένα σύστηµα πολλαπλών πρακτόρων µε σηµαντικότερες εφαρµογές στην στρατιωτική 
εκπαίδευση. Ανήκει στα κυτταρικά αυτόµατα και χρησιµοποιεί ένα µερικό συµπεριφοριακό 
σύστηµα που εξαρτάται από τις αποστάσεις των πρακτόρων για τον προσδιορισµό της ταχύτητας 
τους. Το µοντέλο επιτρέπει περιστροφή των πρακτόρων, πλάγια κίνηση, και βήµατα προς τα 
πίσω. Ο αλγόριθµός κίνησης βασίζεται σε δεδοµένα από παρατήρηση. [26] 

4.4.1.4 Steps 

Επίσης σύστηµα πολλών πρακτόρων βασισµένο σε πίνακες. Κάθε πράκτορας κινείται προς τα 
γειτονικά του κελιά ανάλογα µε την διαθεσιµότητα τους. ∆ιαθέτουν φυσιολογικά χαρακτηριστικά 
και µεταβλητές σχετικά µε την «υποµονή» τους και την οικειότητα τους µε άλλους και 
αντικείµενα. [26] 

4.4.2 Ερευνητικά Συστήµατα  

4.4.2.1 ViCrowd 

Οι Musse και Thalmann ανέπτυξαν ένα σύστηµα που εµπεριέχει ένα ιεραρχικό µοντέλο για την 
προσοµοίωση πλήθους σε καταστάσεις κινδύνου, το οποίο µπορεί να ελεγχθεί µε τρεις 
διαφορετικούς τρόπους: µε χρήση ενσωµατωµένων συµπεριφορών, µέσω συµπεριφοριακών 
κανόνων βάση των γεγονότων και των αλληλεπιδράσεων και τέλος µε χρήση εξωτερικού 
ελέγχου. Με αυτό τον τρόπο δίνουν την δυνατότητα αύξησης της πολυπλοκότητας της 
συµπεριφοράς των πρακτόρων αναλόγως το υπό προσοµοίωση πρόβληµα.  

Πέραν της συµπεριφοράς το µοντέλο ασχολείται κα µε την δοµή του πλήθους η οποία 
απαρτίζεται από το πλήθος, τις οµάδες και τις µεµονωµένες οντότητες. Το πλήθος αποτελεί το πιο 
πολύπλοκο τµήµα που εµπεριέχει όλες τις πληροφορίες, οι οποίες µεταφέρονται στους 
πράκτορες. Οι πληροφορίες µαζί µε τα δεδοµένα από την αντίληψη, κοινωνικές συµπεριφορές, 
και τα γεγονότα επεξεργάζονται από το τµήµα Behavioral Motor, ώστε να επιτευχθούν χαµηλού 
επιπέδου συµπεριφορές των οµάδων και των πρακτόρων. [37] 
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Σχήµα 4-11:. Η αρχιτεκτονική του ViCrowd Σχήµα 4-12: Προσοµοίωση κίνησης 
διαφορετικών οµάδων µε διαφορετικές 
προθέσεις [36].  

4.4.2.2 MACES 

Το MACES αποτελεί ένα σύστηµα προσοµοίωσης πλήθους στο οποίο οι πράκτορες εκτελούν 
υψηλού επιπέδου αλγόριθµους εύρεσης διαδροµής σε χώρους για τους οποίους δεν διαθέτουν 
γνώση για την διαρρύθµιση τους και δηµιουργούν έναν γνωστικό χάρτη, τον οποίο µπορούν και 
µεταδίδουν µεταξύ τους. Η τοπική τους κίνηση είναι βασισµένη σε κοινωνικούς κανόνες. Το 
σύστηµα εισήγαγε την χρήση διαφορετικών ρόλων και συµπεριφορών ανάλογα µε την 
προϋπάρχου γνώση των πρακτόρων καθώς και την σηµασία της επικοινωνίας στην προσοµοίωση 
πλήθους. [38] 

Οι σχεδιαστές του σκοπεύουν σαν επόµενο βήµα να το ενισχύσουν χρησιµοποιώντας το 
PMFserv το οποίο αποτελείται από µια ευρεία βιβλιοθήκη από καθιερωµένες και βασισµένες σε 
δεδοµένα PMFs (Performance Moderator Functions) και αναπαραστάσεις ανθρώπινης 
συµπεριφοράς. Στην ουσία αποτελεί ένα µοντέλο για την λήψη αποφάσεων βάση 
συναισθηµατικών µεταβλητών που επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως το άγχος. [39] 

4.5 Αξιολόγηση 

Οι εµπορικές εφαρµογές είναι κυρίως προσανατολισµένες σε θέµατα όπως: πυκνότητα πλήθους, 
περιοχές συνωστισµού, χρόνος εκκένωσης, ρυθµό ροής κ.τ.λ. Τα µοντέλα που βασίζονται στα 
κυτταρικά αυτόµατα (πλειοψηφία των υπαρχόντων) υπολείπονται ρεαλισµού καθώς περιορίζουν 
την κίνηση των πρακτόρων σε γειτονικά κελία, βάση αποκλειστικά τις διαθεσιµότητας τους.  

Σε αντίθεση τα ερευνητικά µοντέλα που έχουν αναπτυχθεί κυρίως στα πλαίσια των γραφικών, 
προσπαθούν να αναπτύξουν  αυτόνοµους πράκτορες που κινούνται σε πολύπλοκα περιβάλλοντα 
προσπαθώντας να αποφύγουν εµπόδια και άλλους πράκτορες. Ωστόσο στις περισσότερες 
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περιπτώσεις δεν λαµβάνουν υπόψη προβλήµατα που σχετίζονται µε πλήθη µεγάλης πυκνότητας. 
Τα συστήµατα αυτά συνήθως εφαρµόζουν κανόνες για την µεταβολή της ταχύτητας κίνησης µε 
σκοπό την αποφυγή συγκρούσεων. Σαν συνέπεια είναι ικανοποιητική λύση µόνο για µικρής και 
µεσαίας πυκνότητας πλήθους, καθώς όταν αυξάνει η πυκνότητα παρατηρούνται συµπεριφορές 
όπως να σταµατάνε οι πράκτορες και να περιµένουν να περάσουν οι άλλοι.  

Ούτε τα ερευνητικά ούτε τα εµπορικά δεν λαµβάνουν υπόψη την επαφή σώµα µε σώµα που 
λαµβάνει χώρα κατά τις πραγµατικές συνθήκες και οδηγούν σε καταστροφικές συνέπειες. [26] 
Φαινόµενα όπως πτώσεις, τραυµατισµοί, ποδοπάτηµα επίσης αγνοούνται. Εκτός από τα MACES 
(2006) που αναφέρεται παραπάνω, όλα τα υπόλοιπα συστήµατα δεν δίνουν δυνατότητες 
εξερεύνησης του κτηρίου στους πράκτορες, και επικοινωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών 
µεταξύ εµπλεκοµένων. Μόλις τα τελευταία χρόνια 2006-2008 (MACES, DrillSim) έχουν αρχίσει 
να εντάσσουν διαφορετικές συµπεριφορές ανάλογα µε διαφορετικούς ρόλους που µπορεί να 
χαρακτηρίζουν τους πράκτορες.[38,40] Τέλος, αν και έχει αναγνωριστεί η ανάγκη και γίνονται 
προσπάθειες σε αυτόν τον τοµέα (Exodus) κανένα σύστηµα δεν έχει υλοποιηθεί αυτή την στιγµή 
που να χρησιµοποιεί µοντέλο συναισθηµάτων για την παραγωγή ατοµικών και συλλογικών 
συµπεριφορών.  

Τα παραπάνω δεν πρέπει να οδηγήσουν στο συµπέρασµα ότι τα υπάρχοντα συστήµατα δεν 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την µελέτη του φαινόµενου και βελτίωση του σχεδιασµού 
κτηρίων και πλάνων εκκένωσης. Απλά κατά την εξαγωγή των αποτελεσµάτων πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη ότι υπάρχει ένας σηµαντικός βαθµός λάθους, ως απόρροια της έλλειψης 
απόδοσης ρεαλιστικών συµπεριφορών που δηµιουργεί ακόµα µεγαλύτερες αποκλίσεις όταν 
εξετάζονται πλήθη µεγάλης πυκνότητας, ή αρκετά πολύπλοκα και πολλών ορόφων κτήρια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Απαιτήσεις σχεδίασης συστηµάτων 
προσοµοίωσης εκκενώσεων 

Όπως έχει γίνει αντιληπτό µέχρι αυτό το σηµείο η µοντελοποίηση της κίνησης πλήθους αποτελεί 
µια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία µπορεί να προσεγγιστεί µε διάφορους τρόπους. Όµως για την 
προσοµοίωση εκκενώσεων πέραν της κίνησης υπάρχει µια πληθώρα επιπλέον παραγόντων που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να προσεγγιστεί ρεαλιστικά το φαινόµενο. Τα θέµατα αυτά 
σχετίζονται µε τον χρόνο αντίδρασης και εκκένωσης των συµµετεχόντων, τις ατοµικές και 
συλλογικές συµπεριφορές αλλά και την γνώση που διαθέτουν για το κτήριο και τις διαδικασίες. 
Ακριβώς αυτά τα θέµατα, είναι που προσδιορίζουν τις σχεδιαστικές απαιτήσεις για τους 
πράκτορες ενός συστήµατος προσοµοίωσης εκκενώσεων.  

5.1 Χρόνος εκκένωσης  

Κατά τον σχεδιασµό κτηρίων ένα από σηµαντικά θέµατα, είναι η εύρεση των κατάλληλων 
σηµείων για την τοποθέτηση των εξόδων κινδύνου. Η µελέτη του απαιτούµενου χρόνου, 
µετακίνησης πλήθους ανθρώπων προς τα πιθανά σηµεία εξόδων, παρέχει απαραίτητες 
πληροφορίες για την σχεδίαση των εξόδων. Ταυτόχρονα µπορεί να οδηγήσει στην 
βελτιστοποίηση και πληρέστερη κατανόηση των στρατηγικών εκκένωσης σε ήδη υπάρχοντα 
κτήρια. Ο υπολογισµός του χρόνου µπορεί να επιτευχθεί µέσω προσοµοιώσεων, που επιτρέπουν 
την εξαγωγή µετρήσιµων στοιχείων, όπως µελέτη της απόστασης, του πλήθους, της 
διαθεσιµότητας και της τοποθεσίας των εξόδων σε σχέση µε τον γενικό πληθυσµό, την 
κατεύθυνση και την χωρητικότητα των βέλτιστων διαδροµών.  

Η εκκένωση είναι µια χρονική διαδικασία δύο επιπέδων και εποµένως ως τέτοια πρέπει να 
προσδιορίζεται σε κάθε µοντέλο ή / και προσοµοίωση. Τα δύο επίπεδα είναι χρόνος αντίδρασης 
και χρόνος εκκένωσης. Το πρώτο αφορά τον χρόνο που απαιτείται µέχρι να αρχίσει το πλήθος να 
κινείται. Προφανώς αν, ως χρόνος αντίδρασης θεωρείται το δευτερόλεπτο που σηµαίνει ένας 
συναγερµός ο χρόνος εκκένωσης είναι συνάρτηση της χωρητικότητας των διαφόρων διαδροµών 
προς τις εξόδους και η απόσταση προς αυτές. Πιο αναλυτικά ο χρόνος εκκένωσης, συνήθως 
αντιστοιχεί, δεδοµένου ενός συγκεκριµένου ορίου χωρητικότητας και πλήθους εξόδων,  στον 
χρόνο που απαιτείται ώστε τα άτοµα να φτάσουν σε κάποιο ασφαλή χώρο. Αν όµως, το πλήθος 
που βρίσκεται εντός του κτηρίου, χρειάζεται χρόνο µέχρι να αρχίσει να κινείται ,τότε ο χρόνος 
εκκένωσης είναι συνάρτηση τόσο του χρόνου αντίδρασης όσο και τις τοποθεσίας των εξόδων. 
Συνήθως εξετάζονται όλες οι διαθέσιµες έξοδοι για ένα πλήθος διαφορών υποθέσεων σχετικά µε 
τον χρόνο αντίδρασης και την εξερεύνηση του περιβάλλοντος. Η µοντελοποίηση των εξόδων µε 
χρήση διαφορετικών σεναρίων υπό τις ίδιες αρχικές συνθήκες (για παράδειγµα, µηδενικός χρόνος 
αντίδρασης, όλοι οι άνθρωποι να κατευθύνονται προς την ίδια έξοδο, κ.τ.λ.) επιτρέπει την έρευνα 
πιθανών προβληµάτων. Αυτή η εφαρµογή µοντελοποίησης είναι στο πεδίο της «διερεύνησης», 
καθώς επιτρέπουν να αναδυθούν πιθανά προβλήµατα σε σχετικές συνθήκες και όχι σε απόλυτο 
χρόνο εξόδου. Ο απόλυτος χρόνος εξόδου λαµβάνεται µε την κατάλληλη κατανόηση της 
διαδικασίας εκκένωσης και του συστήµατος επικοινωνίας που ακολουθείται. [28] 

Ο χρόνος αντίδρασης του πλήθους, όπως αναφέρει ο G.Proulx, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 
από το σύστηµα επικοινωνίας και ενηµέρωσης σχετικά µε την τρέχουσα κατάσταση. Είναι συχνό 
φαινόµενο, σε αντίθεση µε την κοινή πεποίθηση ότι οι άνθρωποι ξεκινούν να τρέχουν 
πανικόβλητοι την στιγµή σήµανσης του συναγερµού, ότι ο κόσµος καθυστερεί σηµαντικά να 
ξεκινήσει την διαδικασία εκκένωσης. Προγενέστεροι λανθασµένοι συναγερµοί, και η έλλειψη 
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ενός γενικά αναγνωρίσιµου ήχου, µπορούν να αποτελούν την εξήγηση για αυτό το φαινόµενο. Τα 
περισσότερα λογισµικά προσοµοίωσης εκκένωσης δεν λαµβάνουν υπόψη σηµαντικά στοιχεία της 
ασφάλειας που σχετίζονται µε αυτήν συµπεριφορά. Ακριβώς, ο τρόπος αντίδρασης του πλήθους 
στις αλλαγές του περιβάλλοντος µαζί µε το σύστηµα πληροφοριών είναι που αλλάζει σηµαντικά 
τον χρόνο εκκένωσης. [41] Γίνεται εµφανές, ότι οι µοντελοποιήσεις που είναι βασισµένες στην 
απόσταση των εξόδων και την χωρητικότητα των διαδροµών, έχουν σηµαντικούς περιορισµούς 
στον προσδιορισµό του πραγµατικού χρόνου. 

5.2 Πυκνότητα του πλήθους 

Όσο µεγαλύτερη είναι η πυκνότητα του πλήθους, δηλαδή όσο περισσότεροι άνθρωποι είναι 
συγκεντρωµένοι στον ίδιο χώρο, τόσο µειώνεται η άνεση και αυξάνεται η πιθανότητα 
τραυµατισµού. Η κινητικότητα του κόσµου µπορεί να µειωθεί σηµαντικά σε ένα µικρό και 
συνωστισµένο µέρος. Από µελέτες έχει προκύψει ότι η ασφαλής πυκνότητα για πλήθος που 
µετακινείται είναι 40 άτοµα ανά 10 τετραγωνικά µέτρα ενώ όπως προαναφέρθηκε σε 
καταστάσεις πανικού, µπορεί να υπάρχουν µέχρι και 70 άτοµα σε αυτή την περιοχή. Γενικά οι 
άνθρωποι συχνά παρασύρονται από την κίνηση των υπολοίπων και αδυνατούν να 
αποµακρυνθούν και να προχωρήσουν µε τον δικό τους ρυθµό, µε αποτέλεσµα να σπρώχνονται 
χωρίς αυτό να είναι µια συνειδητή πράξη. Εποµένως η πυκνότητα του πλήθους µπορεί να 
επηρεάσει τόσο την συµπεριφορά του καθενός µεµονωµένα όσο και στο σύνολο.[26,42] 

5.3 Ρόλοι στο σύστηµα 

Βασιζόµενοι στην βιβλιογραφία και τις παρατηρήσεις από πραγµατικές εκκενώσεις κτηρίων 
βγαίνουν κάποια συµπεράσµατα σχετικά µε τις συµπεριφορές που πρέπει να αναπαρασταθούν 
από το σύστηµα προσοµοίωσης. Ένα από τα βασικά θέµατα που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι 
ότι η εκκένωση µεγάλων και συχνά πολύπλοκων κτηρίων συµπεριλαµβάνει ένα µεγάλο ποσοστό 
ατόµων που δεν γνωρίζουν λεπτοµέρειες για την διάρθρωση του. Έτσι δεν ακολουθούν τις 
κατάλληλες διαδροµές εξόδου για καταστάσεις εκτάκτων αναγκών, αλλά αντιθέτως, όπως 
δείχνουν µελέτες της ψυχολογίας συνήθως επιλέγουν γνωστές διαδροµές και εξόδους, όπως αυτές 
από τις οποίες εισήλθαν στο κτήριο. Οι έξοδοι εκτάκτων αναγκών που δεν χρησιµοποιούνται 
κατά τις συνηθισµένες µετακινήσεις τείνουν να αγνοούνται. Η συµπεριφορά αυτή, κατά την 
διάρκεια µιας έκτακτης ανάγκης, όπως φωτιάς, όπου κάποιες διαδροµές µπορεί να είναι 
αποκλεισµένες ή η ύπαρξη καπνού µειώνει την όραση, είναι καταλυτικής σηµασίας για την 
ασφαλή εκκένωση ενός κτηρίου.  

Ένα άλλο πολύ σηµαντικό θέµα είναι η ψυχολογική κατάσταση των ανθρώπων και πως αυτή 
επηρεάζει τις ενέργειες τους. Όπως προαναφέρθηκε, συνήθως η εκκένωση κτηρίων λόγω 
εκτάκτων αναγκών συνεπάγεται άµεσο κίνδυνο των παρευρισκόµενων και συνοδεύεται από 
σωµατικό και ψυχολογικό άγχος. Μελέτες παρουσιάζουν ότι τα υψηλά επίπεδα άγχους µειώνουν 
σηµαντικά την λειτουργικότητα των αισθήσεων γεγονός που οδηγεί σε µειωµένη επαγρύπνηση 
και αύξηση του αποπροσανατολισµού. Η πίεση του χρόνου, η πολυπλοκότητα του 
περιβάλλοντος, οι συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες επηρεάζουν την δυνατότητα λήψης 
αποφάσεων και σε συνδυασµό µε το άγχος µπορεί να περιορίσουν την ικανότητα των ανθρώπων 
να προβούν στις σωστές ενέργειες.  

Η έλλειψη ή όχι εκπαίδευσης, επίσης επηρεάζει τις ενέργειες των εµπλεκόµενων ατόµων. 
Εκπαιδευµένα άτοµα, όπως οι πυροσβέστες είναι πιο εξοικειωµένοι µε την λήψη αποφάσεων σε 
δυναµικά µεταβαλλόµενα περιβάλλοντα και µπορούν να αξιοποιήσουν αποτελεσµατικότερα την 
αντίληψη τους, την επικοινωνία µε άλλους αλλά και τις γνώσεις τους. Αντιθέτως τα µη 
εκπαιδευµένα άτοµα µπορεί να κατέχονται από αναποφασιστικότητα λόγω της ποσότητας των 
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πληροφοριών που λαµβάνουν. Η λήψη πάρα πολλών πληροφοριών ή πολύ λίγων ταυτόχρονα 
(διάφορα άτοµα στον ίδιο χώρο λαµβάνουν διαφορετικές αποφάσεις και φωνάζουν διαφορετικές 
πληροφορίες για αποκλεισµένους ή µη χώρους) µπορεί να δηµιουργήσει σύγχυση και αδυναµία 
αξιοποίησης τους για την εύρεση της κατάλληλης διαδροµής.  

Φυσικά δεν µπορεί να αγνοηθεί και η προσωπικότητα του κάθε µεµονωµένου ατόµου. 
∆ιαφορετικοί άνθρωποι αντιδρούν διαφορετικά στις ίδιες καταστάσεις, µε ορισµένους να 
µπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα σε συνθήκες άγχους και να υποβοηθούν τους υπόλοιπους, 
και να τους καθοδηγούν καθώς οι ίδιοι προσπαθούν να εξερευνήσουν και να εκκενώσουν ένα 
κτήριο.  

Ένα από τα θέµατα που επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη σε ένα σύστηµα προσοµοίωσης 
έκτατων αναγκών είναι η επικοινωνία µεταξύ των εµπλεκοµένων και πως αυτή επηρεάζει τις 
αποφάσεις τους. Αρχικά κάποιο άτοµο είναι πιθανό να διαθέτει µόνο µερικές πληροφορίες για 
την συνδεσιµότητα του κτηρίου, αλλά καθώς εξερευνάει και µοιράζεται πληροφορίες µε άλλα 
άτοµα που συναντάει οι γνώσεις του σχετικά µε τις µη προσβάσιµες εξόδους, αλλά και για 
πιθανές σωστές διαδροµές αυξάνονται και εποµένως µπορεί να καταφέρει να βρει κάποια 
κατάλληλη έξοδο χωρίς να διαθέτει προηγούµενη γνώση για αυτήν.  

Συνοψίζοντας η λήψη αποφάσεων και η επιλογή ενεργειών κατά την διάρκεια εκκένωσης λόγω 
εκτάκτων αναγκών επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες: 

1 Κάποια άτοµα µπορεί να µην γνωρίζουν την διαρρύθµιση ενός ορόφου/ κτηρίου και 
εποµένως να µην έχουν πληροφορίες για την κατάλληλη διαδροµή για την εκκένωση του.  

2 Τα αυξηµένα επίπεδα άγχους µπορεί να επηρεάζουν την λειτουργικότητα των αισθήσεων 
και να µειώσουν την ικανότητα προσανατολισµού µέσα σε ένα κτήριο. 

