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                                                       ΤΝΟΦ  

 

Ν παλκτ αΝ δπζπηα δεάΝ λΰα έαΝ επκθάγβε Ν κΝ Σηάηα Σβζ πδεκδθπθδαευθΝ

υ βηΪ πθΝεαδΝ δε τπθΝ βμΝ ξκζάμΝΜβξαθδευθ ΠζβλκφκλδεάμΝ υ δεάμΝ ζζΪ κμέΝ  

ΣκΝ αθ δε έη θκΝ βμ παλκτ αμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝ βΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ πθΝ

ηαγβηα δευθΝπλκίζβηΪ πθΝ πθΝ δε τπθΝεαδΝ πθΝΰ θ δευθΝαζΰσλδγηπθ, σππμΝ κΝπλσίζβηαΝ

κυΝ πζαθσ δκυΝ ππζβ άΝ (TSP)Ν εαδΝ κΝ discΝ scheduling problem (DSP). Τπκζκΰδ δεάΝ

φαληκΰάΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ Ν πλκΰλαηηα δ δεσΝ π λδίΪζζκθΝ εatlabΝ η Ν ξλά βΝ ευ δεαΝ

ΰ θ δευθΝαζΰκλέγηπθέ 

 

 

  

 

ΛΫι δμΝ εζ δ δΪμ ΠλσίζβηαΝ πζαθσ δκυΝ ππζβ άΝ (TSP)Ν ,Ν ΰ θ δεκέΝ αζΰσλδγηκδ,Ν πλσίζβηαΝ κυΝ
πλκΰλαηηα δ ηκτΝ βμΝίΫζ δ βμΝ δλΪμΝαθΪΰθπ βμΝ κηΫθπθ (DSP). 
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                                                            ABSTRACT 

 

This thesis is based on the scientific area of mathematical problems in networks. It 

selects a well-recognized problem, the Travelling Salesman Problem (TSP) and implements 

a genetic algorithm to solve it. The traveling salesman problem and a set of its variations are 

presented in Chapter 1. Chapter 2  presents the theory of genetic algorithms. In Chapter 3, 

the symmetric TSP is solved with the use of genetic algorithms in the Matlab programming 

environment. The optimal tour covering the fifty (50) largest population cities in Greece is 

foundέΝThisΝapplication’sΝbenefitΝ isΝ thatΝbyΝvisualizingΝtheΝcitiesΝonΝaΝωartesianΝsystem,ΝtheΝ

reliability and the computational behavior of the genetic algorithms code is verified and 

examined. Chapter 4 presents the problem of scheduling the optimal order of data reading 

from a hard disk (Disk Scheduling Problem, DSP). This problem is classified as an instance 

of the non-symmetric TSP. More specifically this chapter illustrates how a typical 

contemporary hard drive physically operates and the corresponding mathematical 

relationship are developed so as to establish the relationship between the DSP and the TSP. 

Chapter 5 presents a numerical application of the DSP. Finally, summarizes the main 

conclusions of this study. 

 

  

 

 

Key words: Travel salesman problem (TSP), Genetic algorithms, Disc scheduling problem (DSP) 
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                                                                          Ι ΓΧΓ  

 

 Ν παλκτ αΝ δπζπηα δεάΝ εεδθ έΝ απσΝ κΝ πδ βηκθδεσΝ π έκΝ πθΝ ηαγβηα δευθΝ

πλκίζβηΪ πθΝ Ν έε υα,Ν πδζΫΰ δΝΫθαΝδ δαέ λαΝαθαΰθπλδ ηΫθκΝπλσίζβηα,Ν κΝπλσίζβηαΝ κυΝ

π λδκ τκθ κμΝ ππζβ άΝ (TravellingΝ SalesmanΝ Problem,Ν TSP)Ν εαδΝ υζκπκδ έΝ ΫθαΝ ΰ θ δεσΝ

αζΰσλδγηκΝ πέζυ άμΝ κυέΝ ΣκΝ πλσίζβηαΝ κυΝ π λδκ τκθ κμΝ ππζβ άΝ ηααέΝ η Ν ΫθαΝ τθκζκΝ