3 Η έλλειψη εκπαίδευσης για την αντιµετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών είναι 
πιθανό να οδηγεί σε αύξηση του άγχους µέχρι το σηµείο που κάποιο άτοµο, λόγω της 
πίεσης του χρόνου, να µην είναι πλέον σε θέση να λάβει αποφάσεις. [39] 

5.4 Συµπεριφορά του πλήθους 

Όταν οι άνθρωποι συγκεντρώνονται και αποτελούν πλέον πλήθος, είναι δυνατόν να 
αναγνωριστούν διάφοροι παράγοντες, που οδηγούν σε συγκεκριµένες συµπεριφορές. Συνήθως η 
εκκένωση κτηρίων λόγω εκτάκτων αναγκών συνεπάγεται άµεσο κίνδυνο των παρευρισκόµενων 
και συνοδεύεται από σωµατικό και ψυχολογικό άγχος. Μελέτες παρουσιάζουν ότι τα υψηλά 
επίπεδα άγχους µειώνουν σηµαντικά την λειτουργικότητα των αισθήσεων γεγονός που οδηγεί σε 
µειωµένη επαγρύπνηση και αύξηση του αποπροσανατολισµού. Η πίεση του χρόνου, η 
πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος, η πυκνότητα του πλήθους, οι συνεχώς µεταβαλλόµενες 
συνθήκες επηρεάζουν την δυνατότητα λήψης αποφάσεων και σε συνδυασµό µε το άγχος µπορεί 
να περιορίσουν την ικανότητα των ανθρώπων να προβούν στις σωστές ενέργειες. Οι 
συµπεριφορές, που παρατηρούνται από πλήθη σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών είναι γνωστές 
στο χώρο της ψυχολογίας ως µη προσαρµοστικές συµπεριφορές. [43] 

5.4.1 Μη προσαρµοστικές συµπεριφορές 

«Οι µη προσαρµοστικές συµπεριφορές κυµαίνονται από µεµονωµένες αντιδράσεις (ενέργειες) 
όπως η διαφυγή από ένα δωµάτιο στο υπάρχει φωτιά χωρίς το κλείσιµο της πόρτας και εποµένως 
επιτρέποντας στην φωτιά να εξαπλωθεί στον υπόλοιπο κτήριο διακινδυνεύοντας και τις ζωές των 
υπολοίπων µέχρι πιο γενικευµένες συµπεριφορές όπως η τροπή σε άτακτη φυγή αγνοώντας τους 
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υπόλοιπους και ακόµα και τραυµατίζοντας τους, συµπεριφορά που συχνά χαρακτηρίζεται ως 
πανικός.» 

Οι µη προσαρµοστικές αντιδράσεις αναφέρονται σε µια πληθώρα ανθρώπινων συµπεριφορών 
που µπορούν να οδηγήσουν σε µη εποικοδοµητικές (ωφέλιµες) συνέπειες όπως για παράδειγµα 
συµπεριφορές που καθυστερούν µια εκκένωση ή εµποδίζουν µια έξοδο. Αν και η µελέτη της 
συµπεριφοράς του πλήθους µπορεί να χρονολογηθεί από το 1800, σχετικά λίγες µελέτες για τις 
µη προσαρµοστικές αντιδράσεις υπάρχουν στην βιβλιογραφία.  

Γενικά µιλώντας οι σύγχρονες θεωρίες για µη προσαρµοστικές συµπεριφορές µπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες  

• Θεωρίες πανικού 

• Θεωρίες λήψης αποφάσεων 

• Θεωρίες πίεσης χρόνου 

 

 

Σχήµα 5-1: Το φαινόµενο συνωστισµού του πλήθους σε µια έξοδο κατά την διαδικασία 
εκκένωσης ενώ άλλοι έξοδοι παραµένουν ανεκµετάλλευτες 

 

Οι θεωρίες πανικού εξετάζουν κυρίως τους παράγοντες που µπορούν να οδηγήσουν σε πανικό 
κατά την διάρκεια καταστάσεων κινδύνου. Ο κεντρικός άξονας είναι ότι όταν οι άνθρωποι 
αντιλαµβάνονται κίνδυνο, η συνήθεις συνειδητές προσωπικότητες τους συχνά αντικαθίστανται 
από µη – συνειδητές που τους οδηγούν να ενεργούν µη λογικά εκτός και υπάρχει κάποια ισχυρή 
κοινωνική επίδραση (όπως για παράδειγµα κάποιος αρχηγός)  

Οι θεωρίες λήψης αποφάσεων υποθέτουν ότι τα άτοµα κάτω από συνθήκες εκτάκτων 
αναγκών είναι ικανά να λάβουν λογικές αποφάσεις, προσπαθώντας να επιτύχουν το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσµα. Σε καταστάσεις όπως η ύπαρξη φωτιάς η συνεργασία µε τους άλλους, και το 
να περιµένουν την σειρά τους µπορεί να έχει θετικά αποτελέσµατα για την οµάδα και εποµένως 
να αυξήσει τις πιθανότητες του ατόµου για έξοδο από τις εγκαταστάσεις. Από την άλλη αν το 
άτοµο αντιληφθεί ότι άλλοι έχουν αρχίσει να σπρώχνονται, µπορεί να θεωρήσει ότι οι 
πιθανότητες του να καταφέρει να εκκενώσει το κτήριο απειλούνται αν δεν αντιδράσει και ότι ο 
καλύτερος τρόπος ενέργειας είναι να λάβει µέρος σε αυτή την κατάσταση.  

Τέλος κάποιες θεωρίες προτείνουν το µπλοκάρισµα των εξόδων εξαρτάται από τα επίπεδα 
άγχους σχετικά µε την έξοδο. Υπάρχουν τρεις βασικοί παράγοντες που µπορεί να οδηγήσουν σε 
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τέτοιες καταστάσεις: οι σοβαρότητα των επιπτώσεων αν δεν εκκενώσουν, ο διαθέσιµος χρόνος 
για εκκένωση, και το µέγεθος του πλήθους. Τα προβλήµατα αναδύονται όταν η ανάγκη φτάσει 
στα ανώτερα επίπεδα άγχους για παράδειγµα όταν µεγάλο πλήθος ατόµων προσπαθεί να διέλθει 
γρήγορα από την ίδια έξοδο ταυτόχρονα. [43,44] 

5.4.2 Συµπεριφορές σε καταστάσεις κινδύνου 

Η µοντελοποίηση της συµπεριφοράς των ατόµων κατά την διαδικασία εκκένωσης όπως 
προαναφέρθηκε πρέπει να γίνει σε δύο επίπεδα. Αρχικά είναι απαραίτητο να σχεδιαστούν 
κατάλληλα µοντέλα για τον σχεδιασµό των πρακτόρων ως µεµονωµένες οντότητες. Όµως τα 
χαρακτηριστικά αυτά, που θα τους αποδοθούν πρέπει να συνδεθούν και µε οµαδικές 
συµπεριφορές. Η γνωσιακή επιστήµη προσφέρει σηµαντικές πληροφορίες για την κατανόηση των 
ερεθισµάτων αλλά και των απορρεουσών συµπεριφορών σε καταστάσεις κινδύνου  

5.4.2.1 Ατοµικές Συµπεριφορές  

Από την οπτική της γνωστικής ψυχολογίας, η συµπεριφορά των ατόµων µπορεί να περιγράφει ως 
το αποτέλεσµα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Εικάζουµε ότι η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων ακολουθεί 3 βασικές συµβάσεις: ένστικτο ακολουθίας, εµπειρίας ακολουθίας, και 
οριοθετηµένη λογική. Ένα άτοµο µπορεί να ακολουθήσει µια, ή ένα συνδυασµό αυτών των τριών 
συµβάσεων όταν αντιµετωπίζει µια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανάλογα µε την δεδοµένη 
κατάσταση. 

Το ένστικτο, αναφέρεται στις έµφυτες αντιδράσεις του κάθε ατόµου και τις ικανότητες 
αντίδρασης που διαθέτει σε δεδοµένα ερεθίσµατα. Η εκτέλεση ενός ενστίκτου δεν απαιτεί 
συνειδητές αποφάσεις. Κάποια παραδείγµατα ανθρώπινων ενστίκτων είναι ο φόβος και το 
ένστικτο της επιβίωσης. Οι γνώσεις που έχει αποκτήσει ένα άτοµο , µπορούν να θεωρηθούν ως 
προέκταση των ενστίκτων του. Όταν υπάρχει ανάγκη να ληφθούν αποφάσεις υπό άγχος, το να 
ακολουθήσει κάποιος το ένστικτο του, αποτελεί τον πιο πρωτόγονο τρόπο αντίδρασης στον οποίο 
βασίζεται ένα άτοµο για να λάβει ακαριαίες αποφάσεις. Σύµφωνα µε τον Quarantelli αν άτοµο 
πιστεύει ότι βρίσκεται σε καταστάσεις όπου απειλείται η σωµατική ακεραιότητα του ή και η ζωή 
του, η συµπεριφορά του είναι πολύ πιθανό να κατευθυνθεί από το φόβο, και υιοθετήσει 
αντιδράσεις όπως η µάχη ή φυγή. Μη προσαρµοστικές συµπεριφορές όπως το σπρώξιµο,  η 
έξοδος από παράθυρα ή η κατεύθυνση προς κλειστές εξόδους µπορούν να λάβουν χώρα λόγω 
φόβου.  

Εµπειρίες: το άτοµα συχνά βασίζεται στις προσωπικές του εµπειρίες για την λήψη 
αποφάσεων. Επειδή κάποια γεγονότα έχουν υψηλή επαναληπτικότητα, ένα άτοµο συνήθως 
αναπτύσσει ένα σύνολο από σχετικά στάνταρ ρουτίνες στην πάροδο του χρόνο ή βάση 
παρελθόντων εµπειριών και µετά τις εφαρµόζει στις τρέχουσες καταστάσεις. Στην περίπτωση της 
εξόδου σε καταστάσεις κινδύνου είναι σύνηθες οι εµπειρίες ενός ατόµου να επηρεάζουν την 
συµπεριφορά του, όπως η οικειότητα µε το περιβάλλον, διαδικασίες εκκένωσης και ασκήσεις. 
Ένα φαινόµενο που παρατηρείται είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι εκκενώνουν ένα κτήριο 
βάση της διαδροµής που γνωρίζουν καλύτερα και αγνοούν άλλες εναλλακτικές ή προτεινόµενες 
διαδροµές. Η λήψη αποφάσεων βάση προϋπάρχων εµπειριών είναι συνήθως ταχύτατη. Η 
διαδικασία  συνήθως ακολουθεί τρία βήµατα: 1. αναγνώριση µια κατάστασης, και σύγκριση µε 
προηγούµενες 2. ανάκληση των ρουτινών που είχαν επιτυχή έκβαση 3. εκτέλεση των ρουτινών.  

Οριοθετηµένη λογική: η ιδέα της οριοθετηµένης λογικής έχει ενσωµατωθεί σε πολλές 
κοινωνικές θεωρίες και είναι κυρίαρχη στις περισσότερες θεωρίες σχετικά µε την λήψη 
αποφάσεων. Η έννοια της λογικής λήψης αποφάσεων, υποθέτει ότι η απόφαση βασίζεται στην 
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αξιολόγηση των εναλλακτικών βάση των συνεπειών τους. Η διαδικασία περιλαµβάνει τέσσερα 
βασικά βήµατα: 1. έλεγχος εναλλακτικών, 2. υπολογισµός των συνεπειών για κάθε εναλλακτική 
3. αξιολόγηση βάση προτιµήσεων 4. εκτέλεση της πιο επιθυµητής.  

Συνοψίζοντας σε ατοµικό επίπεδο, καθώς τα επίπεδα άγχους αυξάνονται, το άτοµο µπορεί να 
µεταπηδήσει µεταξύ µηχανισµών λήψης αποφάσεων από την λήψη λογικών αποφάσεων, στην 
λήψη βάση εµπειριών και τέλος βάση ενστίκτων.  

5.4.2.2 Αλληλεπιδράσεις µεταξύ ατόµων  

Από την οπτική της κοινωνικής αλληλεπίδρασης η κοινωνική συµπεριφορά των ατόµων 
προσδιορίζεται από τις κοινωνικές δοµές µέσω κοινωνικών ταυτοτήτων. Άλλοι σηµαντικοί 
παράγοντες  συµπεριλαµβάνουν τον σεβασµό για τον προσωπικό χώρο και την αρχή για 
κοινωνική καταξίωση. 

Κοινωνική ταυτότητα: είναι γενικά αποδεκτό ότι τα άτοµα εντός ενός πλήθους 
συµπεριφέρνονται διαφορετικά σε σχέση µε το αν είναι µόνα ή σε σχετικά µικρές οµάδες. Οι 
άνθρωποι είναι κοινωνικά όντα. Μια κοινωνία οργανώνεται βάση διαφόρων δοµών. Για να 
µπορέσει να λειτουργήσει επιτυχώς, κάθε κοινωνική δοµή επιβάλει συγκεκριµένους κανόνες στα 
άτοµα στην µορφή νόµων, περιορισµών, πολιτισµών και θεσµών. Μια κοινωνική δοµή συνήθως 
αποτελείται από ποικίλες ταυτότητες, (κοινωνικούς ρόλους) και κάθε ταυτότητα έχει ένα σύνολο 
σχετικών κανόνων που προσδιορίζει πως οι διαφορετικές ταυτότητες αλληλεπιδρούν µεταξύ 
τους. Η λήψη αποφάσεων βάση της κοινωνικής ταυτότητας εµπεριέχει τέσσερα στάδια: 
1.αναγνώριση µιας κατάστασης, 2. αναγνώριση του ρόλου του ατόµου που λαµβάνει αποφάσεις 
επί της κατάστασης 3. εύρεση της κατάλληλης συµπεριφοράς βάση του ρόλου 4. ακολουθία 
δεδοµένων ενεργειών. Εν ολίγης τα άτοµα ακολουθούν κανόνες ή διαδικασίες που φαίνονται 
κατάλληλες για τον ρόλο µε τον οποίο ταυτίζουν τους εαυτούς τους. Έχει αποδειχθεί ότι το αν 
ένα άτοµο θα παραµείνει συνεπής µε τον κοινωνικό του ρόλο εξαρτάται από τα επίπεδα άγχους 
και αντοχής. Τα επίπεδα άγχους αποτελούν συνδυασµό της αποτίµησης ενδεχόµενης απώλειας, 
του διαθέσιµου χρόνου και της αβεβαιότητας της κατάστασης.  

Προσωπικός χώρος: από ψυχολογικής άποψης, ένας πολύς σηµαντικός παράγοντας ο οποίος 
επηρεάζει την κοινωνική συµπεριφορά των ατόµων και την λήψη αποφάσεων. Σύµφωνα µε τους 
Ashcraft και Scheflen ο άνθρωπος είναι ένα εδαφικό ον, που προσδιορίζει ορισµένο χώρο ως δικό 
του και τον ξεχωρίσει για συγκεκριµένη χρήση. ∆ιαγράφει ορατά και αόρατα όρια που περιµένει 
οι υπόλοιποι να σεβαστούν. Θα υπερασπίσει αυτόν τον χώρο αν νιώσει ότι άλλοι προσπαθούν να 
παρεισφρήσουν. Αν και η έννοια του προσωπικού χώρου διαφέρει αρκετά µεταξύ πολιτισµών, 
φύλλων και κοινωνικών δοµών, οι κοινωνικές νόρµες γίνονται σεβαστές και διατηρούνται µεταξύ 
των εµπλεκοµένων ατόµων εκτός περιπτώσεων συνωστισµού και κινδύνου. Ο σεβασµός του 
προσωπικού χώρου του άλλου , λειτουργεί ως ένας κοινωνικός κανόνας που επιτρέπει την 
διατήρηση ασφαλών αποστάσεων µεταξύ τους,. Όταν αυτός ο κανόνας παραβιάζεται σε ένα 
περιβάλλον µε πολύ κόσµο, τα άτοµα βιώνουν µεγαλύτερο άγχος σε σχέση µε µη – 
περιβάλλοντα. Ακόµα και έτσι οι άνθρωποι προσπαθούν να επανακτήσουν τον προσωπικό τους 
χώρο και να αποφύγουν την σωµατική επαφή µε άλλους. Όταν η πυκνότητα του πλήθους 
ξεπεράσει ένα όριο κάθε προσπάθεια διατήρησης του προσωπικού χώρου ανάµεσα στα άτοµα, 
είναι πρακτικά αδύνατο και µπορεί να οδηγήσει σε µην προσαρµοστικές συµπεριφορές.  

Κοινωνική απόδειξη: Όταν ένα άτοµο βρίσκεται αντιµέτωπο µε µια νέα κατάσταση χωρίς 
επαρκείς πληροφορίες, είναι πιθανό να ακολουθήσει τις ενέργειες των άλλων για να καθορίσει τις 
δικές του ενέργειες. Όπως έχει επισηµάνει ο Cialdini, «φαίνεται ότι υποθέτουµε ότι για να κάνουν 
πολλοί άνθρωποι το ίδιο πράγµα , θα ξέρουν κάτι που δεν ξέρουµε». Ένα γνωστό φαινόµενο είναι 
αυτό του όχλου, όπου τα άτοµα φαίνεται να ακολουθούν τις ενέργειες των άλλων. Μερικές φορές 
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αυτή η αντίδραση µπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους στις ασφαλείς εξόδους ενώ άλλες φορές 
να προκαλέσει µπλοκάρισµα των εξόδων, ενώ άλλες είναι ελεύθερες. Τα άτοµα δεν παίρνουν 
πρωτοβουλίες αλλά στρέφονται το ένα στο άλλο για κοινωνικά υποδείγµατα. Κανείς δεν θέλει να 
φανεί υπερβολικός σε ένα γεγονός που δεν είναι έκτακτη ανάγκη, για αυτό και συνήθως τα άτοµα 
αρχικά αντιδρούν ψύχραιµα, περιµένοντας τις αντιδράσεις των άλλων.  

Στο επίπεδο κοινωνικής αλληλεπίδρασης, µη προσαρµοστικές συµπεριφορές µπορούν να 
εκδηλωθούν όταν: α) τα άτοµα δεν καταφέρνουν να «συµµορφωθούν» µε την κοινωνική τους 
ταυτότητα και ενεργούν αντικοινωνικά β)παραβιάζεται ο προσωπικός χώρος των ατόµων και 
νιώθουν ότι πρέπει να επειγόντως να κινηθούν γ) λόγω της µεγάλης αβεβαιότητας και της 
έλλειψης πληροφοριών, τα άτοµα ακολουθούν τις ενέργειες των άλλων. [44] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - Προτεινόµενη αρχιτεκτονική συναισθηµατικών 
πρακτόρων σε συστήµατα προσοµοίωσης εκκενώσεων 

Ένα σύστηµα για την προσοµοίωση εκκένωσης κτηρίων πρέπει να εµπεριέχει µοντέλο για τις 
οντότητες που συµµετέχουν, για τον υπό µελέτη χώρο αλλά και µοντέλο της «έκτακτης ανάγκης» 
που αποτελεί την αιτία για την εκκένωση, π.χ. µοντέλο για την εξάπλωση φωτιάς. Στο παρόν 
κεφάλαιο έµφαση δίνεται στο µοντέλο για τους πράκτορες και την ενσωµάτωση ρεαλιστικής 
συµπεριφοράς στις ενέργειες τους. Το σύστηµα που προτείνεται για την προσοµοίωση, βασίζεται 
σε συστήµατα που έχουν ήδη αναπτυχθεί για την προσοµοίωση εκκένωσης κτηρίων αλλά και για 
την µοντελοποίηση ανακλαστικών συναισθηµατικών πρακτόρων. Έχοντας κατανοήσει τους 
περιορισµούς των µοντέλων για την προσοµοίωση πλήθους, και τις σχεδιαστικές απαιτήσεις για 
την ρεαλιστική απόδοση του φαινόµενου, γίνεται προσπάθεια αντιµετώπισης αυτών µε εισαγωγή 
των κατάλληλων παραµέτρων από τα µοντέλα συναισθηµάτων.  

Η βασική δοµή στηρίζεται στην BDI (Beliefs – Desires – Intentions) αρχιτεκτονική, που 
αποτελεί µια καλά δοµηµένη και αναγνωρισµένη αρχιτεκτονική. Έχοντας διατυπώσει την 
σηµασία απόδοσης του χώρου και τους περιορισµούς των κυτταρικών αυτόµατων, ο χώρος στον 
οποίο κινούνται οι πράκτορες θεωρείται συνεχής. ∆εν θα υπάρχουν καθορισµένες συνολικές 
συµπεριφορές αλλά η κίνηση του πλήθους θα αποτελεί αποτέλεσµα της κίνησης των επιµέρους 
οµάδων και οντοτήτων. Για να αποδοθεί όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ρεαλιστικότητα και να 
αποδοθεί η διαφορετικότητα της κίνησης και συµπεριφοράς κάθε πράκτορα, υπάρχει ένα πλήθος 
ιδιοτήτων που σχετίζονται µε αυτόν. Αυτές είναι:  

• η σωµατική του κατάσταση (π.χ. υγιής, νέος), οι δυνατότητες αντίληψης, (όραση, ακοή) 
µαζί µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (π.χ. προβλήµατα όρασης ή κινητικά προβλήµατα), για 
την προσέγγιση των φυσιολογικών ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν έναν πράκτορα 

• η προσωπικότητα και η συναισθηµατική του κατάσταση, ως µηχανισµοί που ενεργούν 
επί των τµηµάτων λήψης αποφάσεων, τόσο σε επίπεδο καθορισµού στόχων όσο και στην 
επιλογή ακολουθίας ενεργειών για την επίτευξη τους. 

• η γνώση που διαθέτει για τον κόσµο, οι στόχοι που θέλει να πετύχει, και αν αποτελεί 
µέλος κάποιας οµάδας, για την απόδοση της κοινωνικής συµπεριφοράς και την ανάληψη 
ρόλων. 

Κάθε µια από αυτές τις ιδιότητες συµµετέχει στον προσδιορισµό των ενεργειών, έµµεσα ή άµεσα 
που εκτελεί σε κάθε κύκλο προσοµοίωσης. Παρακάτω ακολουθεί µια περιγραφή των 
διαφορετικών τµηµάτων της αρχιτεκτονικής του πράκτορα, οι µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις και 
µερικές προτάσεις για την υλοποίηση τους.  
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Σχήµα 6-1 Γενική αρχιτεκτονική των πρακτόρων. 

6.1 Σωµατική Κατάσταση (Φυσιολογία) 

Η µονάδα της φυσιολογίας χρησιµοποιείται για να περιγράψει τον φυσικό χώρο που 
καταλαµβάνει το σώµα του πράκτορα αλλά και τις ιδιότητες αυτού. Περιλαµβάνει µεταβλητές 
όπως ηλικία, κατάσταση υγείας και σωµατικές διαστάσεις. Η ηλικία χρησιµοποιείται για τον 
προσδιορισµό της ανώτερης και κατώτερης ταχύτητας µε την οποία µπορεί να κινηθεί ένας 
πράκτορας. Θεωρούµε ότι πράκτορες άνω των 70 ετών θα κινούνται µε µικρότερες ταχύτητες 
από ότι νεότεροι, και ότι τραυµατισµοί θα έχουν µεγαλύτερες επιπτώσεις στην υγεία τους. Η 
υγεία µπορεί να περιγράφεται µε χρήση µιας κλίµακας 0-1, όπου 1 σηµαίνει ότι είναι υγιής και 
δεν φέρει τραυµατισµούς. Για µεγαλύτερη ρεαλιστικότητα η ηλικία µπορεί να επηρεάζει και τις 
ικανότητες ακοής και όρασης που διαθέτει ο πράκτορας.  

Σε ένα δισδιάστατο σύστηµα προσοµοίωσης ο φυσικός χώρος του πράκτορα, µπορεί να 
προσοµοιωθεί µε την χρήση µιας κυκλικής περιοχής, η οποία εξαρτάται από τις διατάσεις του 
πράκτορα. Καθώς στις πραγµατικές καταστάσεις οι άνθρωποι δεν είναι των ίδιων διαστάσεων, η 
χρήση διαφορετικού µεγέθους κύκλου µπορεί να προσδώσει σχετική ρεαλιστικότητα, καθώς 
άτοµα µικρής ηλικίας, θα έχουν µικρότερες ακτίνες προσοµοιώνοντας για παράδειγµα ότι τα 
παιδιά καταλαµβάνουν µικρότερο χώρο από τους ενήλικες.  

Ο προσδιορισµός του χώρου που καταλαµβάνει το σώµα του πράκτορα, οδηγεί και στον 
καθορισµό του προσωπικού χώρου. Όπως προαναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, οι 
άνθρωποι σχηµατίζουν έναν νοερό χώρο γύρω τους, που τον θεωρούν απαραίτητο για την άνετη 
µετακίνηση τους. Αυτός ο χώρος µπορεί να προσοµοιωθεί ως µια δεύτερη κυκλική περιοχή, 
διπλάσιας ακτίνας από ότι ο φυσικός χώρος του σώµατος. Καθώς ακριβώς η παραβίαση αυτού 
του χώρου µπορεί να δηµιουργήσει συναισθήµατα από δυσαρέσκεια και εκνευρισµό µέχρι πανικό 
κατά τον συνωστισµό ανθρώπων στον ίδιο χώρο, στην προσοµοίωση χρησιµοποιείται σε 
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σηµαντικό βαθµό για τον καθορισµό της συναισθηµατική κατάστασης των πρακτόρων κατά την 
αλληλεπίδραση τους µε τους άλλους.  

6.2 Προσωπικότητα και ρόλοι 

Ένα από τα πιο σηµαντικά τµήµατα που πρέπει να εισαχθεί, για να επιτευχθούν ρεαλιστικές 
συµπεριφορές, στην αρχιτεκτονική είναι αυτό της προσωπικότητας. Αν και υπάρχουν πολλά 
µοντέλα, ένα αρκετά απλό, (αλλά που µπορεί ταυτόχρονα να αποδώσει ικανοποιητικά 
παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την συµπεριφορά,) είναι το µοντέλο προσωπικότητας των πέντε 
παραγόντων γνωστό ως OCEAN. Περιλαµβάνει τις εξής µεταβλητές: 

1. Openness: ο παράγοντας, αυτός χρησιµοποιείται για να περιγράψει την δεκτικότητα του 

πράκτορα σε καταστάσεις και άλλους πράκτορες και την ικανότητα του να 

ανταποκρίνεται σε νέα γεγονότα 

2. Conscientiousness: που περιγράφει την ικανότητα του ατόµου να εγκαταλείπει στόχους  

και να υιοθετεί νέους  

3. Extraversion: η εξωστρέφεια ή όχι ενός πράκτορας αντανακλά τις επικοινωνιακές και 

κοινωνικές του ικανότητες. 

4. Agreeableness: αυτή η µεταβλητή χρησιµοποιείται για να περιγράψει την δεκτικότητα  

του πράκτορα, στις ενέργειες και προτροπές των άλλων 

5. Neuroticism: δείχνει την τάση του πράκτορα να µην µπορεί να λάβει λογικές αποφάσεις  

κάτω από πίεση [57]  

Οι παραπάνω µεταβλητές θα λαµβάνουν τιµές κατά την αρχικοποίηση ενός πράκτορα. Σε 
αντίθεση µε την συναισθηµατική κατάσταση, θεωρούµε ότι η προσωπικότητα παραµένει σταθερή 
και είναι αυτή που προσδιορίζει την τάση ενός πράκτορα να είναι αρχηγός ή να ακολουθεί τους 
υπόλοιπους. Υψηλές τιµές στις µεταβλητές: openness, conscientiousness, extraversion έχουν σαν 
αποτέλεσµα υψηλή τιµή στην διάθεση για αρχηγία, ενώ υψηλή τιµή στην neuroticism οδηγεί σε 
µικρή τιµή στην µεταβλητή της αρχηγίας. Ταυτόχρονα αυτό το τµήµα µπορεί να είναι υπεύθυνο 
για την εµφάνιση και άλλων αλτρουιστικών συµπεριφορών.  

Το τµήµα της προσωπικότητας θα είναι υπεύθυνο για τον βαθµό που επηρεάζουν τα γεγονότα 
την συναισθηµατική κατάσταση του πράκτορα. Για παράδειγµα οι πράκτορες µε χαµηλές τιµές 
στις θετικές µεταβλητές και υψηλές στις αρνητικές θα αυξάνουν σε µεγαλύτερο βαθµό 
συναισθήµατα όπως φόβος, δυσαρέσκεια, επιβεβαίωση φόβων, κατά την αντίληψη ενός 
αρνητικού γεγονότος. Αυτή η προσέγγιση δίνει την δυνατότητα για εµφάνιση και αλτρουιστικών 
συµπεριφορών εντός του συστήµατος. Ένας πράκτορας που θα διαθέτει υψηλότερες τιµές στις 
τρεις πρώτες «θετικές» µεταβλητές της προσωπικότητας, και στην ακτίνα της αντίληψης του 
βρίσκεται ένας άλλος πράκτορας µε κινητικά προβλήµατα, θα έχει µεγαλύτερο επηρεασµό σε 
συναισθήµατα όπως: ενδιαφέρον για του άλλους, από άλλους πράκτορες µε αποτέλεσµα να 
οδηγηθεί σε συµπεριφορές όπως : βοήθησε τους άλλους. Πρακτικά αυτό σηµαίνει την δηµιουργία 
µια οµάδας δύο πρακτόρων, που θα υιοθετήσουν ως µέγιστη ταχύτητα αυτή του αργότερου, και 
θα προσπαθήσουν να  διατηρήσουν την συνοχή τους καθ’ όλη την διάρκεια της προσοµοίωσης.  

6.2.1 Ρόλοι στο σύστηµα 

Βάση των πληροφοριών για τους ρόλους που υιοθετούν οι άνθρωποι σε µια εκκένωση (που 
αναλύθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο) ένα σύστηµα προσοµοίωσης πρέπει να παρουσιάζει 
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ανθρώπους ενώ ψάχνουν την κατάλληλη διαδροµή, εξερευνούν το υπό εκκένωση κτήριο, 
επικοινωνούν µε άλλους για χρήσιµες πληροφορίες και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Οι ρόλοι 
αυτοί αποδίδονται στην αρχή ως συνάρτηση της προσωπικότητας και της σωµατικής 
κατάστασης. Οι αλλαγές στην συναισθηµατική κατάσταση µπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγή 
των ρόλων. Οι διακριτοί ρόλοι σε ένα τέτοιο σύστηµα είναι: 

• Αρχηγοί: πράκτορες που αναλαµβάνουν την καθοδήγηση και βοήθεια των άλλων 
Θεωρείται ότι διαθέτουν εκπαίδευση σχετικά µε τις διαδικασίες εκκένωσης και (µερική ή 
ολική) γνώση της διαρρύθµισης του κτηρίου  

• Μη εκπαιδευµένοι αρχηγοί: πράκτορες που δεν διαθέτουν γνώση του περιβάλλοντος 
αλλά η προσωπικότητα τους (ψυχολογικό µοντέλο) τους επιτρέπει να αντιµετωπίσουν 
"ψύχραιµα" την κατάσταση, προσπαθώντας να βοηθήσουν τους άλλους και εξερευνούν 
το κτήριο για να βρουν την κατάλληλη διαδροµή. 

• Μη εκπαιδευµένοι: πράκτορες χωρίς γνώση για το περιβάλλον που η συναισθηµατική 
τους κατάσταση τους εµποδίζει να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις.[25] 

6.2.1.1 Ανάθεση ρόλων 

Η ανάθεση ρόλων στο σύστηµα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να αποδοθούν είτε άµεσα, ώστε 
να µπορούν να καλυφθούν περιπτώσεις όπου εξετάζονται συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες είτε 
πιθανοκρατικά. Στο σύστηµα που προτείνεται κατά την αρχικοποίηση των πρακτόρων, 
πραγµατοποιείται µια πιθανοκρατική ανάθεση τιµής για την προσωπικότητα τους. Ανάλογα µε 
την τιµή του κάθε παράγοντα καθορίζεται η ικανότητα του να αποτελέσει αρχηγό για την 
προσοµοίωση. Έτσι αν έχει υψηλές τιµές (εντός συγκεκριµένων ορίων που καθορίζονται από τον 
σχεδιαστή) στους παράγοντες: Openness, Conscientiousness και Extraversion, του αναθέτεται ο 
ρόλος του αρχηγού (η οπτικοποίηση και διαχωρισµός του ρόλου των πρακτόρων µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε την χρήση διαφορετικών χρωµάτων). Ταυτόχρονα όµως, κατά την 
αρχικοποίηση πραγµατοποιείται µια πιθανοκρατική ανάθεση φυσιολογικών χαρακτηριστικών 
όπως η ηλικία. Πληροφορίες για τις πιθανότητες ανάληψης αρχηγίας εντός οµάδων αναλόγως της 
ηλικίας πρέπει να αντληθούν από έρευνες της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας. Έτσι για 
παράδειγµα θα µπορούσε να καθοριστεί ότι αν η ηλικία του πράκτορα είναι κάτω των 18 ετών ή 
πάνω των 70 δεν µπορεί να υιοθετήσει ρόλο αρχηγού.  

Φυσικά, υπάρχουν και άλλα µοντέλα προσωπικότητας διαθέσιµα. Κάθε φορά ο σχεδιαστής θα 
πρέπει να προσδιορίζει τις µεταβλητές τις προσωπικότητας που επηρεάζουν την υιοθέτηση ρόλων 
από τους πράκτορες και τις τιµές που οριοθετούν πιθανές συµπεριφορές.  

6.3 Πεποιθήσεις (Beliefs) 

Στην κλασσική BDI αρχιτεκτονική οι πεποιθήσεις αναπαριστούν τις γνώσεις του πράκτορα για 
τις καταστάσεις του περιβάλλοντος, θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται  στην πραγµατικότητα, 
διαµορφώνονται µέσω των αισθητήριων καναλιών και εξάγονται δια αποδείξεων και 
επιχειρηµάτων. Στην ουσία δηλαδή αποτελούν το πληροφοριακό τµήµα του συστήµατος και 
µπορούν να υλοποιηθούν ως µεταβλητές, βάσεις δεδοµένων, σύνολα λογικών εκφράσεων ή άλλες 
µορφές δοµών δεδοµένων. Στην BDI αρχιτεκτονική το σύνολο των πιστεύω σε κάθε κύκλο 
εκτέλεσης ανανεώνεται µέσω µιας συνάρτησης αναθεώρησης των πεποιθήσεων η οποία 
συνδυάζει τα δεδοµένα εισόδου µε το σύνολο των προσωρινών πεποιθήσεων.  

Στην πραγµατικότητα επειδή οι πεποιθήσεις βασίζονται στην παρατήρηση του περιβάλλοντος 
ή στην επικοινωνία µε άλλους πράκτορες, µπορεί να µην είναι πλήρεις ή και να είναι 
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λανθασµένες, αφού στο δυναµικό περιβάλλον της προσοµοίωσης είναι πιθανό να συµβούν 
σηµαντικές µεταβολές κατά την διάρκεια της επεξεργασίας των δεδοµένων της εισόδου. Επίσης 
όσο η πολυπλοκότητα του συστήµατος αυξάνεται, η συλλογή πληροφοριών  µπορεί να είναι 
δύσκολη, αλλά και η ποσότητα των πληροφοριών µπορεί να είναι τόσο µεγάλη, που ο πράκτορας 
να µην διαθέτει αρκετές υπολογιστικές δυνατότητες για τις επεξεργαστεί. [45] Η ένταση των 
συναισθηµατικών φαινόµενων µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εναλλακτική ή συµπληρωµατική 
είσοδος για συγκεκριµένες υψηλού επιπέδου διαδικασίες όπως είναι η γνώση των καταστάσεων 
του περιβάλλοντος όπου υπό άλλες συνθήκες θα είναι αδύνατο να υπολογιστούν ή θα είναι 
ανακριβής αν βασίζονται αποκλειστικά στις εξωτερικές πληροφορίες. Επίσης µπορεί να 
προσδιορίζει ένα φίλτρο το οποίο σε κάθε κύκλο της προσοµοίωσης θα καθορίζει το πλήθος και 
το είδος των πληροφοριών που είναι δυνατό να εισαχθούν. Για παράδειγµα, υψηλά επίπεδα 
πανικού που µπορεί να έχουν προκληθεί από την ύπαρξη φωτιάς στο ίδιο δωµάτιο µε τον 
πράκτορα, είναι ικανά να µειώσουν το πλήθος των πρακτόρων για του οποίους συλλέγει 
πληροφορίες.  

Στις πεποιθήσεις του πράκτορα ανήκει και η γνώση που έχει για τον κόσµο, για την 
διαµόρφωση του κτηρίου, την ύπαρξη εξόδων κινδύνου. Κάθε φορά η αναπαράσταση που θα 
χρησιµοποιηθεί εξαρτάται από τις υπολογιστικές δυνατότητες και το µοντέλο που 
χρησιµοποιείται για την περιγραφή του κόσµου. Ένας καλό τρόπος απόδοσης του νοητικού 
χάρτη, για την γεωµετρία του κτηρίου είναι η χρήση ενός γράφου, όπου οι κόµβοι αποτελούν τα 
δωµάτια, ενώ οι ακµές την συνδεσιµότητα των δωµατίων. Η αρχική µορφή αυτού του χάρτη, 
εξαρτάται από την ιδιότητα (ρόλο) του πράκτορα. Ένας εκπαιδευµένος πράκτορας που 
προσοµοιώνει έναν πυροσβέστη θα διαθέτει γνώση για όλο το κτήριο ενώ ένας άλλος θα διαθέτει 
γνώσεις για την διαδροµή που ακολούθησε κατά την είσοδο και κίνηση του στο κτήριο πριν 
ξεκινήσει η εκκένωση. Ο νοητικός αυτός χάρτης θα επεκτείνεται καθώς οι πράκτορες εξερευνούν 
το κτήριο ή ανταλλάσουν πληροφορίες µε άλλους πράκτορες µέσω της επικοινωνιακής 
διαδικασίας. Έτσι, για παράδειγµα, πράκτορες εντός του ίδιου δωµατίου, ανταλλάσουν 
πληροφορίες (συµβολικά), για το περιβάλλον, σχετικά µε τοποθεσίες φωτιάς ή κινδύνων που 
έχουν ανακαλυφθεί αλλά και κατευθύνσεις που πρέπει να αποφευχθούν καθώς έχουν εξερευνηθεί 
πλήρως αλλά δεν βρέθηκαν  έξοδοι. Η επικοινωνία αυτή προσοµοιώνεται µε την ανταλλαγή 
µηνυµάτων: «Μην πας από την πόρτα Χ δεν υπάρχει έξοδος», «Φωτιά στο δωµάτιο Χ» και 
αντιστοιχεί στην προσθήκη ή αφαίρεση κόµβων από το νοητικό χάρτη. Για την υλοποίηση αυτής 
της επικοινωνίας, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί κάποια από τις υπάρχουσες γλώσσες 
επικοινωνίας πρακτόρων (Agent Communication Language - ACL), όπως η KQLM (Knowledge 
Query and Manipulation Language) ή η FIPA-ACL (Foundation for Intelligent Physical Agents - 
ACL). Κάθε φορά χρειάζεται προσεκτικός σχεδιασµός των σηµασιολογικών ιδιοτήτων της 
γλώσσας και των κατάλληλων προϋποθέσεων για την µετάδοση µηνυµάτων επικοινωνίας.  

Με τη βοήθεια του νοητικού χάρτη, στις γνώσεις του πράκτορα εµπεριέχεται και η 
συντοµότερη γνωστή διαδροµή. Αυτή υπολογίζεται µε ενός υψηλού επιπέδου αλγόριθµου 
εύρεσης διαδροµής. Καθώς ο χώρος της προσοµοίωσης είναι συνεχής, η επιλογή του κατάλληλου 
αλγορίθµου είναι πιο δύσκολη. Αν και η εύρεση διαδροµής θα µπορούσε να προσεγγισθεί µε 
κάποιον από του κλασσικούς αλγόριθµούς όπως ο A* µέσω κάποιας διακριτοποίησης του χώρου, 
η επιλογή ενός πιθανοκρατικού µοντέλου ίσως είναι πιο κατάλληλη. Λόγω της προσπάθειας 
απόδοσης ρεαλιστικότητας και προσέγγισης της διαφορετικότητας κάθε πράκτορα αναλόγως των 
χαρακτηριστικών του θα ήταν προτιµότερο να χρησιµοποιηθεί κάποιος αλγόριθµός k 
συντοµότερων µονοπατιών (k shortest paths - kSP). Έτσι θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ένας 
αλγόριθµος ετικετοποίησης, (labeling algorithms), όπως ο αλγόριθµος «απλούστερο µονοπάτι» 
(simplest path), όπου η αναπαράσταση του χώρου γίνεται µε κόµβους, και κάθε ένας 
χαρακτηρίζεται από ετικέτες οι οποίες τροποποιούνται δυναµικά. [56] Στον αλγόριθµο 
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απλούστερου µονοπατιού επιλέγεται κάθε φορά η διαδροµή που είναι ευκολότερη στην 
περιγραφή της.  

Αν µέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, προκύψει ότι η διαδροµή αυτή είναι κατειληµµένη, 
γίνονται υπολογισµοί για την εύρεση νέας. Εκπαιδευµένοι πράκτορες θα υπολογίσουν το αµέσως 
επόµενο ελεύθερο µονοπάτι, ενώ µη εκπαιδευµένοι εκτελώντας κάποιον αλγόριθµο όπως 
αναζήτηση πρώτα σε βάθος (depth first search) βρίσκουν το κοντινότερο ελεύθερο δωµάτιο για 
να συνεχίσουν την εξερεύνηση τους. 

Επιθυµώντας µια πιο ρεαλιστική προσοµοίωση του πλήθους, γνώσεις από την βιβλιογραφία 
σχετικά µε την συµπεριφορά του πλήθους και των οµάδων πρέπει να ληφθούν υπόψη. ∆εχόµενου 
ότι τα µέλη µιας οµάδας παραµένουν ενωµένα και ακολουθούν τις προτροπές κάποιου που 
λαµβάνει τον ρόλο του αρχηγού, πρέπει να υπάρχουν και πιστεύω που να καθορίζονται από 
κάποιο κοινωνικό µοντέλο και να προσδιορίζουν επιρροές επί του πλήθους. Για παράδειγµα µια 
µεταβλητή «σχέση µε άλλες οµάδες» θα αντιπροσωπεύει την σχέση µια οµάδας µε όλες τις 
υπόλοιπες και µπορεί να επηρεάσει τις συµπεριφορές την οµάδας. Μεταβλητές για την συνοχή 
της οµάδας, δηλαδή αν όλα τα µέλη βρίσκονται στις κατάλληλες αποστάσεις είναι απαραίτητες. 
Κάθε φορά ο πράκτορας που είναι ορισµένος ως αρχηγός της οµάδας εκτελεί τους υπολογισµούς 
για την εύρεση διαδροµής, είναι αυτός που πραγµατοποιεί την επικοινωνία µε µέλη από άλλες 
οµάδες και εξετάζει την συνοχή της οµάδας. Μια µεταβλητή «διάθεση για αρχηγία» µπορεί να 
είναι υπεύθυνη για την αλλαγή αρχηγού εντός µια οµάδας. 

Τα πιστεύω των πρακτόρων εµπεριέχουν και πληροφορίες για την συναισθηµατική κατάσταση 
των άλλων. Γνωρίζοντας ότι σε ένα πλήθος υπάρχει η τάση να υιοθετούνται παρόµοιες 
συµπεριφορές, σε κάθε κύκλο οι πράκτορες πέραν του να επικοινωνούν µηνύµατα σχετικά µε 
τους χώρους και τα αντικείµενα, επικοινωνούν και την συναισθηµατική κατάσταση τους. Έτσι οι 
πράκτορες διαθέτουν γνώσεις για τα επίπεδα πανικού των άλλων τα οποία θα επηρεάσουν και τα 
δικά τους. 

6.3.1 Αντίληψη  

Οι πράκτορες αντιλαµβάνονται το περιβάλλον, µέσω όρασης και ακοής. Οι πράκτορες θεωρείται 
ότι βλέπουν όλα τα αντικείµενα εντός ενός δωµατίου. Εκτός δωµατίων η εµβέλεια της όρασης 
µπορεί να καθορίζεται από τον σχεδιαστή ή να είναι συνάρτηση των φυσιολογικών 
χαρακτηριστικών του πράκτορα. Συνήθως υλοποιείται ως µια περιοχή 80 µοίρες δεξιά και 
αριστερά από τον πράκτορα ώστε να ληφθεί υπόψη και η περιµετρική όραση. Η όραση έχει 
εµβέλεια µεταξύ ορίων, τα οποία εξαρτώνται από την ηλικία και υγεία του πράκτορα. Η όραση 
επίσης µπορεί να επηρεάζεται από τις συνέπειες του φαινόµενου υπεύθυνου για την εκκένωση. 
Έτσι αν ο πράκτορας βρίσκεται στον ίδιο χώρο µε φωτιά, η όραση του µπορεί να µειωθεί από την 
ύπαρξη καπνού. Οποιοδήποτε αντικείµενο εµπεριέχει µέσα στην περιοχή που έχει οριστεί ως 
όραση, αποθηκεύεται σε µια προσωρινή βάση, ανάλογα µε την φύση του, π.χ. πόρτα, 
πυροσβεστήρας ή πράκτορας, µαζί µε τα χαρακτηριστικά του και τις ενέργειες που µπορούν να 
εκτελεστούν σχετικά µε αυτό.  

Η ακοή υλοποιεί το κανάλι επικοινωνίας. Οι πράκτορες θεωρείται ότι µπορούν να αντιληφθούν 
µέσω της ακοής και να ανταλλάξουν πληροφορίες µε άλλους πράκτορες που βρίσκονται εντός 
του ίδιου δωµατίου. Αν βρίσκονται σε άλλο χώρο, η ακοή θεωρείται ότι έχει συγκεκριµένη 
εµβέλεια που καθορίζεται κάθε φορά από τον σχεδιαστή του συστήµατος. Ένας παράγοντας που 
µπορεί να περιορίσει την ακοή είναι ο συνωστισµός. Καθώς περισσότεροι πράκτορες µαζεύονται 
στον ίδιο χώρο, όπου αυτό µπορεί να περιγραφθεί µέσω κάποιας µεταβλητής: «πυκνότητα 
πλήθους» τόσο δυσκολότερη γίνεται η επικοινωνία και αυτό µπορεί να προσοµοιωθεί µε µείωση 
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της εµβέλειας της ακοής ώστε να πραγµατοποιείται µεταφορά πληροφορίας, µόνο από τους 
πράκτορες που βρίσκονται εντός αυτής της εµβέλειας. [37, 39] 

6.4 Επιθυµίες (Desires) 

Ένα σύστηµα πρέπει να έχει κάποιους αντικειµενικούς στόχους που πρέπει να πετύχει. Στην BDI 
αρχιτεκτονική δεν προσδιορίζονται σαν στόχοι αλλά σαν επιθυµίες αφού µπορεί σε µια δεδοµένη 
χρονική στιγµή να είναι πολλές και ταυτόχρονα να είναι ασύµβατες-αλληλοσυγκρουόµενες. Στην 
ουσία οι επιθυµίες αναπαριστούν (το σύνολο των ενεργειών) υψηλού επιπέδου στόχους που ο 
πράκτορας επιλέγει κάθε φορά να πραγµατοποιήσει χωρίς όµως να εξετάζει αν αυτό είναι εφικτό. 
Στην EBDI αρχιτεκτονική οι επιθυµίες προσδιορίζονται µέσω της συνάρτησης δηµιουργίας 
ενδεχοµένων βάση των προσωρινών πιστεύω και της συναισθηµατικής κατάστασης. Η µονάδα 
αυτή είναι υπεύθυνη για την λήψη ατοµικών και συλλογικών αποφάσεων που µπορούν να 
οδηγήσουν σε ενέργεια. Οι επιθυµίες µπορούν να αναπαρασταθούν ως ιεραρχικά δέντρα που 
περιγράφουν, στόχους για ενέργεια, στάνταρ συµπεριφοράς και προτιµήσεις σχετικά µε 
πράκτορες, αντικείµενα και καταστάσεις. Μέσω της αντίληψης έχουν προσδιοριστεί τα 
αντικείµενα και οι πράκτορες που σε κάθε κύκλο µπορεί να αλληλεπιδράσει. Η συναισθηµατική 
κατάσταση του πράκτορα όπως αυτή µοντελοποιείται µέσω του OCC επηρεάζει σε συγκεκριµένο 
βαθµό κόµβους αυτών των δέντρων, επιτρέποντας τον υπολογισµό µιας τιµής για κάθε έναν. Η 
ενέργεια µε την υψηλότερη τιµή επιλέγεται για εκτέλεση.  