παλαζζαΰυθΝ κυΝπαλκυ δΪακθ αδΝ κΝΚ φΪζαδκΝ1έΝ κΝΚ φΪζαδκΝβ παλκυ δΪα αδΝβΝγ πλέαΝ

πθΝ ΰ θ δευθΝ αζΰκλέγηπθέΝ  κΝ Κ φΪζαδκΝ γΝ  υζκπκδ έ αδΝ η Ν βθΝ ίκάγ δαΝ πθΝ ΰ θ δευθΝ

αζΰκλέγηπθΝ Ν πλκΰλαηηα δ δεσΝ π λδίΪζζκθΝ εatlabΝ ηέαΝ φαληκΰάΝ κυΝ υηη λδεκτΝ

πλκίζάηα κμΝ κυΝπ λδκ τκθ κμΝππζβ άΝη Ναθ δε έη θκΝ βθΝ τλ βΝ κυΝίΫζ δ κυΝευεζδεκτΝ

ηκθκπα δκτΝπκυΝεαζτπ δΝ δμΝπ θάθ αΝ(ηί)Νη ΰαζτ λ μΝπζβγυ ηδαεΪΝπσζ δμΝ βμΝ ζζΪ αμέΝΟΝ

ζσΰκμΝ έθαδΝ σ δΝ η Ν βΝ ίκάγ δαΝ βμΝ απ δεσθδ βμΝ πθΝ πσζ πθΝ Ν εαλ δαθσΝ τ βηαΝ έθαδΝ

υθα σΝθαΝ ζ ΰξγ έΝβΝαιδκπδ έαΝεαδΝβΝυπκζκΰδ δεάΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝξλβ δηκπκδκτη θκυΝ

ευ δεαΝ ΰ θ δευθΝ αζΰκλέγηπθέΝ  κΝ Κ φΪζαδκΝ ζΝ παλκυ δΪακθ αδΝ κΝ πλσίζβηαΝ κυΝ

πλκΰλαηηα δ ηκτΝ βμΝ ίΫζ δ βμΝ δλΪμΝ αθΪΰθπ βμΝ κηΫθπθΝ απσΝ εζβλσΝ έ εκΝ (ϊiskΝ

SchedulingΝ Problem,Ν ϊSP),Ν κΝ κπκέκΝ θ Ϊ αδΝ βθΝ δ δεάΝ ΪιβΝ κυΝ ηβΝ υηη λδεκτΝ

πλκίζάηα κμΝ κυΝ π λδκ τκθ κμΝ ππζβ άέΝ δ δεσ λαΝ π λδΰλΪφ αδΝ κΝ λσπκμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ

θσμΝ υπδεκτΝ τΰξλκθκυΝ εζβλκτΝ έ εκυΝ εαδΝ αθαπ τ κθ αδΝ κδΝ αθ έ κδξ μΝ ηαγβηα δεΫμΝ

ξΫ δμΝυ ΝθαΝ εηβλδυθ αδΝβΝ ξΫ βΝ κυΝϊSPΝη Ν κΝTSPέΝ κΝΚ φΪζαδκΝηΝ  υζκπκδ έ αδΝ

ηέαΝ αλδγηβ δεάΝ φαληκΰάΝ κυ ϊSPέΝ ΣΫζκμΝ  υθκοέακθ αδΝ αΝ ετλδαΝ υηπ λΪ ηα αΝ βμΝ

παλκτ αμΝ λΰα έαμέΝ 
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                   Κ Φ Λ ΙΟΝ1μΝΠΡΟ Λ Μ ΝΠΛ ΝΟ ΙΟΤΝΠΧΛ Σ ΝΧTSPΨ 

  

1.1 Ι ΣΤΠΧ  ΣΟΤΝΠΡΟ Λ Μ ΣΟ 

ΈθαμΝπζαθσ δκμΝππζβ άμΝΫξ δΝπμΝ σξκΝθαΝεΪθ δΝηδαΝπ λδκ έαΝαπσΝσζ μΝ δμΝπσζ δμΝ

πκυΝ κυ έθκθ αδ ηδαΝφκλΪέΝΓδαΝθαΝ πδ υξ έΝαυ σ, ι εδθΪΝαπσΝηέα πσζβΝ κυΝεαδΝ κΝ ΫζκμΝ