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας κατά την οποία ένας πράκτορας επιδιώκει την επίτευξη 
ενός στόχου µπορεί να αντιληφθεί αντικείµενα γύρω του που µπορούν να τον βοηθήσουν να 
εκπληρώσει έναν δευτερεύον. Αυτό µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα ένας νέος στόχος να λάβει 
υψηλότερη τιµή από τον τρέχων και εποµένως να ενεργοποιηθεί. Ο πράκτορας τότε θα 
αναστείλει τις προηγούµενες ενέργειες του και θα υιοθετήσει τον νέο στόχο. Μετά την επίτευξη 
του, θα συνεχίσει την προσπάθεια πραγµατοποίησης του προηγουµένου. Στο σηµείο αυτό µπορεί 
να προκύψει πρόβληµα σχετικά µε την επιµονή µε την οποία οι πράκτορες επιδιώκουν την 
επίτευξη των στόχων. Αν συνεχώς προκύπτουν νέοι στόχοι, µπορεί να µην επιτυγχάνεται κανένας 
ή µόνο ένα µικρό ποσοστό. Μια λύση, σε αυτό το πρόβληµα µπορεί να είναι η αποθήκευση της 
τιµής που ενεργοποιεί τον τρέχοντα στόχο. Κατά την προσπάθεια επίτευξης το στόχου αυτή η 
τιµή θα µειώνεται, αλλά ένας άλλος στόχος θα γίνεται ενεργός µόνο αν η ένταση του είναι 
µεγαλύτερη από την αρχική του τρέχοντα ή αν επιτευχθεί ο στόχος. Με αυτόν τον τρόπο οι 
πράκτορες θα διαθέτουν επιµονή στην επιδίωξη στόχων αλλά ταυτόχρονα µπορούν και 
ανταποκρίνονται δυναµικά στα γεγονότα και τα αντικείµενα.  

 

Survive 

Help others 

Wait for Others 

Look for Others 

Stay with Group 

Change Group 

Extinguish Fire 

Go to exit 

Look for Exit 

 

 

 

Desire_name<name> 

Other_agents<set of involved agents> 

Objects<set involved of objects> 

Status<active, successful, rejected, failure, postponed> 

Likelihood_of_achieving<number> 

Priority<number> 
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Avoid Fire 

Follow Sign  

Wander Around 

Activation_Value<number> 

Πίνακας 6-1:Πιθανές επιθυµίες του πράκτορα και ένας τρόπος περιγραφής τους 

 

Πράκτορες που ανήκουν στην ίδια οµάδα µοιράζονται του ίδιους στόχους και προσπαθούν να 
µείνουν ενωµένα. Ο υπολογισµός του στόχου που είναι ενεργός κάθε φορά καθορίζεται από τον 
αρχηγό. Για να επιτευχθεί όµως ρεαλιστικότητα, συγκεκριµένα όρια στην συναισθηµατική 
κατάσταση των άλλων µελών της οµάδας µπορεί να έχουν σαν αποτέλεσµα την ενεργοποίηση 
κάποιου άλλου στόχου. Αν ένα µέλος της οµάδας µείνει πίσω, τότε ο αν είναι εντός του οπτικού, 
ο αρχηγός µπορεί να αποφασίσει να τον περιµένουν ή ακόµα, αν δεν είναι και έχει περάσει ένα 
ορισµένο χρονικό διάστηµα, να γυρίσει προς αναζήτηση του (αν η συναισθηµατική κατάσταση: 
ενδιαφέρον για άλλους (που συνδέεται µε τον συγκεκριµένο πράκτορα) σε συνδυασµό µε θλίψη 
ξεπεράσει κάποια όρια). Στις επιθυµίες που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα υπάρχουν οι 
stay_with_group και change_group. Μια µεταβλητή loyalty_to_group θα καθορίζει κατά πόσο 
είναι δυνατή η µεταπήδηση σε άλλη οµάδα. Για µια οµάδα η οποία είναι ορισµένη από την αρχή 
(και αναπαριστά π.χ. µια οικογένεια) αυτή η µεταβλητή θα έχει υψηλή τιµή, µειώνοντας έτσι την 
δυνατότητα των µελών να µεταφερθούν σε άλλη. Αντιθέτως οµάδες που δηµιουργούνται στην 
πορεία (καθώς ένας αρχηγός κινείται, συνεχώς θα συγκεντρώνονται πράκτορες που θα τον 
ακολουθούν), οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µελών θα µεταβάλλουν αυτή την τιµή 
επιτρέποντας έτσι αλλαγές στην σύσταση των οµάδων. [37, 39, 45, 46]  

6.5 Προθέσεις (Intentions) 

Οι προθέσεις ενός πράκτορα αναπαριστούν την επιθυµία που είναι δεσµευµένος να 
πραγµατοποιήσει. Γενικά ένας πράκτορας δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει όλες του τις επιθυµίες 
ακόµα και αν είναι συµβατές. Εποµένως οι πράκτορες πρέπει να επιλέξουν ένα υποσύνολο των 
επιθυµιών για να πραγµατοποιήσουν και να δεσµεύσουν τους πόρους τους σε αυτές. Οι προθέσεις 
έχουν καθοριστικό ρόλο στην πρακτική συλλογιστική του πράκτορα και αυτό καθώς οδηγούν σε 
πράξεις. Οι προθέσεις ενεργοποιούν την συλλογιστική µέσων-σκοπών υπό την έννοια ότι οι 
πράκτορες επιδιώκουν συνεχώς την πραγµατοποίηση τους, και αν µια σειρά ενεργειών αποτύχει, 
θα δοκιµάσουν άλλες εναλλακτικές. Μια δοµή παρέχει αντιστοιχίες µεταξύ επιθυµιών και 
προθέσεων. Αν µια επιθυµία ενεργοποιηθεί σε ένα πράκτορα τότε µια λίστα δυνατών ενεργειών 
για την επίτευξη του θα παραχθεί αυτόµατα µέσω της δοµής.  

Πρακτικά οι προθέσεις είναι υπεύθυνες για τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει προσπάθεια 
επίτευξης της επιθυµίας που έχει προσδιοριστεί ως ενεργή, για παράδειγµα, στροφή, επιτάχυνση, 
ανακατεύθυνση κ.τ.λ Σε αυτή την µονάδα της αρχιτεκτονικής συνυπολογίζονται δεδοµένα για την 
σωµατική κατάσταση του πράκτορα (κόπωση, τραυµατισµοί), ηλικία, παράγοντες στρες, ώστε να 
προσδιοριστεί η τοπική κίνηση. Βάση της επιθυµίας, προσδιορίζεται ένα επιθυµητό σηµείο και 
υπολογίζονται οι µεταβλητές που θα διαµορφώσουν τον τρόπο ώστε να φτάσει ο πράκτορας σε 
αυτό.  

6.5.1 Τοπική κίνηση 

Ένα µοντέλο που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την κίνηση είναι το µοντέλο κοινωνικό 
δυνάµεων του Helding καθώς παράγει ρεαλιστικά αποτελέσµατα σχετικά µε τον συνωστισµό σε 
εξόδους και του φαινόµενου «faster is slower» που είναι απαραίτητα για την προσοµοίωση.  
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Σύµφωνα µε αυτήν την εξίσωση άτοµα Ni ≤≤1  µάζας  κινούνται µε µια επιθυµητή 
ταχύτητα  σε µια δεδοµένη κατεύθυνση  και τείνουν να προσαρµόζουν την αρχική τους 
ταχύτητα  εντός ενός χρονικού διαστήµατος 

m
iv ie

iv iτ . Ταυτόχρονα προσπαθούν να διατηρήσουν την 
απόσταση τους από άλλα άτοµα j και από τοίχους (εµπόδια) µέσω αλληλεπιδραστικών δυνάµεων 

 και . Το πρώτο µέρος στο δεξί τµήµα της εξίσωσης αναπαριστά το «κίνητρο» για να 

φτάσουν στο στόχο (motivation to reach goal). Το µοντέλο βασίζεται στην υπόθεση ότι κάθε 
άτοµο επιθυµεί να φτάσει σε ένα δεδοµένο σηµείο µια δεδοµένη στιγµή. Η κατεύθυνση τους 
προσδιορίζεται από το µοναδιαίο διάνυσµα από ένα συγκεκριµένο σηµείο σε ένα επιθυµητό.  Η 
ιδανική ταχύτητα είναι ανάλογη της υπολειπόµενης απόστασης προς τον υπολειπόµενο χρόνο. Η 
υπολειπόµενη απόσταση είναι η απόσταση από το τρέχον σηµείο στο επιθυµητό ενώ ο 
υπολειπόµενος χρόνος η διαφορά µεταξύ του προβλεπόµενου χρόνου προς τον χρόνο της 
προσοµοίωσης. Ανώτερο και κατώτερο όριο της ταχύτητας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ώστε να 
γίνει η κίνηση πιο ρεαλιστική. Αυτά τα όρια να σχετίζονται µε την σωµατική κατάσταση του 
πράκτορα. Για παράδειγµα, άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας ή άτοµα που φέρουν τραυµατισµούς θα 
πρέπει να φαίνονται ότι κινούνται µε σχετικά µικρότερη ταχύτητα από ότι νεότερα και υγιή. Το 
δεύτερο µέρος αντιπροσωπεύει της αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ατόµων, και των ατόµων µε τα 
εµπόδια. [39] 

ijf iwf

6.6 Συναισθήµατα 

Το µοντέλο συναισθηµάτων που προτείνεται για το σύστηµα είναι το OCC, καθώς περιέχει µια 
αρκετά δοµηµένη µορφή και επιτρέπει το προσδιορισµό της συναισθηµατικής κατάστασης 
ανάλογα µε την αποτίµηση των δεδοµένων εισόδου από τα πιστεύω.  

Για κάθε νέα πληροφορία που εισάγεται από τα πιστεύω γίνεται αποτίµηση µε σκοπό τον 
επηρεασµό της συναισθηµατική κατάστασης. Η συναισθηµατική κατάσταση ανανεώνεται σε 
σχέση µε την προσωπικότητα, την τρέχουσα συναισθηµατική κατάσταση και τον παράγοντα 
επηρεασµού που αντιστοιχεί σε κάθε γεγονός. Ταυτόχρονα υπάρχει και µια εσωτερική 
συνάρτηση η οποία φροντίζει για την εξασθένιση ενός συναισθήµατος εφόσον το γεγονός που το 
προκάλεσε έχει σταµατήσει να υφίσταται. [47]. Κάθε ένα συναίσθηµα µπορεί να λαµβάνει τιµές 
εντός µια κλίµακας π.χ. 0-1, όπου είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί µια τιµή, από την οποία 
θεωρείται ότι γίνεται ενεργό. Για παράδειγµα 0.5 σηµαίνει ουδέτερη κατάσταση για το 
συναίσθηµα, και τιµές µεγαλύτερες του 0.75 το θέτουν ως ενεργό.  

Το OCC δίνει την δυνατότητα βάση κατηγοριοποίησης των δεδοµένων από πιστεύω ώστε να 
προσδιοριστεί το συναίσθηµα που κάθε φορά επηρεάζεται. Απαιτείται εποµένως σχεδιασµός από 
πριν για τον καθορισµό και χαρακτηρισµό των δεδοµένων αντίληψης. Μια προσέγγιση θα 
µπορούσε να ακολουθηθεί είναι η εξής:  

Η µεταβλητή attraction σχετίζεται µε τα αντικείµενα που βρίσκονται στην αντίληψη του 
πράκτορα. Αντικείµενα στο σύστηµα µπορούν να θεωρηθούν οι έξοδοι, τα σήµατα εξόδου και 
πυροσβεστήρες τα οποία προσδίδουν θετική τιµή στην µεταβλητή attraction. Αντιστοίχως η 
φωτιά και ο καπνός θέτουν αρνητική τιµή. Η θετική τιµή έχει επίδραση επί του συναισθήµατος 
love ενώ η αρνητική επί του hate.  
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Με παρόµοιο τρόπο ενεργεί και η µεταβλητή attribution η οποία αφορά την αξιολόγηση των 
ενεργειών του ίδιου του πράκτορα αλλά και των άλλων. Η υιοθέτηση επιθυµιών: help others, look 
for others, wait for others  προσδίδουν θετική τιµή στην µεταβλητή attribution και επηρεάζει το 
συναίσθηµα pride. Κάθε ένας από αυτούς τους στόχους, στην περιγραφή του εµπεριέχει και τους 
πράκτορες που επηρεάζει, για παράδειγµα help_others (Agent a, Agent b, …. ), στους οποίους 
επηρεάζεται το συναίσθηµα admiration. Στόχοι όπως rush_towards_exit προσδίδουν αρνητικές 
τιµές και επηρεάζεται το συναίσθηµα shame.  

 

Happy for Resentment 

Gloating Pity 

Joy Distress 

Pride Shame 

Admiration Reproach 

Love Hate 

Hope Fear 

Satisfaction Fear Confirmed 

Relief Disappointment

Gratification Remorse 

Gratitude Anger 

Πίνακας 6-2:Τα 22 συναισθήµατα του OCC σε ζευγάρια θετικών µε αρνητικά. [48] 

 

Τέλος γίνεται και αποτίµηση των γεγονότων. Ως γεγονότα θεωρούνται, η επιτυχία ή αποτυχία 
επίτευξης ενός στόχου, η συνοχή της οµάδας ή η αποµάκρυνση κάποιου µέλους, η σήµανση 
συναγερµού, η αντίληψη ύπαρξης φωτιάς και καπνού, η παραβίαση του προσωπικού χώρου από 
άλλους, οι τραυµατισµοί, η αντίληψη τραυµατισµένων εντός και εκτός της οµάδας, η διάρκεια 
της εκκένωσης, η αντίληψη υψηλών επίπεδων πανικού στους άλλους, η ενηµέρωση για την 
διαµόρφωση του χώρου από άλλους και οτιδήποτε άλλο κρίνει κάθε φορά ο σχεδιαστής. Το OCC 
ορίζει τρεις µεταβλητές για τα γεγονότα: well-being, prospect-based και fortunes-of-others. Όπως 
και παραπάνω, θετικά γεγονότα προσδίδουν θετικές τιµές στην ανάλογη µεταβλητή η οποία 
αυξάνει το αντίστοιχο συναίσθηµα. Παροµοίως επηρεάζουν και τα αρνητικά. Η προσωπικότητα 
του πράκτορα ορίζει το µέγεθος που µπορούν να λάβουν να σε κάθε κύκλο οι µεταβλητές.  

Η κύρια επίδραση των συναισθηµάτων είναι επί του συλλογισµού. Οι µεταβλητές των 
συναισθηµάτων επηρεάζουν τις ενέργειες που επιλέγονται από τον πράκτορα. Βάση της 
προσωπικής του κατάστασης οι πιθανές ενέργειες που µπορεί να επιλέξει ο πράκτορας 
µεταβάλλονται. Τα συναισθήµατα µπορούν να ενεργοποιήσουν στόχους που αλλιώς δεν θα 
επιλέγονταν. Τα συναισθήµατα επηρεάζουν την διάρκεια κατά την οποία θα είναι ενεργός ένας 
στόχος, µέχρι την επιλογής απόρριψης του και την ανάληψη ενός νέου. Ταυτόχρονα βοηθούν 
στην αποθήκευση σχέσεων µεταξύ των πρακτόρων. Έτσι για παράδειγµα αν η συναισθηµατική 
κατάσταση προς έναν άλλο πράκτορα είναι anger, η επιθυµία help_others µπορεί να µην 
ενεργοποιηθεί. Γίνεται ξανά αντιληπτό ότι η συναισθηµατική κατάσταση επηρεάζει και την 
επικοινωνία 
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Σχήµα 6-2: Σχέση µεταξύ των παραµέτρων του µοντέλου προσωπικότητας OCEAN και του 
µοντέλου συναισθηµάτων OCC [47] 

 

6.7 Αρχικοποίηση του Πράκτορα 

1. Εντός περιοχών που µπορεί να µετακινηθεί ο πράκτορας, προσδιορισµός της αρχικής του 

θέσης 

2. Υπολογισµός τυχαίας τιµής για την ηλικία του πράκτορα µεταξύ 15 και 80 ετών. 

3. Βάση της ηλικίας καθορισµός ορίων στα οποία θα κυµαίνονται οι τιµές φυσιολογικών 

µεταβλητών, και επιλογή τυχαίας τιµής εντός αυτών:  

a. εµβέλεια όρασης και ακοής 

b. ταχύτητα κίνησης 

4. Ανάλογα µε το µοντέλο προσωπικότητας ανάθεση τυχαίων τιµών στις µεταβλητές  

5. Συνδυασµός της προσωπικότητας και της ηλικίας καθορίζουν τον ρόλο του πράκτορα 

6. Αρχικοποίηση της συναισθηµατικής κατάστασης, η οποία δεν είναι απαραίτητα 

ουδέτερη. Κάθε ένα από τα 22 συναισθήµατα θα παίρνει τιµές µεταξύ της τιµής που 

θεωρείται ουδέτερη και της τιµής που ενεργοποιεί το συναίσθηµα.  

7. Στην ελεύθερη αρχικοποίηση του πράκτορα, θεωρείται ότι δεν ανήκει σε κάποια οµάδα, 

και δεν έχει κινητικά προβλήµατα 

 Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να πάρουν και τιµές που 
αναθέτει ο χρήστης του συστήµατος. Ταυτόχρονα αν είναι επιθυµητή η ύπαρξη οµάδων ή ατόµων 
µε ειδικές ανάγκες αυτές θα πρέπει να ορίζονται ξεχωριστά. Ο χρήστης θα εισάγει κάθε φορά τον 
αριθµό των µελών και όποια χαρακτηριστικά θεωρεί απαραίτητα και τα υπόλοιπα θα αναθέτονται 
πιθανοκρατικά. Για την µελέτη συγκεκριµένων οµάδων του πληθυσµού (για παράδειγµα αν ο 
προς εκκένωσης χώρος που µελετάται είναι ένα γήπεδο ή είναι ένα σχολείο πρέπει ληφθεί υπόψη 
ότι το πλήθος θα έχει διαφορετική κατανοµή σε ηλικίες ή φύλο ), ο χειριστής του συστήµατος θα 
πρέπει να µπορεί να καθορίσει τα όρια µεταξύ τιµών θα γίνεται η ανάθεση της ηλικίας, ή τα 
ποσοστά γυναικών και αντρών.  
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Ανάθεση ρόλου: µη εκπαιδευµένος πράκτορας 

∆ιάθεση αρχηγίας = 0 

 

Εάν  

  Παράγοντες προσωπικότητας :  

Openness, Conscientiousness και Extraversion > κατώτερου ορίου 

και 

Neuroticism < κατώτερου επιτρεπτού ορίου 

και 

18 < Ηλικία < 60  

         

         Ανάθεση ρόλου: εκπαιδευµένος αρχηγός 

∆ιάθεση αρχηγίας = 1 

Τέλος Εάν 

 

Αλλιώς εάν  

Παράγοντες προσωπικότητας :  

Κατώτερο όριο< Openness, Conscientiousness και Extraversion < ανώτερου ορίου 

και 

Neuroticism < κατώτερου επιτρεπτού ορίου 

και 

18  < Ηλικία  

 

Ανάθεση ρόλου: µη εκπαιδευµένος αρχηγός 

∆ιάθεση αρχηγίας = 0.5 

Τέλος εάν  

 

Σχήµα 6-3 : Αλγόριθµος υπολογισµού της µεταβλητής «διάθεση αρχηγίας» κατά την 
αρχικοποίηση ενός πράκτορα στο σύστηµα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - Υλοποίηση 

Στα πλαίσια της εργασίας υλοποιήθηκε πρωτότυπο σύστηµα βασισµένο στην προτεινόµενη 
αρχιτεκτονική. Το σύστηµα δεν αποδίδει όλες τις σχεδιαστικές προτάσεις που αναφέρθηκαν, 
αλλά προσεγγίζει την ανάπτυξη πρακτόρων οι οποίοι διαθέτουν µηχανισµό συναισθηµάτων και 
προσωπικότητας για την ανάληψη ρόλων και εκτέλεση ενεργειών σε ένα σε σενάριο εκκένωσης. 
Η υλοποίηση πραγµατοποιήθηκε στην γλώσσα προγραµµατισµού Java® στην πλατφόρµα 
Eclipse®. Στόχος δεν ήταν η ανάπτυξη ενός συστήµατος που διαθέτει όλες τις ιδιότητες που 
περιγράφθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, αλλά πιο πολύ η µελέτη ένταξης συναισθηµατικού 
µοντέλου για τον επηρεασµό της κίνησης και αλληλεπίδρασης σε ένα σενάριο εκκένωσης.  

 

 

Σχήµα 7-1 Στιγµιότυπο από την προσοµοίωση. Τα διαφορετικά χρώµατα αντιστοιχούν σε 
διαφορετικούς ρόλους. Ο κύκλος γύρω από το τρίγωνο, περιγράφει το σώµα του πράκτορα ενώ ο 
δεύτερος κύκλος τον προσωπικό χώρο.  

 

7.1 Περιβάλλον προσοµοίωσης 

Χώρος: Το περιβάλλον κίνησης των πρακτόρων είναι συνεχές και περιγράφεται από δωµάτια, 
πόρτες και τοίχους. Οι πράκτορες µπορούν να κινηθούν µέσα στα δωµάτια και διέρχονται από τις 
πόρτες. Κάθε δωµάτιο και κάθε πόρτα χαρακτηρίζεται από έναν αριθµό. Η συνδεσιµότητα 
µεταξύ των δωµατίων και των δωµατίων µε τις πόρτες είναι αποθηκεµένες σε έναν πίνακα, ο 
οποίος στην ουσία αποτελεί και την γνώση που διαθέτουν οι πράκτορες για τον χώρο. ( Ο χώρος 
της προσοµοίωσης είναι τυχαίος, µε την έννοια ότι δεν αντιστοιχεί και δεν έχει αντληθεί από 
κάποιο αρχιτεκτονικό σχέδιο. ) 
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Αντικείµενα: Οι πόρτες, πέραν του να χρησιµεύουν για την περιγραφή του χώρου, θεωρούνται 
και αντικείµενα. Άλλα αντικείµενα είναι οι πινακίδες προ της έξοδο.  

7.2 Πράκτορες 

Το σύστηµα που υλοποιήθηκε είναι ένα πολυπρακτορικό σύστηµα, όπου κάθε πράκτορας είναι 
ικανός για αυτόνοµες ενέργειες. Κάθε ένας, µπορεί να περιγραφθεί από ένα σύνολο 
χαρακτηριστικών τα οποία επηρεάζουν την εξαγοµένη συµπεριφορά.  

7.2.1 Φυσιολογία 

Η φυσιολογία των πρακτόρων περιγράφεται µε την βοήθεια κλάσσεων: PhysicalStatus και 
HeathStatus, PersonalAreas. H PhysicalStatus περιγράφει τις κινητικές ικανότητες. Η ηλικία 
λαµβάνει τιµές µεταξύ 5 και 90. Η αρχική τιµή της ανατίθεται τυχαία και βάση αυτής καθορίζεται 
η µέγιστη δυνατή ταχύτητα του πράκτορα. H HealthStatus χρησιµοποιείται για την 
αναπαράσταση της υγείας του πράκτορα και διαχείριση τραυµατισµών.  

 

Σχήµα 7-2. UML διάγραµµα για το πράκτορα 

 

Το σώµα των πρακτόρων αναπαρίσταται ως µια κυκλική περιοχή και καθορίζεται από την 
κλάση PersonalAreas, η οποία είναι υπεύθυνη και για τον ορισµό του προσωπικού χώρου 
«άνεσης» των πρακτόρων. Ενώ το σώµα παραµένει σταθερό, ο προσωπικός χώρος µειώνεται 
καθώς συγκεντρώνονται οι πράκτορες κοντά ο ένας στον άλλο.  

7.2.2 Προσωπικότητα και Συναισθήµατα 

Η προσωπικότητα και τα συναισθήµατα του πράκτορα ορίζονται µέσα από τις κλάσεις 
Personality και EmotionalState αντίστοιχα. Τα µοντέλα που χρησιµοποιηθήκαν είναι αυτά που 
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αναφέρονται και στο προηγούµενο κεφάλαιο δηλαδή το OCEAN για την προσωπικότητα και 
OCC για τα συναισθήµατα. Κατά την δηµιουργία του πράκτορα πραγµατοποιείται τυχαία 
ανάθεση τιµών µεταξύ 0 και 1, στις µεταβλητές της προσωπικότητας, οι οποίες σε συνδυασµό µε 
την ηλικία καθορίζουν τον ρόλο του πράκτορα. Οι ρόλοι είναι: trained leader, untrained leader  
και follower και αντιπροσωπεύουν: την γνώση που διαθέτει ο καθένας για τον χώρο, και τον 
συναισθηµατικό επηρεασµό του από τα γεγονότα. Φυσικά υπάρχει η δυνατότητα να καθοριστούν 
τόσο οι µεταβλητές της προσωπικότητας όσο και ο ρόλος άµεσα κατά την αρχικοποίηση των 
πρακτόρων.  

Τα συναισθήµατα κατά την αρχικοποίηση έχουν τιµή 0.5 (ενώ µπορούν να λάβουν τιµές από 
0.09 µέχρι 0.99), θεωρώντας ότι οι πράκτορες βρίσκονται σε ουδέτερη κατάσταση. Ο 
επηρεασµός των συναισθηµάτων γίνεται όπως περιγράφεται στο προηγούµενο κεφάλαιο, µέσω 
των µεταβλητών που ορίζει το OCC: attraction, attribution, well-being, prospect-based, fortunes-
of-others και των µεθόδων : reactionToAspectsOfObjects, reactionToEvents και 
reactionToActionsOfAgents. H συναισθηµατική κατάσταση του πράκτορα βασίζεται στο 
άθροισµα των θετικών και των αρνητικών συναισθηµάτων και την µεταξύ τους διαφορά, 
ορίζοντας 4 καταστάσεις: calm, aware, panicked και concerned for others. Οι καταστάσεις αυτές 
καθορίζουν την ταχύτητα κίνησης του πράκτορα.  

EmotionState

+emotional_state: Emotion[*] = new Emotion[22]
+attraction: double
+attribution: double
+well_being: double
+prospect_based: double
+fortunes_of_others: double

<<create>>+EmotionState()
+setEmotionIntensity(emotion: int, intensity: double)
+emotionDecay(i: int)
+emotionIncrease(i: int)
+emotionDecrease(i: int)
+emotionDecrease(i: int, influence: double)
+emotionIncrease(i: int, influence: double)
+show()
+paniced(): boolean
+aware(): boolean
+calm(): boolean
+concernedForOthers(): boolean
+sum()
+sumOfPositiveEmotions(): double
+sumOfNegativeEmotions(): double
+reactionToAspectsOfObjects()
+reactionToActionsOfAgents()
+reactionToActionsOfAgents(othersAction: String)
+reactionToEvents(relevant: boolean)
+reactionToEvents(conForOthers: String, desirable: boolean)
+setVariablesToZero()

 

Σχήµα 7-3. Η κλάση EmotionState για την αναπαράσταση της συναισθηµατικής κατάστασης του 
πράκτορα. Ορίζονται 22 συναισθήµατα ακολουθώντας το µοντέλο OCC 

7.2.3 Αντίληψη 

Οι πράκτορες όταν βρίσκονται µέσα σε ένα δωµάτιο αντιλαµβάνονται όλα τα αντικείµενα και 
πράκτορες εντός αυτού. Έξω από τα δωµάτια, η όραση τους υλοποιείται µέσω ενός κωνικού 
πολυγώνου το οποίο καταλαµβάνει µια περιοχή 45 µοίρες δεξιά και 45 µοίρες αριστερά του 
πράκτορα σε καθορισµένη απόσταση.  
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7.2.4 Κίνηση 

Για την κίνηση των πρακτόρων σε κάθε κύκλο υπολογίζεται η γωνία κατά την οποία πρέπει να 
στραφούν ώστε να προσεγγίσουν το σηµείο που αποτελεί τον στόχο τους. Αφού προσδιοριστεί η 
νέα γωνία, καθορίζεται το επόµενο σηµείο της θέσης του πράκτορα. Σε όλη την διάρκεια της 
προσοµοίωσης οι πράκτορες στην ουσία µετακινούνται προς ένα σηµείο που αποτελεί τον στόχο 
τους. Συγκρούσεις µε εµπόδια και άλλους πράκτορες πραγµατοποιούνται µε µικρές αλλαγές στην 
θέση του στόχου ή µε παροδικές αλλαγές του, που έχουν σαν αποτέλεσµα µεταβολές στην 
κατεύθυνση κίνησης του. 

7.2.5 Ανανέωση στόχων 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, οι στόχοι των πρακτόρων είναι σηµεία του χώρου τα οποία 
προσπαθούν να προσεγγίσουν. Όταν η απόσταση από τον στόχο τους γίνει µικρότερη µιας 
δεδοµένης τιµής, αναθέτουν νέο στόχο που συνήθως βρίσκεται στο επόµενο δωµάτιο. Οι στόχοι, 
όµως κάθε φορά προσδιορίζονται από τις γνώσεις του  και τον ρόλο του. Πιο αναλυτικά, σε κάθε 
κύκλο προσοµοίωσης, κάθε ρόλος εκτελεί τις εξής ενέργειες για το προσδιορισµό του στόχου: 

Εκπαιδευµένοι Αρχηγοί: 

1 Έλεγξε αν υπάρχει άλλος αρχηγός µπροστά 

2 Αν ναι, ακολούθησε τον 

3 Αν όχι, και η απόσταση από τον στόχο είναι µικρότερη δεδοµένη τιµής, θέσε στόχο σε 
τυχαίο σηµείο στο επόµενο δωµάτιο 

4 αλλιώς διατήρησε τον υπάρχοντα στόχο 

Μη εκπαιδευµένοι αρχηγοί: 

1 Έλεγξε αν υπάρχει άλλος αρχηγός κοντά 

2 Αν ναι, ακολούθησε τον 

3 Αν όχι, και η απόσταση από τον στόχο είναι µικρότερη δεδοµένη τιµής, έλεγξε για 
πινακίδες σχετικά µε την κατεύθυνση της εξόδου 

4 αν ναι, και η απόσταση από την πινακίδα είναι µεγάλη θέσε σαν στόχο την πινακίδα 

5 αν ναι, και η απόσταση από την πινακίδα είναι µικρότερη δεδοµένης απόστασης, θέσε 
στόχο σε τυχαίο σηµείο στο επόµενο δωµάτιο 

6 αλλιώς διατήρησε τον υπάρχοντα στόχο 

Μη εκπαιδευµένοι: 

1 Έλεγξε αν υπάρχει άλλος αρχηγός, ή µη εκπαιδευµένος αρχηγός κοντά 

2 Αν ναι, ακολούθησε τον 

3 Αν όχι, και η απόσταση από τον στόχο είναι µικρότερη δεδοµένη τιµής, έλεγξε για 
πινακίδες σχετικά µε την κατεύθυνση της εξόδου 

4 αν ναι, και η απόσταση από την πινακίδα είναι µεγάλη θέσε σαν στόχο την πινακίδα 

5 αν ναι, και η απόσταση από την πινακίδα είναι µικρότερη δεδοµένης απόστασης, θέσε 
στόχο σε τυχαίο σηµείο στο επόµενο δωµάτιο 

6 αλλιώς διατήρησε τον υπάρχοντα στόχο 
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7.3 Αποτελέσµατα προσοµοιώσεων 

Για την εξαγωγή συµπερασµάτων και την αξιολόγηση του συστήµατος που υλοποιήθηκε, 
πραγµατοποιήθηκε ένας αριθµός προσοµοιώσεων. Το σενάριο εκκένωσης ήταν το εξής: Σε 
δεδοµένο χρόνο, εµφανίζεται σε τυχαίο σηµείο φωτιά, η οποία εξαπλώνεται µε τον χρόνο. Μετά 
την εµφάνιση της φωτιάς σηµαίνει ο συναγερµός. Οι πράκτορες προσπαθούν να εκκενώσουν τον 
όροφο, αποφεύγοντας συγκρούσεις µεταξύ τους και µε εµπόδια. Κάθε φορά τα µετρήσιµα 
στοιχεία ήταν ο χρόνος της εκκένωσης (σε κύκλους προσοµοίωσης), το πλήθος τραυµατισµένων 
και αριθµός των πρακτόρων που βρισκόταν σε κατάσταση πανικού. 

7.3.1 Προσοµοιώσεις µε καθορισµένους ρόλους 

Αρχικά µε στόχο την παρατήρηση της συµπεριφοράς και την ορθότητα των ρόλων στο σύστηµα, 
εκτελέστηκαν έξι προσοµοιώσεις για τον ίδιο αριθµό πρακτόρων όπου όλοι είχαν τον ίδιο ρόλο. 
Έτσι στις πρώτες δύο (στα διαγράµµατα εµφανίζονται µε γκρι χρώµα) ο ρόλος είχε οριστεί ως 
trained_leaders, στις επόµενες untrained_leaders (πράσινο χρώµα) και στις τελευταίες ως 
untrained (κίτρινο). Τα αποτελέσµατα που εξήχθησαν φαίνονται στα παρακάτω διαγράµµατα. 

 

εκτέλεση 6 προσοµοιώσεων όπου όλοι οι πράκτορες είχαν τον 

ίδιο ρόλο

Χρόνος Εκκένωσης

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Simulation 1: 20
Εκπαιδευµένοι

αρχηγοί

Simulation 2: 20
Εκπαιδευµένοι

αρχηγοί

Simulation 3: 20
Μη

εκπαιδευµένοι
αρχηγοί

Simulation 4: 20
Μη

εκπαιδευµένοι
αρχηγοί

Simulation 5: 20
Μη

εκπαιδευµένοι

Simulation 6: 20
Μη

εκπαιδευµένοι

 

Σχήµα 7-4. Χρόνος εκκένωσης (σε κύκλους προσοµοίωσης), έξι προσοµοιώσεων, για 20 
πράκτορες που όλοι µοιράζονται τον ίδιο ρόλο 
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εκτέλεση 6 προσοµοιώσεων όπου όλοι οι πράκτορες είχαν τον 

ίδιο ρόλο

Πλήθος Τραυµατισµένων

0

2

4

6

8

10

12

14

Simulation 1: 20
Εκπαιδευµένοι

αρχηγοί

Simulation 2: 20
Εκπαιδευµένοι

αρχηγοί

Simulation 3: 20
Μη

εκπαιδευµένοι
αρχηγοί

Simulation 4: 20
Μη

εκπαιδευµένοι
αρχηγοί

Simulation 5: 20
Μη

εκπαιδευµένοι

Simulation 6: 20
Μη

εκπαιδευµένοι

 

εκτέλεση 6 προσοµοιώσεων όπου όλοι οι πράκτορες είχαν τον 

ίδιο ρόλο

Πλήθος Πρακτόρων σε Κατάσταση Πανικού

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Simulation 1: 20
Εκπαιδευµένοι

αρχηγοί

Simulation 2: 20
Εκπαιδευµένοι

αρχηγοί

Simulation 3: 20
Μη

εκπαιδευµένοι
αρχηγοί

Simulation 4: 20
Μη

εκπαιδευµένοι
αρχηγοί

Simulation 5: 20
Μη

εκπαιδευµένοι

Simulation 6: 20
Μη

εκπαιδευµένοι

 

Σχήµα 7-5. ∆ιαγράµµατα για τον αριθµό τραυµατισµένων και πανικόβλητων κατά την εκτέλεση 
προσοµοιώσεων για κάθε ρόλο ξεχωριστά. 
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Από τα παραπάνω διαγράµµατα διαφαίνεται ότι στις προσοµοιώσεις όπου όλοι πράκτορες είχαν 
ρόλο εκπαιδευµένου αρχηγού, ο χρόνος εκκένωσης ήταν µεγαλύτερος από ότι στις άλλες 
περιπτώσεις, αλλά υπήρχε το µικρότερο ποσοστό σε τραυµατισµούς και τα χαµηλότερα επίπεδα 
άγχους καθώς κανείς πράκτορας δεν βρέθηκε σε κατάσταση πανικού. Αντιστρόφως ανάλογα 
είναι τα αποτελέσµατα για τις προσοµοιώσεις όπου όλοι οι πράκτορες ήταν µη εκπαιδευµένοι. Αν 
και οι χρόνοι εκκένωσης ήταν πολύ µικρότεροι µπορεί κανείς εύκολα να παρατηρήσει τα υψηλά 
ποσοστά τραυµατισµών και πρακτόρων σε κατάσταση πανικού.  

7.3.2 Προσοµοιώσεις µε τυχαία ανάθεση ρόλων 

Στην συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν άλλες τρεις προσοµοιώσεις όπου η ανάθεση ρόλων 
πραγµατοποιήθηκε από το σύστηµα. Έτσι στη πρώτη υπήρχαν 2 leaders, 5 untrained leaders και 
13 untrained, στην δεύτερη αντίστοιχα, 3,4 και 13 και στην τελευταία δεν υπήρχαν leaders, 3 
untrained leaders και 17 untrained. Είναι εµφανές ότι ο αριθµός των εκπαιδευµένων αρχηγών 
είναι σηµαντικά µικρότερος από ότι των µη εκπαιδευµένων. Αν και η ανάθεση ρόλων γίνεται 
τυχαία, είναι δυσκολότερο να ικανοποιηθούν οι συνθήκες για τον ρόλο του αρχηγού. Αυτό 
αντιστοιχεί στην υπόθεση ότι στις πραγµατικές συνθήκες, οι άνθρωποι που διαθέτουν γνώση για 
την διαρρύθµιση του κτηρίου και εκπαίδευση σχετικά µε τις διαδικασίες εκκενώσεις είναι 
λιγότεροι. Στα παρακάτω διαγράµµατα καταγράφονται τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων. 
Τα διαφορετικά χρώµατα περιγράφουν, διαφορετική προσοµοίωση.  

 

εκτέλεση 3 προσοµοιώσεων µε ανάθεση ρόλων από το σύστηµα

Χρόνος Εκκένωσης
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200
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800

1000

1200

1400

Simulation 1: 2 εκπαιδευµένοι
αρχηγοί, 5 µη εκπαιδευµένοι

αρχηγοί, 13 µη
εκπαιδευµένοι

Simulation 2: 3
εκπαιδευµένοι αρχηγοί, 4 µη
εκπαιδευµένοι αρχηγοί, 13

µη εκπαιδευµένοι

Simulation 3: 0
εκπαιδευµένοι αρχηγοί, 3 µη
εκπαιδευµένοι αρχηγοί, 17 µη

εκπαιδευµένοι  

Σχήµα 7-6. ∆ιαγράµµατα για τον χρόνο εκκένωσης κατά την εκτέλεση 3 διαφορετικών 
προσοµοιώσεων όπου συνυπήρχαν όλοι οι δυνατοί ρόλοι 
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εκτέλεση 3 προσοµοιώσεων µε ανάθεση ρόλων από το σύστηµα

Πλήθος Πρακτόρων σε Κατάσταση Πανικού
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Simulation 1: 2 εκπαιδευµένοι
αρχηγοί, 5 µη εκπαιδευµένοι
αρχηγοί, 13 µη εκπαιδευµένοι

Simulation 2: 3 εκπαιδευµένοι
αρχηγοί, 4 µη εκπαιδευµένοι
αρχηγοί, 13 µη εκπαιδευµένοι

Simulation 3: 0 εκπαιδευµένοι
αρχηγοί, 3 µη εκπαιδευµένοι
αρχηγοί, 17 µη εκπαιδευµένοι

 

εκτέλεση 3 προσοµοιώσεων µε ανάθεση ρόλων από το σύστηµα

Πλήθος Τραυµατισµένων

0
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Simulation 1: 2 εκπαιδευµένοι
αρχηγοί, 5 µη εκπαιδευµένοι
αρχηγοί, 13 εκπαιδευµένοι

Simulation 2: 3 εκπαιδευµένοι
αρχηγοί, 4 µη εκπαιδευµένοι
αρχηγοί, 13 µη εκπαιδευµένοι

Simulation 3: 0 εκπαιδευµένοι
αρχηγοί, 3 µη εκπαιδευµένοι
αρχηγοί, 17 µη εκπαιδευµένοι

 

Σχήµα 7-7. ∆ιαγράµµατα για τον αριθµό τραυµατισµένων και πανικόβλητων κατά την εκτέλεση 
προσοµοιώσεων όπου η ανάθεση των ρόλων πραγµατοποιήθηκε από το σύστηµα 
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7.3.3 Συµπεράσµατα 

Στις παραπάνω προσοµοιώσεις παρατηρείται µια συνέπεια στα εξαγόµενα αποτελέσµατα. Έτσι 
είναι δυνατόν να διατυπωθεί ότι µεγαλύτερος αριθµός εκπαιδευµένων αρχηγών οδηγεί σε 
µεγαλύτερους χρόνους εκκένωσης και µικρότερα ποσοστά τραυµατισµών και χαµηλότερα 
επίπεδα άγχους. Αν και θα περίµενε κανείς, οι εκπαιδευµένοι αρχηγοί να πραγµατοποιούν την 
εκκένωση ταχύτερα, καθώς γνωρίζουν την βέλτιστη διαδροµή αυτό δεν ισχύει. Το φαινόµενο 
αυτό είναι αποτέλεσµα του γεγονότος, ότι σε αυτήν περίπτωση οι πράκτορες διατηρούν µια 
ήρεµη ψυχολογική κατάσταση, η οποία οδηγεί σε διατήρηση µιας σταθερής ταχύτητας. Έτσι 
παρατηρούνται ελάχιστες αυξοµειώσεις στην ταχύτητα κίνησης. που έχουν σαν συνέπεια 
µεγαλύτερο χρόνο εκκένωσης. Ταυτόχρονα οι εκπαιδευµένοι πράκτορες αν βρίσκονται κοντά σε 
κάποιον τραυµατισµένο, και αυτός κινείται µε µικρότερη ταχύτητα θα υιοθετήσουν την δική του 
ταχύτητα, σε µια προσπάθεια διατήρησης της συνοχής.  

Αντιθέτως στις περιπτώσεις που οι µη εκπαιδευµένοι αρχηγοί είναι περισσότεροι, αν και ο 
χρόνος εκκένωσης είναι µικρότερος, υπάρχουν περισσότεροι τραυµατισµοί και µεγαλύτερο 
ποσοστό πρακτόρων σε κατάσταση πανικού. Η παρατηρούµενη συµπεριφορά, είναι απόρροια της 
επίδρασης του χρόνου στην ψυχολογική κατάσταση των πρακτόρων. Καθώς ο χρόνος κυλάει, 
επηρεάζονται αρνητικά συναισθήµατα των πρακτόρων όπως : distress, fear-confirmed, 
disappointment, τα οποία οδηγούν στην υιοθέτηση µεγαλύτερης ταχύτητας για την κίνηση. Αυτό 
µε την σειρά του οδηγεί σε συχνότερες συγκρούσεις και καταπάτηση των προσωπικών χώρων 
των άλλων, που επίσης έχει επίδραση σε αρνητικά συναισθήµατα. Έτσι το τελικό αποτέλεσµα 
είναι πράκτορες να εισέρχονται σε κατάσταση πανικού, και οι τραυµατισµοί να είναι πιο πιθανό 
να συµβούν.  

Τα αποτελέσµατα αυτά, είναι συµφώνα µε τα βιβλιογραφικά στοιχεία, και αποτυπώνουν 
ικανοποιητικά την επίδραση του χρόνου στους πράκτορες και την υιοθέτηση µιας κοινής 
ψυχολογικής κατάστασης µεταξύ των οντοτήτων του πλήθους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η θέση 
της φωτιάς σε όλες τα σενάρια ήταν στο ίδιο σηµείο αν και το σύστηµα είναι φτιαγµένο έτσι ώστε 
να τοποθετείται σε τυχαίο σηµείο. Αυτό συνέβη γιατί, η θέση της φωτιάς σε συνδυασµό µε τις 
αρχικές θέσεις των πρακτόρων (οι οποίες είναι επίσης τυχαίες) µπορεί να επιφέρει σηµαντικές 
αποκλίσεις, κάνοντας έτσι δύσκολη την εξαγωγή συµπερασµάτων. Αν για παράδειγµα η φωτιά 
βρίσκεται στον διάδροµο κοντά στην έξοδο από τον όροφο, τα επίπεδα πανικού και 
τραυµατισµών είναι πολύ υψηλά ανεξάρτητα των ρόλων.  