πλΫπ δΝθαΝ πδ λΫο δΝ βΝπσζβΝαπσΝ βθΝκπκέαΝι εέθβ έΝΟΝππζβ άμΝηπκλ έΝθαΝ δαζΫι δΝ βΝ

δλΪΝ η  βθΝ κπκέαΝ γαΝ πδ ε φ έΝ δμΝ πσζ δμΝ Ϋ δΝ υ Ν βΝ υθκζδεάΝ απσ α βΝ πκυΝ γαΝ

δαθτ δΝθαΝ έθαδΝβ ηδελσ λβέ 

1.2 ΙΣΟΡΙΚ Ν Ν ΡΟΜ  

ΟδΝ απαλξΫμΝ κυΝ TSPΝ θΝ έθαδΝ αφ έμέΝ ΈθαΝ ΰξ δλέ δκΝ ΰδαΝ πζαθσ δκυμΝ ππζβ ΫμΝ κΝ

1κγβΝ αθαφΫλ δΝ κΝ πλσίζβηαΝ εαδΝ π λδζαηίΪθ δΝ παλα έΰηα αΝ π λδβΰά πθΝ ηΫ πΝ βμΝ

Γ ληαθέαμΝ εαδΝ βμΝ ζί έαμ,Ν αζζΪΝ θΝ π λδΫξ δΝ εαηέαΝ ηαγβηα δεάΝ πλκ Ϋΰΰδ βέΝ ΣκθΝ 1λκ 

αδυθαΝ κΝ TSPΝ κλέ βε Ν απσΝ κθΝ Ιλζαθ σΝ ηαγβηα δεσΝWilliamΝ RowanΝ ώamiltonΝ εαδΝ κθΝ

λ αθσΝ ηαγβηα δεσΝ ThomasΝ KirkmanέΝ ΟΝ ώamiltonΝ βηδκτλΰβ Ν κΝ IcosianΝ PuzzleΝ ( κΝ

σθκηαΝ έθαδΝαπσΝ κΝαλξαέκΝ ζζβθδεσΝ έεκ δ),ΝπκυΝπ λδζαηίΪθ δΝ βθΝ τλ βΝ θσμΝετεζκυΝαπσΝ

δμΝ Ϊελ μΝ θσμΝ π εΪ λκυ,Ν Ϋ δΝ υ Ν εΪγ Ν εσηίκμΝ θαΝ πδ εΫπ αδΝ ηέαΝ ησθκΝ φκλΪ,Ν

εαθΫθαμΝεσηίκμΝθαΝηβθΝ πδ εΫπ αδΝ τ λβΝφκλΪΝεαδΝ κΝ ζδεσΝ βη έκΝθαΝ έθαδΝέ δκΝη Ν κΝ

αλξδεσέΝΟΝετεζκμΝαυ σμΝκθκηΪ βε ΝετεζκμΝ κυΝώamiltonΝκΝκπκέκμΝ έθαδΝΫθαΝηκθκπΪ δΝη Ν

βθΝ δ δσ β αΝ αυ άέΝ Οπσ Ν ΫθαΝ ηκθκπΪ δΝ κυΝ ώamiltonΝ έθαδΝ ΫθαΝ ηκθκπΪ δΝ Ν ηβΝ

εα υγυθση θκΝΰλΪφβηαΝ κΝκπκέκΝ πδ εΫπ αδ εΪγ ΝεσηίκΝαελδίυμΝηδαΝφκλΪέΝ 

 Ν  ΰ θδεάΝ ηκλφάΝ κυΝ TSPΝ φαέθ αδΝ θαΝ Ϋξ δΝ η ζ βγ έΝ ΰδαΝ πλυ βΝ φκλΪΝ εα ΪΝ βθΝ

εα έαΝ κυΝ1λγίΝ βθΝ δΫθθβΝεαδΝ κΝΧΪλίαλθ ΝευλέπμΝαπσΝ κθΝKarlΝεengerΝκΝκπκέκμΝ

εαγσλδ ΝεαδΝ κΝπλσίζβηαέΝΟΝώasslierΝWhitneyΝ κΝΠαθ πδ άηδκΝ κυΝPrincetonΝ δ άΰαΰ Ν