Το σύστηµα που υλοποιήθηκε χαρακτηρίζεται από ένα µεγάλο αριθµό υποθέσεων και 
περιορισµών µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να περιγράψει ικανοποιητικά την εκκένωση ενός 
κτηρίου. Υπάρχει µια πληθώρα παραµέτρων που πρέπει να ενσωµατωθούν για να αυξήσουν την  
ορθότητα και ρεαλιστικότητα του. Για παράδειγµα τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά και η κίνηση 
δεν έχουν αντληθεί από πραγµατικά δεδοµένα. Ταυτόχρονα συµπεριφορές που σχετίζονται µε 
εκκενώσεις όπως συνωστισµός στις εξόδους δεν αποδίδονται. Όµως αποτελεί µια καλή αρχή για 
την µελέτη εισαγωγής συναισθηµατικών µηχανισµών για την περιγραφή της συµπεριφοράς σε 
καταστάσεις κινδύνου. Εισάγει, έννοιες όπως οι συλλογικές ψυχολογικές καταστάσεις, αφού η 
συναισθηµατική κατάσταση των άλλων επηρεάζει τα συναισθήµατα κάθε πράκτορα. Επίσης 
αποδίδει τις διαφορετικές γνώσεις που µπορούν να έχουν οι εµπλεκόµενοι για την διαρρύθµιση 
του κτηρίου και πως αυτό επηρεάζει τις ενέργειες τους και την ψυχολογική τους κατάσταση. 
Έχουν επίσης γίνει προσπάθειες για την αναπαράσταση δηµιουργίας οµάδων, καθώς η εκκένωση 
βρίσκεται σε εξέλιξη και την ανάληψη αρχηγίας εντός αυτών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - Συµπεράσµατα 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία εξετάστηκαν θέµατα που σχετίζονται µε την ενσωµάτωση 
συναισθηµατικών µοντέλων στην σχεδίαση εφυών πρακτόρων. Για την κατανόηση των 
πλεονεκτηµάτων αυτών των πρακτόρων αρχικά προσδιορίστηκε η σηµασία των συναισθηµάτων 
ως ένα σηµαντικό τµήµα της ανθρώπινης νόησης καθώς επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης, την 
µάθηση, την προσαρµοστικότητα, την λήψη αποφάσεων και την κοινωνική συµπεριφορά.  

Αν και ο τελικός στόχος αυτής της εργασίας ήταν η σχεδίαση µια αρχιτεκτονικής 
συναισθηµατικών πρακτόρων, γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι χρειάζεται προσεκτική µελέτη του 
συστήµατος στο οποίο πρόκειται να ενσωµατωθούν. Τα συναισθήµατα και οι υποβόσκοντες 
µηχανισµοί είναι ακόµα αντικείµενο µελέτης και δεν υπάρχει µια πανάκεια προσέγγιση για την 
απόδοση τους. Ο σχεδιασµός συναισθηµατικών πρακτόρων εξελίσσεται παράλληλα µε την 
ψυχολογία και την κοινωνιολογία και έχει σαν αποτέλεσµα πληθώρα σχεδιαστικών προτάσεων 
και προσεγγίσεων. Στο παράρτηµα της εργασίας παρατίθενται µόνο κάποιες από τις 
σηµαντικότερες προσπάθειες απόδοσης των θεωρητικών µοντέλων για τα συναισθήµατα στον 
σχεδιασµό πρακτόρων. Έτσι είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι σχολαστικά οι ιδιότητες που 
είναι επιθυµητό να επιτευχθούν από την ενσωµάτωση συµπεριφοριακών µηχανισµών, µέσα από 
λεπτοµερή καθορισµό των στόχων της υλοποίησης.  

Η επιλογή των συστηµάτων προσοµοίωσης εκκενώσεων για την ένταξη συναισθηµατικών 
πρακτόρων πραγµατοποιήθηκε µε κριτήριο τους στόχους που έχουν αυτά τα συστήµατα, τους 
περιορισµούς από τους οποίους χαρακτηρίζονται αλλά και την σηµασία προσέγγισης της 
ανθρώπινης συµπεριφοράς για την λήψη ρεαλιστικών αποτελεσµάτων από αυτά.. Αν και τα 
τελευταία χρόνια, αυτός ο επιστηµονικός τοµέας έχει συγκεντρώσει έντονο ενδιαφέρον, εξαιτίας 
των πληροφοριών που µπορεί να προσφέρει σε σχέση µε την δηµιουργία ασφαλών κτηρίων και 
σεναρίων εκκένωσης, εξακολουθεί να παρουσιάζει σηµαντικές ελλείψεις µε αποτέλεσµα, συχνά 
τα συµπεράσµατα που εξάγονται να µην ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα Η 
πολυπλοκότητα αυτών των συστηµάτων απορρέει από την πληθώρα φαινόµενων που 
εµφανίζονται κατά την διαδικασία εκκένωσης, και αφορούν τόσο την ατοµική όσο και συλλογική 
κίνηση και συµπεριφορά. Η αδυναµία των σύγχρονων συστηµάτων ωστόσο να αποδώσουν τα 
φαινόµενα που παρατηρούνται κατά την διάρκεια καταστάσεων κινδύνου, δηµιουργεί την ανάγκη 
νέων σχεδιαστικών προτάσεων.  

Για τον σαφή προσδιορισµό των απαιτήσεων σχεδίασης µελετήθηκαν αρχικά τα υπάρχοντα 
συστήµατα και ο τρόπος που προσπαθούν να αποδώσουν την κίνηση πλήθους, Έτσι παρατέθηκε 
στην εργασία ένα αριθµός συστηµάτων όπως τα συστήµατα ρευστών, τα κυτταρικά αυτόµατα και 
συστήµατα πολλαπλών πρακτόρων. Τα µοντέλα ρευστών τείνουν να οδηγούν σε προσοµοιώσεις 
που µοιάζουν µε κίνηση σωµατιδίων και όχι µε ανθρώπινη κίνηση. Τα κυτταρικά αυτόµατα 
χαρακτηρίζονται από ένα µεγάλο αριθµό υποθέσεων και περιορίζονται από το πλέγµα κελίων που 
χρησιµοποιούν αδυνατώντας έτσι να αποδώσουν ρεαλιστικά φαινόµενα που παρατηρούνται για 
µεγάλη πυκνότητα πλήθους. Ταυτόχρονα άλλα µοντέλα που βασίζονται σε κανόνες δεν 
εµπεριέχουν ανίχνευση συγκρούσεων ή υιοθετούν πολύ συντηρητικές προσεγγίσεις µέσω της 
χρήσης κανόνων αναµονής οι οποίοι µπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικοί για πλήθη µικρής 
πυκνότητας αλλά πάλι υπολείπονται ρεαλισµού σε πλήθη µεγάλης πυκνότητας ή καταστάσεις 
πανικού. 

Η µεγαλύτερη δυσκολία παρόλα αυτά στην προσοµοίωση εκκενώσεων δεν έγκειται στην 
απόδοση της κίνησης πλήθους αλλά στην προσέγγιση της ανθρώπινης συµπεριφοράς. 
Μελετήθηκε η σηµασία του χρόνου αντίδρασης, της γνώσης για το υπό εκκένωση κτήριο, της 
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πυκνότητας του πλήθους, της έννοιας του προσωπικού χώρου αλλά και οι τρόποι µεταπήδησης 
µεταξύ των διαφόρων µηχανισµών για την λήψη αποφάσεων και την υιοθέτηση συµπεριφορών. 
Αν και πλέον η ανάγκη για την απόδοση αυτών των παραγόντων και των απορρεουσών 
συµπεριφορών έχει αναγνωριστεί, και προσπάθειες για την απόδοση κίνησης πλήθους µέσω 
πρακτόρων που ενεργούν αυτόνοµα έχουν πραγµατοποιηθεί κανένα σύστηµα προσοµοίωσης 
εκκενώσεων δεν έχει υλοποιηθεί που να ενσωµατώνει κάποιο µοντέλο συναισθηµάτων για την 
αναπαράσταση της συµπεριφοράς.  

Μέσα από την αναγνώριση των περιορισµών των υπαρχόντων συστηµάτων και την µελέτη των 
φαινόµενων που παρατηρούνται σε καταστάσεις κινδύνου, προσδιορίστηκαν οι σχεδιαστικές 
απαιτήσεις και έγινε πιο σαφής ο τρόπος ένταξης του συναισθηµατικού µοντέλου και η 
αλληλεπίδραση του µε τα υπόλοιπα τµήµατα της αρχιτεκτονικής. Με κίνητρο την ικανοποίηση 
των απαιτήσεων σχεδιάστηκε µια αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη πρακτόρων οι οποίοι 
διαθέτουν µοντέλο προσωπικότητας και συναισθηµάτων τα οποία επηρεάζουν τη λήψη 
αποφάσεων και την επιλογή κατάλληλων συµπεριφορών σε ένα περιβάλλον προσοµοίωσης 
εκκένωσης. Με την ένταξη ενός συναισθηµατικού τµήµατος στην κλασσική BDI αρχιτεκτονική 
παρουσιάζει τρόπους µε τους οποίους κατά την διαδικασία επιλογής στόχων, µπορεί να 
επιλεχθούν ενέργειες, (όπως η κίνηση σε αντίθετη κατεύθυνση από το πλήθος), που τα υπάρχοντα 
συστήµατα δεν αποδίδουν. Μέσα από αυτήν την αρχιτεκτονική δίνεται η δυνατότητα να 
προσοµοιωθούν οι συλλογικές συµπεριφορές σαν απορία των µεµονωµένων αντιδράσεων καθώς 
ενσωµατώσει την έννοια της αλληλεπίδρασης τόσο σε επίπεδο πληροφοριών µεταξύ των 
πρακτόρων όσο και σε συναισθηµατικό επίπεδο. Εµπεριέχει µηχανισµούς για την ανάληψη 
ρόλων, την δηµιουργία οµάδων, αλλά και την απόδοση των διαφορετικών γνώσεων που µπορούν 
να έχουν οι εµπλεκόµενοι για ένα κτήριο ή τις διαδικασίες εκκενώσεις και την συσχέτιση αυτών 
των γνώσεων µε την εκτέλεση διαφορετικών ενεργειών.  

Βάση αυτής της αρχιτεκτονικής σχεδιάστηκε ένα πρωτότυπο σύστηµα, στο οποίο 
προσοµοιώνονται πράκτορες που δρουν βάση της συναισθηµατική τους κατάστασης σε ένα 
σενάριο εκκένωσης. Αν και το σύστηµα δεν ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις, και χαρακτηρίζεται 
από ένα πλήθος περιορισµών παρέχει µια καλή αρχική προσέγγιση για την ενσωµάτωση 
συναισθηµάτων σε συστήµατα προσοµοιώσεων εκκενώσεων. Παρουσιάζει πως τα συναισθήµατα 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ώστε να αποδοθεί το πλήθος αντιδράσεων που παρατηρούνται σε 
πραγµατικές καταστάσεις. Έµφαση δόθηκε στην απόδοση των διαφορετικών ρόλων αναλόγως 
της προσωπικότητας αλλά και στην ψυχολογική αλληλεπίδραση µεταξύ των πρακτόρων.  

Κάθε ένα από τα θέµατα που εξετάστηκαν στην εργασία, επιδέχεται περαιτέρω έρευνας καθώς 
παρουσιάζει, έναν σηµαντικό βαθµό πολυπλοκότητας. Ο επιτυχής συνδυασµός τους µε τις 
υπόλοιπες σχεδιαστικές απαιτήσεις (όπως µοντέλο του χώρου, µοντέλου φωτιάς) για τον 
σχεδιασµό ενός συστήµατος εκκένωσης κτηρίων, απαιτεί προσεκτική ανάλυση ώστε να 
αποδοθούν ρεαλιστικά όλοι οι απαραίτητοι παράγοντες και να είναι εφικτό να εξαχθούν 
συµπεράσµατα που ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Τα συµπεράσµατα αυτά θα 
προσφέρουν µελλοντικά, πολύτιµες πληροφορίες για τον σωστό σχεδιασµό κτηρίων αλλά και 
στρατηγικών εκκένωσης συνεισφέροντας στην εξασφάλιση της ασφάλειας σε καταστάσεις 
κινδύνου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Υπολογιστικά µοντέλα συναισθηµάτων 

Παρακάτω ακολουθεί µια περιγραφή των σηµαντικότερων υπολογιστικών µοντέλων 
συναισθηµάτων που έχουν αναπτυχθεί µέχρι σήµερα. 

Ι.Ι Το µοντέλο OCC  

Οι Ortony, Clore και Collins προσπάθησαν να αναπτύξουν µια θεωρία για την προέλευση των 
συναισθηµάτων, που οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να βιώσουν κάτω από δεδοµένες καταστάσεις, 
και όχι τις συµπεριφοριακές και σωµατικές τους συνέπειες. Ο στόχος τους ήταν να αναγνωρίσουν 
οµάδες συναισθηµάτων συγκεντρώνοντας επιµέρους συναισθηµατικές ονοµασίες που στην ουσία 
αφορούσαν το ίδιο συναίσθηµα µε διαφορετική όµως ένταση ή συνέπειες. Η θεωρία τους ανήκει 
στις γνωστικές θεωρίες αποτίµησης αφού ως προέλευση των συναισθηµάτων, θεωρείται η 
αποτίµηση  µιας κατάστασης σε σχέση µε κάποιες µεταβλητές αποτίµησης. Βάση της θεωρίας 
αυτής κατασκευάστηκε το υπολογιστικό µοντέλο συναισθηµάτων  OCC, το οποίο αν και αρχικά 
δεν σχεδιάστηκε για την αναπαράσταση συναισθηµάτων, αλλά για τον συλλογισµό επί αυτών, 
έχει πλέον καθιερωθεί ως πρότυπο µοντέλο σύνθεσης τους, σε εικονικούς πράκτορες. 

Περιγραφή 

Σηµαντικός παράγοντας στη καθιέρωση του µοντέλου ως πρότυπο αναπαράστασης 
συναισθηµάτων είναι ότι εµπεριέχει ένα σύστηµα βασισµένο σε κανόνες για την παραγωγή 
αυτών των τύπων συναισθηµάτων. Η βασική ιδέα, ότι η ένταση των συναισθηµατικών 
αντιδράσεων καθορίζει καταπώς ή όχι θα “εξελιχθούν” σε συναισθήµατα, οδήγησε στον  
προσδιορισµό µιας δοµής µεταβλητών, όπως η πιθανότητα πραγµατοποίησης ενός γεγονότος ή η 
εξοικείωση µε ένα αντικείµενο, οι οποίες προσδιορίζουν την ένταση του παραγόµενου 
συναισθήµατος. Η ενσωµάτωση αυτών των κανόνων σε έναν πράκτορα, χρησιµεύει ώστε να έχει 
την δυνατότητα να «συµπεράνει» την συναισθηµατική κατάσταση κάποιου άλλου, ή για την 
παραγωγή µια εσωτερικής κατάστασης για τον ίδιο.  Αρχικά, στο µοντέλο ορίζονται κάποιες 
καθολικές µεταβλητές που επηρεάζουν την ένταση όλων των συναισθηµάτων. Αυτές είναι : 

• αίσθηση της πραγµατικότητας (sense of reality): ελέγχει κατά πόσο η κατάσταση που 
προκαλεί ένα συναίσθηµα είναι πραγµατική, 

• η εγγύτητα (proximity): υπολογίζει πόσο «κοντά» νιώθει ο πράκτορας,  

• αιφνιδιασµός (unexpectedness): υπολογίζει πόσο απροσδόκητη είναι µια κατάσταση 

• διέγερση (arousal): ελέγχει την «ανυποµονησία» του πράκτορα πριν το ερέθισµα.  

Τα συναισθήµατα στο µοντέλο OCC παράγονται από τρεις τύπου υποκειµενικές αποτιµήσεις: 

• αποτίµηση του πόσο επιθυµητό είναι ένα γεγονός σε σχέση µε τους στόχους του 
πράκτορα ή των υπολοίπων πρακτόρων.  

• αποτίµηση των ενεργειών του πράκτορα ή των υπολοίπων σε σχέση µε τις αρχές του. 

• αποτίµηση των αντικειµένων ανάλογα µε το αν ικανοποιεί τις προτιµήσεις του πράκτορα.  

Αυτές οι µεταβλητές καθορίζουν και την ένταση που θα έχει το κάθε συναίσθηµα. Άλλες τοπικές 
µεταβλητές είναι συγκεκριµένες για κάθε κατηγορία συναισθηµάτων.  
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Τα συναισθήµατα του OCC µοντέλου µαζί µε τις επιµέρους κατηγορίες  

 

Οι γνώσεις που διαθέτει ο πράκτορας χωρίζονται σε στόχους, πρότυπα και προτιµήσεις. Οι 
στόχοι µπορούν να είναι: 

• Στόχοι ενεργειών, π.χ. καταστάσεις που ο πράκτορας επιθυµεί να δηµιουργήσει στο 
περιβάλλον και που µπορεί να σχεδιάσει και να πραγµατοποιήσει άµεσα.  

• Στόχοι ενδιαφερόντων, είναι επίσης επιθυµητές καταστάσεις του περιβάλλοντα χώρου 
που όµως δεν µπορεί ο ίδιος να πραγµατοποιήσει 

• Στόχοι ανανέωσης: στόχοι οι οποίοι περιοδικά ενεργοποιούνται ανάλογα µε το χρονικό 
διάστηµα από την τελευταία τους εκπλήρωση.  

Τα πρότυπα αναπαριστούν την επιθυµητή συµπεριφορά του ίδιου και των άλλων πρακτόρων. 
Ενεργοποιούνται όχι µόνο όταν κάτι σχετικό συµβαίνει στον πράκτορα αλλά και συναφής 
καταστάσεις στους άλλους. Τέλος οι προτιµήσεις αντιπροσωπεύουν τις προτιµήσεις και µη  των 
πρακτόρων.  
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Η οµαδοποίηση των συναισθηµάτων γίνεται, σύµφωνα µε γνωστικά εξαγόµενες συνθήκες, σε 
σύνολα που ονοµάζονται τύποι συναισθηµάτων. Κάθε σύνολο δηµιουργείται από παρόµοιους 
λόγους, έτσι για παράδειγµα ο τύπος «δυστυχία» περιγράφει όλα τα συναισθήµατα που 
προκαλούνται από δυσάρεστα γεγονότα, όπως λύπη, αλλοφροσύνη, και έρωτας που η ειδοποιός 
διαφορά τους θεωρείται ότι είναι µικρή, και διαφέρουν ως προς την ένταση τους ή την αιτία που 
τα προκάλεσε. Στο µοντέλο συνολικά ορίζονται 22 τύποι συναισθηµάτων οι οποίοι εµπεριέχονται 
σε 6 ευρύτερες συναισθηµατικές κατηγορίες. 

Επιπτώσεις γεγονότων 

Οι συναισθηµατικοί τύποι που επηρεάζονται από αυτή την µεταβλητή έχουν όλοι µια συνθήκη 
για την εξαγωγή «συµπερασµάτων» και η ένταση τους προσδιορίζεται ανάλογα µε την επιθυµία 
πραγµατοποίησης ενός γεγονότος. Χωρίζονται σε 3 κατηγορίες συναισθηµάτων: 

• Καλοζωία (Well-Being): χαρά και δυστυχία προκαλούνται από την αποτίµηση γεγονότων 
που έχουν συµβεί στον πράκτορα. 

• Βάση-Προσδοκιών (Prospect-based): ελπίδα, φόβος, ικανοποίηση, επιβεβαίωση-φόβων, 
ανακούφιση, απογοήτευση, που προκαλούνται από την αποτίµηση πιθανών µελλοντικών 
γεγονότων 

• Τύχη των άλλων (Fortunes-of-others): χαρά για, προσβολή, χαιρεκακία, συµπόνια 
ανάλογα µε τον υπολογισµό του πόσο επιθυµητό είναι ένα γεγονός για ένα άλλο 
πράκτορα 

Ενέργειες πρακτόρων 

Η µεταβλητή προσδιορισµός διαµορφώνεται από την αποτίµηση των ενεργειών του ίδιου του 
πράκτορα ή των άλλων, ως αξιέπαινες ή όχι 

• Προσδιορισµός (Attribution) επηρεάζει: περηφάνια, ντροπή, θαυµασµός, επίκριση,  

Αντιδράσεις σε αντικείµενα 

Οι συναισθηµατικοί τύποι σχετίζονται µε το πόσο ευχάριστο κρίνεται ένα αντικείµενο σε σχέση 
µε τις προτιµήσεις του πράκτορα. Η ένταση της έλξης προς ένα αντικείµενο επηρεάζεται και από 
την οικειότητα (familiarity) ενός αντικειµένου. 

• Έλξη (Attraction): αγάπη, µίσος.  

Σύνθετα συναισθήµατα 

Υπάρχει και µια κατηγορία όπου οι συναισθηµατικοί τύποι προσδιορίζονται από την αποτίµηση 
των επιπτώσεων ενός γεγονότος και του πράκτορα που το προκάλεσε.  

• Καλοζωία\Προσδιορισµός: ευχαρίστηση, ευγνωµοσύνη, µετάνοια, θυµός  

Κριτική 

Η θεωρία των Ortony, Clore και Collins αποτελεί µια ικανοποιητική γνωστική θεωρία για την 
φύση των συναισθηµάτων. Ταυτόχρονα το απορρέων µοντέλο OCC αποτελεί ένα καλό αρχικό 
σηµείο για τον εφοδιασµό του πράκτορα µε ένα µοντέλο συναισθηµάτων αλλά δεν παρέχει µια 
ολοκληρωµένη περιγραφή για την συναισθηµατική διαδικασία για διάφορους λόγους. Πρώτον 
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δεν παρέχει ικανοποιητικές περιγραφές για τον  προσδιορισµό και την διαχείριση της τρέχουσας 
συναισθηµατικής κατάστασης. ∆εύτερον καθώς δεν λαµβάνει υπόψη την αλληλεπίδραση µεταξύ 
των συναισθηµατικών κατηγοριών δεν µπορεί να διαχειριστεί και να προσδιορίσει τα 
συναισθήµατα που ενεργοποιούνται από συνδυασµό ερεθισµάτων. Τέλος δεν παρέχει κάποια 
ικανοποιητική περιγραφή για ορισµένες µεταβλητές όπως η πιθανότητα ενός γεγονότος ή 
«προσµονή» του. [49, 50] 
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Ι.ΙΙ Το µοντέλο του Blumberg: Sila 

Ο Blumberg και οι συνεργάτες του προσπάθησαν να λύσουν το πρόβληµα σχεδιασµού 
πρακτόρων µε συµπεριφορά και χαρακτήρα, δίνοντας λύση σε πέντε επιµέρους προβλήµατα που 
θεώρησαν βασικά. Με τον όρο συµπεριφορά, εννοούσαν την συµπεριφορά όπως αυτή 
παρουσιάζεται στα ζώα, ενώ µε τον όρο χαρακτήρα, την δυνατότητα των χρηστών να 
αντιληφθούν τι «νιώθει» ο πράκτορας και να προβλέψουν επόµενες ενέργειες. Τα προβλήµατα 
που προσπάθησαν να αντιµετωπίσουν ήταν:  

• Καταλληλότητα (“επιλογή της κατάλληλης ενέργειας”)  

• Συνέπεια (“Επίδειξη της σωστής επιµονής”)  

• Προσαρµοστικότητα (“µάθηση νέων στρατηγικών για την ικανοποίηση στόχων”) 

• Σκοπιµότητα και κίνητρα  («προβολή σκοπιµότητας και κινήτρων µε τρόπους που 
αντιλαµβανόµαστε διαισθητικά») 

• Εξωτερικός έλεγχος (“∆υνατότητα εξωτερικών οντοτήτων να παρέχουν έλεγχο 
πραγµατικού χρόνου σε διάφορα επίπεδα αφαίρεσης”). 

Χρησιµοποιώντας τις λύσεις που έδωσαν, ανέπτυξαν ένα εικονικό σκύλο, τον “Silas” όπου 
παρουσίασαν µια διαστρωµατική αρχιτεκτονική αποτελούµενη από γεωµετρία, ένα κινητικό 
σύστηµα για τον χειρισµό της γεωµετρίας στην διάρκεια του χρόνου και ένα σύστηµα 
συµπεριφοράς για τη διαχείριση του κινητικού συστήµατος. Παρακάτω ακολουθεί µια σύντοµη 
περιγραφή των σχεδιαστικών λύσεων που δόθηκαν στα επιµέρους θέµατα. 

Επιλογή κατάλληλης ενέργειας 

Το "Σύστηµα Συµπεριφοράς" είναι ένα κατανεµηµένο σύστηµα από προσανατολισµένες-στο-
στόχο, αυτό-ενδιαφερόµενες οντότητες που ονοµάζονται "Συµπεριφορές". Οι "Συµπεριφορές" 
µπορούν και ελέγχουν της σχετικότητα τους µε την είσοδο που λαµβάνουν µέσω των 
Εσωτερικών Μεταβλητών (π.χ. κίνητρα) και των Μηχανισµών Αποδέσµευσης . Οι Εσωτερικές 
Μεταβλητές και οι Μηχανισµοί Αποδέσµευσης, χρησιµοποιούν την ίδια αναπαράσταση για τις 
τιµές τους και αυτό επιτρέπει στο Σύστηµα Συµπεριφοράς τον συνδυασµό τους. 

 
Αρχιτεκτονική του µοντέλου Silas 
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Ο ρόλος της συµπεριφοράς είναι η αξιολόγηση της καταλληλότητας της συµπεριφοράς, σε σχέση 

µε εξωτερικά ερεθίσµατα και εσωτερικά κίνητρα. Ο  µηχανισµός αποδέσµευσης ενεργεί ως 

φίλτρο που αναγνωρίζει σηµαντικά αντικείµενα ή γεγονότα σαν είσοδο από τους αισθητήρες και 

εξάγει µια τιµή που παριστάνει την ένταση της εισόδου. Τα κίνητρα ή οι στόχοι παρουσιάζονται 

ως εσωτερικές µεταβλητές που εξάγουν τιµές για την ένταση τους. Μια συµπεριφορά συνδυάζει 

τις τιµές από τον µηχανισµό αποδέσµευσης και τις εσωτερικές µεταβλητές από τις οποίες 

εξαρτάται και ο συνδυασµός αυτός αποτελεί την τιµή της συµπεριφοράς πριν το επίπεδο 

ενδιαφέροντος και τις τάσεις από άλλες συµπεριφορές. Το επίπεδο ενδιαφέροντος 

χρησιµοποιείται για να µοντελοποιήσει την άνοια ή  συµπεριφορές που απορρέουν από την 

κούραση. Οι συµπεριφοράς ανταγωνίζονται µεταξύ άλλων συµπεριφορών για τον έλεγχο του 

υποκειµένου και το καταφέρνουν χρησιµοποιώντας ανασταλτικούς παράγοντες.  

 

Συνέπεια 

Οι συµπεριφορές οργανώνονται σε Οµάδες Συµπεριφορών. Οι οµάδες αυτές µε την σειρά τους 
οργανώνονται σε "χαλαρές" ιεραρχίες. Μέσα σε κάθε Οµάδα Συµπεριφοράς, τα επιµέρους 
τµήµατα συχνά αναπαριστούν εναλλακτικές στρατηγικές για την επίτευξη ενός συγκεκριµένου 
στόχου. Ανασταλτικοί µηχανισµοί χρησιµοποιούνται για να προσδιορίσουν πόσο επίµονη θα 
είναι µια συµπεριφορά και το Επίπεδο Ενδιαφέροντος χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της 
διατήρησης µιας συµπεριφοράς. Ανταγωνίζονται βάση του µοντέλου  Ludlow/ Minsky, 
αµοιβαίων αποκλεισµών. Βαθµοί Αποκλεισµού, χρησιµοποιούνται για να διατηρήσουν 
περισσότερο ή λιγότερο µια Συµπεριφορά ενώ το Επίπεδο Ενδιαφέροντος χρησιµοποιείται για να 
εµποδίσει την επιµονή σε λανθασµένες επιλογές.  

Εκδήλωση της συναισθηµατικής κατάστασης 

Το Σύστηµα Κίνησης σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει παράλληλη κίνηση. Μεταβλητές που 
ονοµάζονται Βαθµοί Ελευθερίας (Degrees Of Freedom, DOFs) ελέγχουν την πρόσβαση µέσω 
των  Κινητικών ∆εξιοτήτων (Motor Skills) της υποβόσκουσας γεωµετρίας. Βεβαιώνουν ότι µόνο 
µια Κινητική ∆εξιότητα µπορεί κάθε φορά να έχει πρόσβαση σε ένα δεδοµένο DOF. Μια 
Κινητική ∆εξιότητα µπορεί να γίνει ενεργή µόνο όταν όλοι οι DOF είναι διαθέσιµοι.  

Ο Κινητικός Ελεγκτής (Motor Controller) υποστηρίζει τρεις εντολές κίνησης. Αυτό επιτρέπει 
στις Συµπεριφορές και το Σύστηµα Συµπεριφοράς να θέτει εντολές σε διάφορα επίπεδα. Οι 
κυρίαρχες  Συµπεριφορές θέτουν τις κυρίες εντολές ενώ οι υπόλοιπες Συµπεριφορές θέτουν 
δευτερεύουσες εντολές που αναπαριστούν προτροπές. 

Ο σχεδιασµός τους Συστήµατος Κίνησης επιτρέπει πολλαπλές συµπεριφορές να εκφράσουν τις 
προτιµήσεις τους για κινητικές ενέργειες ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την εκδήλωση της 
κατάλληλης κίνηση. Αυτή η προσέγγιση διευκολύνει την έκφραση της συναισθηµατικής 
κατάστασης.  

Προσαρµογή 

Η προσέγγιση του στην µάθηση επικεντρώνεται σε δύο τύπους µάθησης: 
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• Επαναχρησιµοποίηση παλιών συµπεριφορών υπό νέα πλαίσια  για την ικανοποίηση 
προηγούµενων µη-συναφών κινητικών µεταβλητών  

• Καλύτερη πρόβλεψη γνωστών πλαισίων.  

Η µάθηση καθοδηγείται από τις µεταβλητές κινήτρων. Όταν συµβαίνουν σηµαντικές αλλαγές 
προσπαθούν να αποδώσουν νόηµα στην αλλαγή βάση πραγµάτων που άλλαξαν πρόσφατα στο 
περιβάλλον ή βάση δικών τους αλλαγών. Μέσω τις βραχυπρόθεσµης µνήµης το σύστηµα 
κατασκευάζει Μηχανισµούς Αποδέσµευσης που ονοµάζονται BRSMs οι οποίοι ενεργοποιούνται 
όταν εντοπίσουν µια σύγκλιση συµπεριφορών και ερεθισµάτων. Αυτοί οι µηχανισµοί 
ανταγωνίζονται µε τις Εξερευνητικές Οµάδες για την εξήγηση αλλαγών στις µεταβλητές 
κινήτρων χρησιµοποιώντας την εξίσωση Barto-Sutton. Αυτή χρησιµοποιείται για τη µάθηση των 
κατάλληλων Ανώτατων Τιµών για τους BRSMs στις Οµάδες Εξερεύνησης.  

Ταυτόχρονα µε την µάθηση της κατάλληλης τιµής για τους BSRM, το σύστηµα  ελέγχει και 
την ορθότητα της. Όταν ξεπερνούν το όριο, το BRSM εκτείνεται σε συµπεριφορά και τον 
αντίστοιχο Μηχανισµό Αποδέσµευσης, όπου τα αποτελέσµατα προστίθενται στο σύνολο των 
µεταβλητών για την κατάλληλη Συµπεριφορά. Αυτός ο µηχανισµός βασίζεται στο µοντέλο του 
Lorenz για την µάθηση στα ζώα.  

Εξωτερικός Έλεγχος 

Ο σχεδιασµός του συστήµατος διευκολύνει τον εξωτερικό έλεγχο σε διάφορα επίπεδα 
αφαίρεσης.[51] 

Κριτική 

Ο Blumberg προσπάθησε να αναπτύξει αληθοφανής πράκτορες. Αυτοί σχεδιάστηκαν ώστε να 
προσοµοιώνουν διαφορετικές εσωτερικές καταστάσεις συµπεριλαµβανοµένου συναισθηµάτων 
και προσωπικότητα. Αν και ανέπτυξε ένα µοντέλο µάθησης δεν σύνδεσε αυτούς τους 
µαθησιακούς αλγόριθµους ξανά µε την επεξεργασία, παραγωγή και έκφραση συναισθηµάτων. Η 
έρευνα του κατευθύνθηκε προς τη χρήση της µάθησης ως µια µέθοδο επιλογής ενεργειών. [52] 
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Ι.ΙΙΙ Το µοντέλο Affective Reasoner 

Ο Elliot ανέπτυξε το µοντέλο Affective Reasoner. Στην πλατφόρµα που κατασκεύασε 
µοντελοποίησε έναν κόσµο πολλαπλών πρακτόρων στους οποίους απέδωσε συναισθήµατα και 
ενέργειες σαν απόρροια αυτών. Οι πράκτορες είχαν την δυνατότητα να «συλλογίζονται» πάνω 
στις συναισθηµατικές καταστάσεις τους αλλά και των άλλων. Η εφαρµογή ήταν βασισµένη στο 
µοντέλο συναισθηµάτων OCC ορίζοντας 22 τύπους συναισθηµάτων και 1400 ενέργειες ως 
συνέπειες αυτών. Οι πράκτορες διέθεταν προσωπικότητα, συµπεριλαµβανοµένων ερµηνευτικών 
δυνατοτήτων οι οποίες  έδιναν την δυνατότητα ερµηνείας του κόσµου που οδηγούσε σε 
συναισθηµατικές καταστάσεις και εκφραστικών δυνατοτήτων που επέτρεπαν στους πράκτορες να 
εκδηλώνουν τα συναισθήµατα. Οι πράκτορες επίσης διέθεταν εσωτερικά µοντέλα για τους 
υπόλοιπους πράκτορες που τους επέτρεπε να εξηγούν τα συναισθηµατικά επεισόδια µέσω 
κατηγοριοποίησης τους ως στιγµιότυπα, από τα οποία ενεργοποιούνταν ένας ή και περισσότεροι 
από τους 22 συναισθηµατικούς τύπους εισάγοντας έτσι και την κοινωνική αλληλεπίδραση.  

Το µοντέλο ενσωµατώνει την έννοια της προσωπικότητας στους πράκτορες και πως αυτή 
αλληλεπιδρά µε τις κοινωνικές ικανότητες ώστε να παραχθούν συναισθήµατα. Η µοντελοποίηση 
της προσωπικότητας επιτυγχάνεται µε δύο τρόπους: 

• Το πρώτο µέρος παρουσιάζει πως τα γεγονότα, οι ενέργειες και τα αντικείµενα µπορούν 
να ερµηνευτούν βάση των στόχων του πράκτορα, τα στάνταρ και τις προτιµήσεις. 

• Το δεύτερο παρουσιάζει την εκτέλεση ενεργειών και την έκφραση του πράκτορα βάση 
της συναισθηµατική του κατάστασης. (Ένας «εξωστρεφής» πράκτορας µπορεί να 
εκφράσει το συναίσθηµα:: χαρά, λεκτικά, ενώ ένας εσωστρεφής να αρκεστεί σε κάποια 
εσωτερική αναπαράσταση) 

Ο Elliot σχεδίασε τρείς τύπους κοινωνικών σχέσεων και τις επιδράσεις τους, επί των 
συναισθηµάτων: 

• Φιλία: όπου ο πράκτορας τείνει να έχει παρόµοια συναισθήµατα µε έναν άλλο.  

• Αντιπαλότητα: όπου τα συναισθήµατα του πράκτορα είναι ακριβώς αντίθετα µε κάποιου 
άλλου. 

• Συµπάθεια: Ο πράκτορας προσωρινά, αντικαθιστά τους στόχους του, µε αυτούς κάπου 
άλλου πράκτορα. Στην συνέχεια εξάγει την συναισθηµατική κατάσταση που απορρέει 
από αυτούς τους στόχους σε µια προσπάθεια να δηµιουργήσει ένα νοητικό µοντέλου του 
άλλου και να κατανοήσει την τρέχουσα κατάσταση του.  

Οι κοινωνικές αυτές σχέσεις απαιτούν από τους πράκτορες να διατηρούν µια εσωτερική 
αναπαράσταση για τους τρόπους που αποτιµάνε οι υπόλοιποι πράκτορες τον κόσµο και τα 
γεγονότα. Για αυτό οι πράκτορες είναι εφοδιασµένοι µε ένα µηχανισµό που τους επιτρέπει να 
διατρέχουν την µνήµη τους σχετικά µε ένα πράκτορα, ή να κάνουν συγκρίσεις για γνώσεις που 
έχουν για παρόµοιους πράκτορες. Αυτός ο µηχανισµός επιτρέπει µια δυνατότητα αναγνώρισης 
συναισθηµάτων βάση µιας υψηλού επιπέδου συλλογιστικής και ταυτόχρονα να µπορούν να 
εκτελούν βοηθητικές ενέργειες και να παράγουν συναισθήµατα σχετικά µε τις τύχες-των-άλλων.  

Τα συναισθήµατα που δεν αφορούν την τύχη των άλλων (fortune of others) είναι τα άµεσα 
συναισθήµατα. Μια υποκατηγορία αυτών εµπεριέχει τα συναισθήµατα ελπίδα και φόβο, που 
προκύπτουν από µη επιβεβαιωµένα γεγονότα και έτσι µπορούν και παράγουν εξαιρέσεις, οι 
οποίες αποθηκεύονται για την αξιολόγηση µελλοντικών καταστάσεων. Αν µια κατάσταση 
επηρεάζει άλλους πράκτορες τότε προσδιορίζεται η σηµασία της για τον πράκτορα που αφορά. Η 
σχέση που δηµιουργείται µε τους άλλους πράκτορες επίσης αποθηκεύεται και µπορεί να 
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επηρεάσει την όλη διαδικασία. Όλα τα παραγόµενα συναισθήµατα συγκεντρώνονται σε ένα 
σύνολο και µεταφέρονται στο τµήµα επιλογής ενεργειών.  

Οι καταστάσεις στο µοντέλο δηµιουργούνται όταν ένα γεγονός µεταβάλλει το περιβάλλον και 
επηρεάζει τον πράκτορα. Στην συνέχεια οι στόχοι, τα στάνταρ και οι προτιµήσεις (goal, 
standards, preferences - GSPs) του πράκτορα συγκρίνονται µε την τρέχουσα κατάσταση. Τα 
GSPs περιέχουν όλες τις πληροφορίες, σε µια ιεραρχική βάση,  για το ερµηνευτικό τµήµα τις 
προσωπικότητας του πράκτορα. Η κάθε κατάσταση υποβάλλεται σε διαφορετικές ερµηνείες, αν 
δεν βρεθεί οµοιότητα µε τα ενδιαφέροντα του πράκτορα τότε αυτή αγνοείται, αλλιώς θεωρείται 
ότι επηρεάζει τον πράκτορα και η διαδικασία παραγωγής συναισθηµάτων και επιλογής ενεργειών 
ενεργοποιείται. Οι ερµηνείες των γεγονότων µπορούν να διαφέρουν από πράκτορα σε πράκτορα. 
Για κάθε ερµηνεία δηµιουργείται µια  Σχέση Κατάστασης Εξαγόµενου Συναισθήµατος (Emotion 
Eliciting Condition Relation - EECR) Η ιδιότητα: κατάσταση, για την EECR µπορεί να αλλάξει 
σε επιβεβαιωµένη ή µη, ανάλογα µε το αν η κατάσταση είναι σχετική µε µια αποθηκεµένη 
κατάληξη. Από τη στιγµή που υπάρχουν πολλαπλές ερµηνείες µπορούν να υπάρχουν και 
πολλαπλές ECCRs. Οι ερµηνείες που σχετίζονται µε γεγονότα και αυτές που σχετίζονται µε την 
απόδοση χωρίζονται σε δύο µη-διασταυρούµενα σύνολα. Αυτά στην συνέχεια συνδυάζονται ώστε 
να παράγουν το κατάλληλο συναίσθηµα, βάση κανόνων που είναι ανεξάρτητοι της εφαρµογής. 
Το µοντέλο Affective Reasoner εµπεριέχει 24 τέτοιους κανόνες από τους οποίους περνάνε όλα τα 
συναισθήµατα. Οι κανόνες αυτοί αντιστοιχίζονται στις συνθήκες εξαγόµενων συναισθηµάτων και 
στις συναισθηµατικές καταστάσεις. [53] 
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I.IV Το µοντέλο Cathexis 

 
Η αρχιτεκτονική του Cathexis 

 

Ο Velàasquez και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν το µοντέλο Cathexis (συγκέντρωση ή εστιασµός 
νοητικής ενέργειας σε κάποιο ζήτηµα) συνδυάζοντας στοιχεία από διαφορετικά επιστηµονικά 
πεδία όπως η ψυχολογία, η ηθολογία και η νευροβιολογία. Η αρχιτεκτονική που παρουσίασαν 
εµπεριείχε ένα σύστηµα παραγωγής συναισθηµάτων και ένα σύστηµα συµπεριφοράς.  

Το σύστηµα παραγωγής συναισθηµάτων 

Το σύστηµα παραγωγής συναισθηµάτων µοντελοποιεί τα συναισθήµατα ως ένα δίκτυο επιµέρους 
συστηµάτων που ονοµάζονται proto-specialists και αναπαριστούν τα 6 βασικά συναισθήµατα : 
φόβο, θυµό, λύπη, χαρά, απέχθεια και έκπληξη. Κάθε ένα από αυτά στην πραγµατικότητα 
αποτελεί µια οµάδα συναισθηµάτων µε παρόµοια χαρακτηριστικά όπως συνθήκες ενεργοποίησης, 
εκφράσεις προσώπου, σωµατικές αντιδράσεις κ.τ.λ.  

Σε κάθε ένα από τα proto-specialists, υπάρχουν αισθητήρες οι οποίοι παρακολουθούν 
εξωτερικά και εσωτερικά ερεθίσµατα ώστε να εντοπίσουν αν υπάρχουν οι κατάλληλες 
προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση συναισθηµάτων. Οι αισθητήρες κατηγοριοποιούνται σε 4 
οµάδες: νευρικοί, αισθητήριοι-κινητήριοι, υποκινών και γνωστικοί, οι οποίοι αναπαριστούν 
γνωστικά και µη συστήµατα ενεργοποίησης συναισθηµάτων. Τα δεδοµένα εισόδου σε αυτούς του 
αισθητήρες µειώνουν ή αυξάνουν την ένταση των συναισθηµάτων στο proto-specialist που 
ανήκουν. Κάθε proto-specialist περιέχει δύο (κατώτατες) τιµές. Η τιµή α ελέγχει την 
ενεργοποίηση ή όχι ενός συναισθήµατος, και όταν η ένταση ξεπεράσει αυτή την τιµή το proto-
specialist µεταφέρει την έξοδο του σε άλλους proto-specialists και στο σύστηµα συµπεριφοράς το 
οποίο επιλέγει την κατάλληλη συµπεριφορά . Η δεύτερη τιµή ω προσδιορίζει την ένταση που έχει 
κάθε απορρέων συναίσθηµα. Μια εξίσωση εξασθένισης Ψ() ελέγχει την διάρκεια της κάθε 
συναισθηµατικής κατάστασης. Από τα proto-specialists συστήµατα, δεν υπάρχει κάποιο που 
«κυριαρχεί», αλλά λειτουργούν παράλληλα, επιτρέποντας τον συνδυασµό συναισθηµάτων και 
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ενηµερώνουν συνεχώς την ένταση τους. Αν η ένταση ξεπερνάει την τιµή α, µπορεί κάποιο να 
υπερισχύσει κάποιου άλλου, ή να το εξαλείψει.  

Το Σύστηµα Συµπεριφοράς 

Το σύστηµα συµπεριφοράς είναι ένα κατανεµηµένο σύστηµα που αποτελείται από ένα δίκτυο 
συµπεριφορών όπως: αποµακρύνσου, χαµογέλα κ.τ.λ. Οι συµπεριφορές αυτές, ανταγωνίζονται 
µεταξύ τους για τον έλεγχο του πράκτορα, βάση της τιµής τους. Η τιµή για κάθε συµπεριφορά 
ανανεώνεται σε κάθε κύκλο και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες που ονοµάζονται releasers 
και εµπεριέχουν κίνητρα, και µια πληθώρα εξετωρικών ερεθισµάτων. Η τιµή της κάθε 
συµπεριφοράς προκύπτει ως το άθροισµα των αντίστοιχων releasers  

Οι συµπεριφορές αποτελούνται από δύο συνιστώσες: τον εκφραστικό παράγοντα και τον 
εµπειρικό.  

• Εκφραστικός παράγοντας: στο µοντέλο Cathexis οι εκφράσεις των συναισθηµάτων 
γίνεται µέσω: Εκφράσεων προσώπου, στάση σώµατος, χροιά φωνής. 

• Εµπειρικός παράγοντας: Η «εµπειρία » των συναισθηµάτων και της διάθεσης επηρεάζει 
τις ενέργειες και τις γνωστικές ικανότητες του πράκτορα. ∆ύο συνιστώσες: τα κίνητρα 
και η τάση προς ενέργεια επηρεάζουν την ετοιµότητα του πράκτορα και τον 
προσδιορισµό των αναγκών του.     