κΝσθκηαΝTSPΝαηΫ πμΝη ΪέΝ βθΝ εα έαΝ κυΝ1ληίΝεαδΝ1λθί,ΝΫΰδθ ΝσζκΝεαδΝπδκΝ βηκφδζΫμΝ

κυμΝ πδ βηκθδεκτμΝ ετεζκυμΝ βμΝ υλυπβμεαδΝ βμΝ η λδεάμέΝ ιδκ βη έπ βΝ ά αθΝ βΝ
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υηίκζάΝ πθΝ ύeorgeΝ ϊantzig,Ν ϊelbertΝ RayΝ όulkersonΝ εαδΝ SelmerΝ JohnsonΝ κΝ υθΫ λδκΝ

RχσϊΝ βθΝSantaΝεonica,ΝκδΝκπκέκδΝ ιΫφλα αθΝ κΝπλσίζβηαΝπμΝΫθαΝπλσίζβηαΝαεΫλαδκυΝ

ΰλαηηδεκτΝ πλκΰλαηηα δ ηκτέΝ ΣκΝΣSPΝ Ϋξ δΝ ΫθαΝ ξαλαε άλαΝ πλσ υπκΝ ΰδαΝ πκζζκτμΝ εζΪ κυμΝ

πθΝ Μαγβηα δευθ,Ν πθΝ Τπκζκΰδ υθΝ εαδΝ βμΝ πδξ δλβ δαεάμΝ Έλ υθαμέΝ ΟδΝ ετλδ μΝ

υθδ υ μΝ ΰδαΝ δμΝ βη λδθΫμΝ πδκΝ πδ υξ έμΝ πλκ ΰΰέ δμΝ ΰδαΝ τ εκζαΝ υθ υα δεΪΝ

πλκίζάηα αΝ ί ζ δ κπκέβ βμΝ έθαδΝ κδΝ αζΰσλδγηκδΝ υλδ δεάμΝ θααά β βμ,Ν κΝ ΓλαηηδεσμΝ

Πλκΰλαηηα δ ησμΝ εαδΝ κδΝ αζΰσλδγηκδΝ ψranch-and- ound1Ν ( Τ ),Ν κδΝ κπκέ μΝ αλξδεΪΝ

δα υπυγβεαθΝΰδαΝ κΝTSPΝεαδΝ υθάγδααθΝθαΝ πδζτκυθΝπ λδπ υ δμΝπλαε δευθΝπλκίζβηΪ πθΝ

κδΝϊantzig,ΝόulkersonΝεαδΝJohnsonέΝ 

 δμΝ πση θ μΝ εα έ μΝ κΝπλσίζβηαΝη ζ άγβε ΝαπσΝπκζζκτμΝ λ υθβ ΫμΝ δαφσλπθΝ

εζΪ πθέΝΟΝRichardΝKarp,ΝΫ δι Ν κΝ1λιβ,Νσ δΝ κΝπλσίζβηαΝη Ν κθΝετεζκΝ κυΝώamiltonΝά αθΝ

ΫθαΝσPβ-πζάλ μΝπλσίζβηαΝ( βζα άΝηπκλ έΝθαΝ παζβγ υ έΝ ΝπκζυπθυηδεσΝξλσθκ),ΝαπσΝ κΝ

κπκέκΝπλκετπ δΝΰδαΝ κΝTSPΝσ δΝαθάε δΝ αΝΝP-hardΝπλκίζάηα αΝζσΰπΝ βμΝπκζυπζκεσ β αμΝ

κυέΝ υ σΝ παλΫξ δΝ ηδαΝ ηαγβηα δεάΝ  ιάΰβ βΝ ΰδαΝ βθΝ πλκφαθάΝ υπκζκΰδ δεάΝ υ εκζέαΝ

τλ βμΝ ίΫζ δ πθΝ π λδβΰά πθ. λξδεΪΝ αθαπ τξγβεαθΝ θΫ μΝ αζΰκλδγηδεΫμΝ ξθδεΫμΝ εαΝ