Ο αλγόριθµος παραγωγής συναισθηµάτων 

Η παραγωγή συναισθηµάτων και η επιλογή ενεργειών, σε κάθε κύκλο, πραγµατοποιείται ως εξής: 

• Υπολογίζονται οι εσωτερικές µεταβλητές και ανιχνεύεται το περιβάλλον 

• Γίνεται ανανέωση για τις τιµές των κινήτρων 

• Βάση των εσωτερικών και εξωτερικών ερεθισµάτων ανανεώνονται οι τιµές των 
συµπεριφορών 

• Η συµπεριφορά µε την υψηλότερη τιµή, κυριαρχεί των υπολοίπων. Ο εκφραστικός της 
παράγοντας ενεργοποιεί τις εκφράσεις του πράκτορα και ο εµπειρικός χρησιµοποιείται 
για την ανανέωση των τιµών των κατάλληλων κινήτρων. [54] 

Κριτική 

Το µοντέλο παρέχει µια ολοκληρωµένη πρόταση για την συναισθηµατική διαδικασία καθώς 
αποτυπώνει πολλά θέµατα συµπεριλαµβανοµένων: 1. νευροφυσιολογία, νευροδιαβιβαστές 
2.εκφράσεις προσώπου, στάση σώµατος, χειρονοµίες 3. εξοµοίωση των κινητήριων καταστάσεων 
και 4. αποτίµηση γεγονότων, ερµηνεία καταστάσεων, συγκρίσεις, επιθυµίες, πιστεύω και µνήµη. 
Όµως όπως όλα τα µοντέλα που υιοθετούν την θεωρία της Roseman παρουσιάζει κάποιους 
βασικούς περιορισµούς. Ένας από αυτούς είναι η αδυναµία του να αποτυπώσει  την επίδραση 
των συναισθηµάτων στα κίνητρα του πράκτορα. Επίσης δεν προσδιορίζει µε επαρκή τρόπο των 
συνδυασµό συναισθηµάτων και την παραγωγή σύνθετων συναισθηµατικών καταστάσεων. Άλλο 
ένα σηµαντικό µειονέκτηµα είναι ότι δεν λαµβάνει υπόψη την προσαρµογή και την µάθηση στα 
συναισθήµατα.  
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I.V Το µοντέλο Em (Oz-Project)  

 
Το σύστηµα OZ µε τα επιµέρους τµήµατα Em και HAP και τις µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις 

 

Ο Reilly και οι συνεργάτες του προσπάθησαν να αναπτύξουν αληθοφανείς πράκτορες µε 
κοινωνικές δυνατότητες, στα πλαίσια του έργου Oz. Κατασκεύασαν την αρχιτεκτονική ΤΟΚ η 
οποία αποτελείται από 2 επιµέρους τµήµατα: το HAP που είναι ο προγραµµατιστής ενεργειών και 
το EM που µοντελοποιεί την συναισθηµατική διαδικασία. Το ΗΑΡ παίρνει συναισθήµατα και 
συµπεριφορές από το ΕΜ, σαν είσοδο, και επιλέγει ένα συγκεκριµένο πλάνο από τη βάση πλάνων 
που διαθέτει, το οποίο µεταφέρει στο περιβάλλον. Επίσης επιστρέφει στο ΕΜ πληροφορίες 
σχετικά µε τις ενέργειες του, όπως επιτυχία ή αποτυχία πραγµατοποίησης των στόχων του. Το 
ΕΜ παράγει την συναισθηµατική κατάσταση του πράκτορα σύµφωνα µε διάφορους παράγοντες 
όπως επιτυχία/αποτυχία ολοκλήρωσης στόχων, συµπεριφορές, σταθερές και γεγονότα. Μερικές 
φορές τα συναισθήµατα από το ΕΜ µπορεί να κυριαρχήσουν επί των πλάνων του ΗΑΡ και 
αντιστρόφως. Σε αυτή την αρχιτεκτονική, τα συναισθήµατα χρησιµοποιούνται ως προϋποθέσεις 
για τις ενέργειες.  

Ο µηχανισµός επιλογής ενεργειών ΗΑΡ 

Το ΗΑΡ είναι ο µηχανισµός ενεργειών στο ΤΟΚ. Επιλέγει συνεχώς την επόµενη ενέργεια του 
πράκτορα βάση της αντίληψης, των στόχων, της συναισθηµατικής κατάστασης, της 
συµπεριφοράς και άλλους παράγοντες που συνιστούν στην εσωτερική κατάσταση του πράκτορα. 
Οι στόχοι στο HAP αποτελούνται από µια µοναδική ονοµασία και ένα σύνολο παραµέτρων που 
αρχικοποιούνται όταν ένας στόχος γίνεται ενεργός. Κάθε φορά µια σειρά ενεργειών επιλέγονται 
από µια στατική βάση γνώσης που µπορεί να περιέχει ένα ή και περισσότερα σύνολα ενεργειών 
(πλάνα) για τον κάθε στόχο. Αυτές οι οµάδες ενεργειών είναι ταξινοµηµένες ή µη συλλογές 
υποστόχων και ενεργειών για την επίτευξη του επιθυµητού στόχου. ∆ιαφορές οµάδες ενεργειών 
µπορούν να υπάρχουν για ένα στόχο και η επιλογή του πιο κατάλληλου γίνεται από το ΗΑΡ κατά 
το χρόνο εκτέλεσης. Αν δεν επιτευχθεί ο στόχος τότε δοκιµάζονται και οι εναλλακτικές ενέργειες.  
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Οι στόχοι και οι ακολουθίες ενεργειών αποθηκεύονται σε µια δενδροειδή δοµή που ονοµάζεται 
δέντρο ενεργών πλάνων (active plan tree -APT). Η αλληλεπίδραση και η διαχείριση γίνεται µέσω 
διάφορων µεταβλητών. Οι πιο σηµαντικές είναι οι: συνθήκες περιβάλλοντος και τεστ επιτυχίας. 
Όταν ένα τεστ επιτυχίας είναι αληθές τότε ο στόχος µε τον οποίο συνδέεται θεωρείται ότι έχει 
επιτευχθεί και εποµένως δεν χρειάζονται άλλες ενέργειες.  

Παρόµοια λειτουργία έχουν και οι συνθήκες περιβάλλοντος. Όταν είναι ψευδής τότε οι 
συσχετισµένες ενέργειες δεν θεωρούνται κατάλληλες για την τρέχουσα κατάσταση και πρέπει να 
επιλεγεί µια νέα ακολουθία ενεργειών. Κάθε στιγµιότυπο ενός στόχου έχει έναν αριθµό 
προτεραιότητας που χρησιµοποιείται για την επιλογή του στόχου που θα επιδιωχθεί και ένα 
αριθµό σηµαντικότητας που χρησιµοποιείται από το ΕΜ για την αξιολόγηση της σηµασίας του. 
Οι µεταβλητές αυτές ορίζονται για στιγµιότυπα και όχι για οµάδες στόχων αφού υπάρχει 
περίπτωση ίδιοι στόχοι να µην έχουν την ίδια σηµασία σε διαφορετικές καταστάσεις.  

Μετά την επεξεργασία των δεδοµένων εισόδου, το ΗΑΡ τροποποιεί το δέντρο και υπολογίζει 
για κάθε στόχο και ακολουθία ενεργειών τις µεταβλητές: επιτυχία τεστ και συνθήκες του 
περιβάλλοντος. Κάθε στόχος που έχει αληθή τεστ επιτυχίας και κάθε ακολουθία ενεργειών που 
έχει ψευδής συνθήκες περιβάλλοντος αφαιρούνται από το δέντρο, και οι αµέσως επόµενοι 
επιλέγονται για εκτέλεση.  

Ο µηχανισµός παραγωγής συναισθηµάτων ΕΜ 

Το τµήµα ΕΜ µοντελοποιεί τα συναισθήµατα και τις κοινωνικές ικανότητες του πράκτορα βάση 
γνωστικών διεργασιών. Τα εξωτερικά γεγονότα σχετίζονται µε τους στόχους, οι ενέργειες µε τα 
πρότυπα και τα αντικείµενα και οι άλλοι πράκτορες µε την συµπεριφορά.  

Κατά την εκτέλεση των λειτουργιών του ΗΑΡ νέοι στόχοι δηµιουργούνται, οι οποίοι 
επιτυγχάνονται ή αποτυγχάνονται. Το ΕΜ χρησιµοποιεί τις πληροφορίες από το HAP για την 
παραγωγή των κατάλληλων συναισθηµάτων. Η συναισθηµατική διαδικασία έχει ως εξής: Αρχικά 
συναισθηµατικοί γεννήτορες σχετίζουν την είσοδο µε συναισθηµατικές δοµές. Κάθε τέτοια δοµή, 
περικλείει ένα τύπο συναισθηµάτων, µια µεταβλητή για την ένταση, µια µεταβλητή για την 
επιλογή του δέκτη του συναισθήµατος και µια µεταβλητή ενεργοποίησης. Στην συνέχεια τα 
παραγόµενα συναισθήµατα τοποθετούνται ιεραρχικά ανάλογα µε την επίδραση τους.  

 Το Em βασίζεται στο µοντέλο συναισθηµάτων OCC.Τα θετικά συναισθήµατα όπως η ευτυχία, 
ή ελπίδα ενεργοποιούνται όταν επιτευχθεί/είναι πιθανό να επιτευχθεί ένας στόχος ενώ τα 
αρνητικά αντίστοιχα, συνδέονται µε την αποτυχία πραγµατοποίησης κάποιου στόχου. 
Συναισθήµατα όπως η περηφάνια ή η ντροπή ενεργοποιούνται ανάλογα µε το αν οι ενέργειες του 
πράκτορα τυχαίνουν θετικής ή αρνητικής ανταπόκρισης από τους άλλους, και αυτή υπολογίζεται 
σε σχέση µε τα στάνταρ του. Η ένταση δε του κάθε συναισθήµατος εξαρτάται από την σηµασία 
του στόχου. Όταν η ένταση ξεπερνάει µια συγκεκριµένη κατώτερη τιµή τότε µόνο επηρεάζει την 
συµπεριφορά. Με αυτόν τον τρόπο µικρής σηµασίας στόχοι συχνά δεν επηρεάζουν την 
συναισθηµατική κατάσταση του πράκτορα.H ένταση των συναισθηµάτων δεν παραµένει σταθερή 
αλλά µειώνεται σε κάθε κύκλο εκτέλεσης µέχρι να λάβει την τιµή 0.  

Τα συναισθήµατα στο Em είναι τοποθετηµένα σε µια ιεραρχική δοµή, η οποία επιτρέπει το 
διαχωρισµό των θετικών από τα αρνητικά µε αποτέλεσµα τον ευκολότερο προσδιορισµό καλής ή 
κακής διάθεσης του πράκτορα. Ο υπολογισµός της διάθεσης πραγµατοποιείται µέσω άθροισης 
και σύγκρισης της έντασης των θετικών συναισθηµάτων και των αρνητικών (βάση κάποιας 
δεδοµένης εξίσωσης). Το µεγαλύτερο άθροισµα θεωρείται το επικρατέστερο και είναι αυτό που 
καθορίζει την διάθεση ενώ το µικρότερο µηδενίζεται. Συνήθως η διάθεση του πράκτορα προς ένα 
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αντικείµενο/πράκτορα παραµένει σχετικά σταθερή. [Emotions: from psychological theories to 
logical formalization and implementation in a BDI agent] 

Συµπεριφορά 

Η συµπεριφορά του πράκτορα προσαρµόζεται τόσο από το ΗΑΡ όσο και από το ΕΜ. Το ΕΜ 
προσδιορίζει πως τα συναισθήµατα επηρεάζουν την συµπεριφορά, υπολογίζοντας συνεχώς ένα 
σύνολο εξισώσεων που ελέγχουν διάφορες παραµέτρους της ανάλογα µε την παρούσα 
συναισθηµατική κατάσταση. Το ΗΑΡ τροποποιεί αυτές τις παραµέτρους όταν πρέπει να 
επιβληθούν συγκεκριµένες ενέργειες. Το ΗΑΡ, το ΕΜ και οι παράµετροι της συµπεριφοράς 
αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και έτσι η συµπεριφορά µπορεί να επηρεάσει την ακολουθία 
ενεργειών που θα ακολουθούν από το ΗΑΡ και το πώς αυτές θα εκτελεστούν. [55] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - Υπάρχοντα συστήµατα προσοµοίωσης 
εκκένωσης 

Οι Erica D. Kuligowski, Richard D. Peacock του εργαστηρίου: Fire Research Division Building 
and Fire Research Laboratory, συγκέντρωσαν όλα τα όλα τα µοντέλα προσοµοίωσης εκκένωσης 
κτηρίων που υπήρχαν, για τον εθνικό οργανισµό τεχνολογίας και προτύπων. (NIST - 
http://www.nist.gov/) και συνέταξαν µια λεπτοµερή αναφορά. Παρακάτω ακολουθεί ένας 
συγκεντρωτικός πίνακας των µοντέλων, και των σηµαντικότερων χαρακτηριστικών τους. [34] 

 

 
 

∆ιαθεσιµότητα (Availability to the Public): 

(Y): το µοντέλο είναι διαθέσιµο δωρεάν ή επί πληρωµής 

(N1): η εταιρεία σχεδιασµού το µοντέλου, το χρησιµοποιεί για δεδοµένους πελάτες για 
συµβουλευτικούς σκοπούς 

(N2): υπό σχεδίαση 

(N3): δεν χρησιµοποιείται πλέον 

(U): άγνωστο 

Μέθοδος Μοντελοποίησης (Modeling Method): Αυτή η κατηγορία περιγράφει την µέθοδο 
µοντελοποίησης σχετικά µε τον υπολογισµό του απαραίτητου χρόνου εκκένωσης ενός κτηρίου. 
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(M): µοντελοποίηση κίνησης, στα µοντέλα αυτά οι οντότητες εµφανίζονται να κινούνται από ένα 
δεδοµένο µέρος του κτηρίου σε ένα άλλο, που αντιπροσωπεύει την έξοδο ή µια ασφαλή 
τοποθεσία. Αποτελούν πολύ ικανοποιητικές µεθόδους για την προσοµοίωση περιοχών 
συνωστισµού και δηµιουργία ουρών.  

(M-O): µοντέλα κίνησης/ βελτιστοποίησης, διαθέτουν επιπλέον δυνατότητες υπολογισµού 
µηχανισµών βελτιστοποίησης του απαιτούµενου χρόνου εκκένωσης. 

(PB): εν µέρη συµπεριφοριακό µοντέλο. Σαν βασικό στόχο, τα µοντέλα αυτά όπως και τα 
προηγούµενα έχουν τον υπολογισµό της κίνησης των εµπλεκοµένων οντοτήτων, αλλά διαθέτουν 
και κάποιες συµπεριοφοριακές ικανότητες. Αυτές µπορούν να αφορούν συγκεκριµένους χρόνους 
αντίδρασης, και ενέργειες εξαιτίας των συνεπειών φωτιάς και καπνού. Συνήθως βασίζονται σε 
δεδοµένα που έχουν εξαχθεί από την παρατήρηση πραγµατικών εκκενώσεων. 

(B): συµπεριφοριακό µοντέλο, αυτά τα µοντέλα διαθέτουν πράκτορες µε ενσωµατωµένους 
µηχανισµούς για την εκτέλεση ενεργειών πέραν την κίνησης προς ένα δεδοµένο στόχο (έξοδο). 
Οι µηχανισµοί µπορούν να υποστηρίζουν λήψη αποφάσεων ή και ενέργειες που σχετίζονται µε 
τις συνθήκες εντός του κτηρίου.  

(B-RA): συµπεριφοριακά µοντέλα µε δυνατότητες ανάλυσης ρίσκου  

Στόχος (Purpose): 

(1) προσοµοίωση οποιουδήποτε κτηρίου 

(2) Μοντέλα προσανατολισµένα σε κατοικίες 

(3) Μοντέλα προσανατολισµένα σε σταθµούς µέσων µαζικής µεταφοράς 

(4) Μοντέλα µε δυνατότητες προσοµοίωσης κτηρίων λίγων ορόφων (µέχρι 15 ορόφους) 

(5) Μοντέλα που προσοµοιώνουν την χρήση µιας διαδροµής/ εξόδου του κτηρίου  

∆οµή Περιβάλλοντος (Grid/Structure): 

(C): προσεγγιστική, το περιβάλλον σε αυτά τα µοντέλα προσεγγίζεται µέσω ενός πλάνο του 
χώρου, το οποίο διακριτοποιείτα σε κελία, στα οποία οι οντότητες έχουν δυνατότητες να 
µετακινηθούν. 

(F): ακριβής, εδώ ο χώρος είναι χωρισµένος, σε δωµάτια, σκάλες, διαδρόµου κ.τ.λ. 

(Co): συνεχής  

Perspective of the model/occupant: 

(G): Καθολική προσέγγιση (Global perspective) 

(I): Προοπτική κάθε οντότητας (Individual perspective) 

Συµπεριφορά (Behavior): 

(N): Χωρίς ενσωµατωµένη συµπεριφορά, ασχολούνται αποκλειστικά µε θέµατα κίνησης πλήθους 

(I): πλήρως προσδιορισµένη, τα µοντέλα αυτά προσπαθούν να προσοµοιώσουν συµπεριφορές, οι 
οποίες όµως είναι ακριβής αντιστοιχίες που συνήθως αφορούν καθυστερήσεις στην αντίδραση 
και χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την κίνηση (π.χ. ηλικία) 

(C): βασισµένη σε κανόνες, οι συµπεριφορά των οντοτήτων προσδιορίζεται µέσω αντιστοίχησης 
ενεργειών σε µεµονωµένες οντότητες ή οµάδες, οι οποίες είναι απόρροια των χωρικών συνθηκών 
(as an “if, then” behavioral method) 

(AI): τεχνητής νοηµοσύνη, χρήση εφυών πρακτόρων   
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(P): πιθανοκρατική, πολλούς από τους κανόνες που χρησιµοποιούνται ή τα µοντέλα-βάση 
συνθηκών είναι στοχαστικά , επιτρέποντας διαφοροποιήσεις στα αποτελέσµατα των 
προσοµοιώσεων. Κάποια µοντέλα επιτρέπουν την απόδοση πιθανοτήτων στην εκτέλεση 
συγκεκριµένων ενεργειών από αντίστοιχες οµάδες και πιθανοκρατική διανοµή των χρόνων 
αντίδρασης, της ταχύτητας και των επιδράσεων των συνθηκών του περιβάλλοντος.  

Κίνηση (Movement): Αυτή η κατηγορία αναφέρεται στην µοντελοποίηση της κίνησης του 
πλήθους εντός ενός κτηρίου. Συνήθως οι πράκτορες διαθέτουν µια συγκεκριµένη ταχύτητα η 
οποία προσδιορίζεται από τον χρήστη ή το πρόγραµµα. Οι διαφορές µεταξύ των µοντέλων 
αφορούν την κίνηση όταν οι αποστάσεις µεταξύ των πρακτόρων µικραίνουν και αυξάνεται η 
πυκνότητα του πλήθους.  

(D): Πυκνότητα, το µοντέλο αναθέτει την  ταχύτητα και κατεύθυνση µεταξύ των πρακτόρων 
βάση της χωρητικότητας του περιβάλλοντος. Για τον υπολογισµό της κίνησης βάση του χώρου, 
συνήθως γίνεται µε χρήση ενός εκ των τριών µοντέλων κίνησης: Fruin, Pauls και των 
Predtechenskii και Milinskii 

(UC): προσδιοριζόµενη από τον χρήστη. Σε αυτά ο χρήστης εισάγει τιµές για την ταχύτητα, την 
κατεύθυνση και την πυκνότητα για συγκεκριµένα τµήµατα του χώρου 

(ID): απόσταση µεταξύ των οντοτήτων, κάθε οντότητας περιβάλλεται από µια περιοχή 360° 
µοιρών, και δεν επιτρέπεται η απόσταση µεταξύ τους ή µε εµπόδια να είναι µικρότερη της 
ακτίνας.  

(P): δυνητική, κάθε κελί στο χώρο διαθέτει µια συγκεκριµένη τιµή, από ένα άλλο σηµείο του 
κτηρίου που αποτελεί το κριτήριο για την κίνηση των πρακτόρων. Οι οντότητες κινούνται και 
προσπαθούν να µειώσουν την τιµή σε κάθε βήµα. Η τιµή µια διαδροµής µπορεί να επηρεαστεί 
από µεταβλητές όπως η υποµονή του πράκτορα, η εµπειρία του µε το κτήριο, απόσταση από την 
έξοδο, που συνήθως προσδιορίζονται από τον χρήστη.  

(E): διαθεσιµότητα διπλανού κελιού, σε κάποια µοντέλα ο πράκτορας δεν µπορεί να µετακινηθεί 
σε ένα κελί το οποίο είναι ήδη κατειληµµένο από κάποιον άλλο. Εποµένως θα πρέπει να 
περιµένει έως ότου το κελί ελευθερωθεί. Σε περίπτωση που παραπάνω από ένας πράκτορες 
περιµένουν για το ίδιο κελί, το σύστηµα µέσω υπολογισµών, καθορίζει ποιος θα µετακινηθεί 
πρώτος.  

(C): υπό συνθήκες, η κίνηση εξαρτάται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, την δοµή, τους 
υπόλοιπους πράκτορες και την κατάσταση της φωτιάς. ∆εν δίνεται όµως αρκετή έµφαση στο 
φαινόµενο του συνωστισµού.  

(FA): Λειτουργική αναλογία (Functional analogy), οι πράκτορες κινούνται βάση κανόνων 
φυσικής, όπως κίνηση ρευστών ή µαγνητισµός. Σε κάποιες περιπτώσεις οι εξισώσεις 
συµπεριλαµβάνουν και την πυκνότητα του χώρου.  

(OML): Χρήση άλλου µοντέλου (Other model link) 

(Ac K): βάση γνώσης, η κίνηση προσδιορίζεται πλήρως από γνώση η οποία αποκτιέται κατά την 
διάρκεια της εκκένωσης. ∆εν υπάρχει στην πραγµατικότητα κάποιος αλγόριθµος κίνησης, καθώς 
δεν υπολογίζεται ο χρόνος εκκένωσης αλλά περιοχές συνωστισµού, αναχαιτιστικοί παράγοντες 
κ.τ.λ.  

(Un F): ανεµπόδιστη ροή, τα µοντέλα αυτά προσοµοιώνουν την ανεµπόδιστη κίνηση των 
οντοτήτων. Για το υπολογισµό του τελικού χρόνου εκκένωσης, προστίθενται διάφορες 
καθυστερήσεις.  
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(CA): κυτταρικά αυτόµατα, οι πράκτορες µετακινούνται από κελί σε κελί βάση κάποιου 
αλγορίθµού. 

∆εδοµένα για την Φωτιά: 

(N): Το µοντέλο δεν ενσωµατώνει στοιχεία για την φωτιά.  

(Y1): υπάρχουν δυνατότητες να εισαχθούν άλλα µοντέλα για την περιγραφή της φωτιάς 

(Y2): το µοντέλο επιτρέπει στο χρήστη να εισάγει συγκεκριµένα δεδοµένα για την περιγραφή της 
φωτιάς σε διάφορες χρονικές στιγµές κατά την διάρκεια της προσοµοίωσης.  

(Y3): διαθέτει το δικό του µοντέλο για την αναπαράσταση της φωτιάς. 

CAD: 

(N): δεν επιτρέπει την εισαγωγή CAD σχεδίων  

(Y): επιτρέπει την εισαγωγή CAD σχεδίων  

(F): υπό σχεδίαση 

Visual: 

(N): χωρίς δυνατότητες οπτικών δεδοµένων 

 (2-D): δισδιάστατη οπτικοποίηση 

(3-D): τρισδιάστατη οπτικοποίηση 

Αξιολόγηση (Validation): 

(C): αξιολόγηση µέσω κώδικα 

(FD): αξιολόγηση βάση δεδοµένων που έχουν συλλεχθεί από ασκήσεις εκκένωσης  

(PE): αξιολόγηση βάση δεδοµένων που έχουν συλλεχθεί σε πραγµατικές συνθήκες 

(OM): συγκριτική αξιολόγηση 

(3P): 3rd party αξιολόγηση 

(N): µη αξιολογηµένα 
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