φαλησ βεαθΝ κΝ ΣSPΝ ΰδαΝ θαΝ απκ έικυθΝ βθΝ απκ ζ ηα δεσ β αΝ κυμέΝ Παλα έΰηα αΝ

Ϋ κδπθΝ ξθδευθΝ έθαδΝβΝηΫγκ κμΝ Τ ,ΝβΝηΫγκ κμΝξαζΪλπ βμΝ κυΝδagrangeγ,ΝκΝαζΰσλδγηκμΝ

εαδΝ βΝ υλδ έεβΝ υθΪλ β βΝ πθΝδin-Kernighan,Ν βΝ πλκ κηκδπηΫθβΝαθΪε β βΝεαδΝ κΝ π έκΝ

πθΝ υθ υα δευθΝπκζτ λπθΝΰδαΝ τ εκζαΝ υθ υα δεΪΝπλκίζάηα αΝί ζ δ κπκέβ βμέΝ 

Μ ΰΪζβΝ πλσκ κμΝ πδ τξγβε Ν αΝ ΫζβΝ πθΝ εα δυθΝ 1λιίΝ εαδΝ 1λκί,Ν σ αθΝ κδΝ

ύrotschel,Ν Padberg,Ν RinaldiΝ εαδΝ Ϊζζκδ,Ν εα Ϊφ λαθΝ θαΝ πδζτ κυθΝ αελδίυμΝ π λδπ υ δμΝ η Ν

ΫπμΝεαδΝβγλβΝπσζ δμ,Νξλβ δηκπκδυθ αμΝ βθΝηΫγκ κΝ πθΝcutting-planesζΝεαδΝψΤψέΝΚα ΪΝ βθΝ

εα έαΝ κυΝ 1λλί,Ν κδΝ χpplegate,Ν ψixby,Ν ωhvatalΝ εαδΝ ωookΝ αθΪπ υιαθΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ

ωoncordeΝ πκυΝ Ϋξ δΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝ Ν πκζζΫμΝ πλσ φα μΝ εα αΰ ΰλαηηΫθ μΝ ζτ δμέΝ ΟΝ

ύerhardΝ ReineltΝ κΝ 1λλ1Ν βηκ έ υ Ν κΝ TSPδIψ,Ν κΝ κπκέκΝ έθαδΝ ηδαΝ υζζκΰάΝ απσΝ
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υΰελδ δεΫμΝ αιδκζκΰά δμΝ π λδπ υ πθΝ δαφκλ δεάμΝ υ εκζέαμΝ εαδΝ Ϋξ δΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝ

πέ βμΝ απσΝ πκζζκτμΝ λ υθβ ΫμΝ ΰδαΝ τΰελδ βΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθέΝ ΣκΝ βίίη,Ν κΝ ωookΝ εαδΝ

εΪπκδκδΝΪζζκδ,Νυπκζσΰδ αθΝηδαΝπ λέπ π βΝίΫζ δ βμΝπ λδάΰβ βμΝ δαηΫ κυΝγγκ1ίΝπσζ πθ,ΝβΝ

κπκέαΝ σγβε ΝαπσΝΫθαΝπλσίζβηαΝ δΪ αιβμΝ θσμΝηδελκ έπ,Ν πέΝ κυΝπαλσθ κμΝβΝη ΰαζτ λβΝ

ζυηΫθβΝ π λέπ π βέΝ ΓδαΝ πκζζΫμΝ Ϊζζ μΝ π λδπ υ δμΝ η Ν εα κηητλδαΝ πσζ δμ,Ν κδΝ ζτ δμΝ πκυΝ

ηπκλκτθΝ θαΝ ίλ γκτθΝ ΰΰυκτθ αδΝ ησθκΝ Ν πκ κ σΝ 1ΣΝ θαΝ έθαδΝ ηδαΝ ίΫζ δ βΝ π λδάΰβ βέΝ

ΈθαμΝ απσΝ κυμΝ ζσΰκυμΝ πκυΝ ΫεαθαθΝ κΝ TSPΝ ΫθαΝ σ κΝ βηκφδζΫμΝ πλσίζβηαΝ ά αθΝ βΝ θάΝ

ξΫ βΝ κυΝη ΝγΫηα αΝ πθΝ υθ υα δευθΝπλκίζβηΪ πθΝπκυΝπλκΫευπ αθΝ σ ΝαπσΝ βθΝθΫαΝ

ηΫγκ κΝ κυΝ ΰλαηηδεκτΝ πλκΰλαηηα δ ηκτ,Ν δ έπμΝ κυΝ πλκίζάηα κμΝ εξυλβ βμΝ εαδ,Ν πδκΝ

ΰ θδεΪ,Ν κυΝπλκίζάηα κμΝη αφκλΪμΝπκυΝαθαφΫλαη Ν κΝπλκβΰκτη θκΝε φΪζαδκέΝΣκΝTSPΝ

ά αθΝ αθΝ σζαΝ αυ ΪΝ αΝ πλκίζάηα α,Ν αζζΪΝ πλκφαθυμΝ πδκΝ τ εκζκΝ κΝ θαΝ ζυγ έ,Ν εαδΝ βΝ

πλσεζβ βΝΫΰδθ ΝαεσηαΝπδκΝ θ δαφΫλκυ αέΝΚαδ,φυ δεΪ,Ν κΝTSPΝΫΰδθ Ν σ κΝ βηκφδζΫμΝ π δ άΝ

Ϋξ δΝΫθαΝσθκηαΝπκυΝυπ θγτηδα ΝεαδΝυπ θγυηέα δΝ ΝσζκυμΝΪζζαΝπλΪΰηα αέΝ                                     

1.3 Π Ρ ΛΛ Γ  TSP 

ε σμΝ απσΝ κΝ εζα δεσΝ πλσίζβηαΝ κυΝ Πζαθσ δκυΝ Ππζβ άΝ πκυΝ αθαζτ αη  

πλκβΰκυηΫθπμΝ,υπΪλξκυθΝεαδΝεΪπκδ μΝπλκ ε Ϊ δμή έ β κυΝ υΰε ελδηΫθκυΝπλκίζάηα κμΝκδΝ

κπκέ μΝγαΝαθαφ λγκτθΝπαλαεΪ πέΝ 

      1έγέ1 τηη λκ  TSP 

ΣκΝΝα τηη λκΝΝTSPΝΝάΝΝaTSPΝ έθαδΝΝβΝΝΰ θδεσ λβΝΝπαλαζζαΰάΝΝ κυΝΝπλκίζάηα κμΝΝ

εαδΝ αθ δ κδξ έΝ Ν ΫθαΝ εα υγυθση θκΝ ί ίαλβηΫθκ ΰλΪφβηαέΝΚΪγ Ν αεηάΝ αθΪζκΰαΝ η Ν κθΝ

πλκ αθα κζδ ησΝ Ν βμΝ Ν Ϋξ δΝ Ν εαδΝ Ν δαφκλ δεσΝ Ν ίΪλκμέΝ Ν ΣαΝ Ν π λδ σ λαΝ Ν πλαΰηα δεΪ 

πλκίζάηα αΝ έθαδΝ υθάγπμΝα τηη λαέ  

1έγέβ υηη λδεσ TSP 

 

ΣκΝ υηη λδεσΝ(symmetric TSP)Ναθ δ κδξ έΝ ΝΫθαΝηβΝεα υγυθση θκΝί ίαλυηηΫθκΝΝ

ΰλΪφβηαέΝΚΪγ ΝαεηάΝη αιτΝ τκΝπσζ πθΝΝ– βη έπθΝ κυΝπλκίζάηα κμΝΫξ δΝαελδίυμΝΝ κΝέ δκΝ
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εσ κμΝ αθ ιαλ ά πμΝ βμΝ εα τγυθ βμΝ πκυΝ γαΝ εδθβγ έΝ κΝ ππζβ άμέΝ Παλα βλκτη Ν Ν σ δΝ κΝ

πέθαεαμΝ εσ κυμΝ κυΝ αθ έ κδξκυΝ ΰλαφάηα κμΝ έθαδΝ υηη λδεσμέΝ Ν ηαγβηα δεά 

υπκπκέβ βΝ κυΝ πλκίζάηα κμ πμΝ πλσίζβηαΝ αεΫλαδκυΝ ΰλαηηδεκτΝ Ν πλκΰλαηηα δ ηκτΝ

τηφπθαΝΝη ΝΝ κυμΝϊantzig,ΝΝόulkersonΝ εαδΝΝJohnsonΝ, έθαδΝΝβΝαεσζκυγβμ  

κγΫθ κμΝΝπζάλκυμΝΝηβΝΝεα υγυθση θκυΝΝΰλαφάηα κμΝύΝοΝ(V,χ)Νκπκυ VοΝ{1,β,…Ν

n}   

 

1έγέγ Μ λδεσ TSP 

 

 κΝΝΜ λδεσΝTSPΝ(εetric-TSPΝάΝΝdeltaΝ– TSPΝάΝΝ Ν-TSP),ΝΝ αΝΝίΪλβΝΝ πθΝΝαεηυθΝ 

έθαδΝΝ υηη λδεΪΝεαδΝπαλΪζζβζαΝδεαθκπκδκτθΝ βθΝ λδΰπθδεάΝαθδ σ β αΝ(triangle 

 inequality)έΝώΝ λδΰπθδεάΝΝαθδ σ β αΝΝ έθαδΝΝξαλαε βλδ δεάΝΝδ δσ β αΝΝηδαμ 

 Μ λδεάμΝ    υθΪλ β βμέΝΤπ θγυηέακυη ΝΝ κθΝκλδ ησΝ βμΝΜ λδεάμμ 

Μ λδεάΝκθκηΪα αδΝηδαΝ υθΪλ β βΝdΝμΝVΝ-ρΝR,ΝσπκυΝVΝ≠Ν∅ Ν τθκζκ,ΝβΝκπκέαΝ 
δεαθκπκδ έΝ δμΝπαλαεΪ πΝδ δσ β μΝΰδαΝεΪγ  x,y,z∈V: 

d(x,y)οίΝΝαθΝεαδΝησθκΝαθΝxοy 

d(x,y)=d(y,x) 

d(x,y)≤Νd(x,z)+Νd(z,y)Ν( λδΰπθδεάΝαθδ σ β α) 

Νπλυ βΝδ δσ β αΝαπκεζ έ δΝTSPΝπκυΝηπκλ έΝ κΝΰλΪφβηαΝ κυμΝθαΝΫξ δΝ λσΰξκυμέ Ν  

τ λβΝδ δσ β αΝαπαδ έΝ κΝΰλΪφβηαΝ κυΝπλκίζάηα κμΝθαΝ έθαδΝ υηη λδεσ. 

1έγέ4  Πκζζαπζσ  TSP 

 

θ έΝΰδαΝΫθαΝησθκΝππζβ άΝΫξκυη ΝmΝππζβ ΫμΝ δαγΫ δηκυμΝκδΝκπκέκδΝίλέ εκθ αδΝ 

σζκδΝ βθΝπσζβΝnΝ+1ΝεαδΝπλΫπ δΝθαΝ πδ ε φ κτθΝ δμΝπσζ δμΝ1,β,…έnΝέΝΣκΝεσ κμΝ 
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βμΝζτ βμΝ έθαδΝβΝ υθκζδεάΝαπσ α βΝπκυΝ δαθτ αδΝαπσΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ 

ππζβ υθΝ(σζκδΝπλΫπ δΝθαΝ αιδ Ϋοκυθ)έΝ υ άΝ έθαδΝβΝία δεάΝπ λέπ π βΝσ αθΝ βθ 

 λκηκζσΰβ βΝκξβηΪ πθΝmΝκξάηα α,Νίλέ εκθ αδΝ ΝΫθαΝεκδθσΝ αγησΝεαδΝπλΫπ δΝ 

θαΝ ιυπβλ ά κυθΝπ ζΪ μέΝ 

Μπκλκτη Ν θαΝ η α ξβηα έ κυη Ν αυ σΝ κΝ πλσίζβηαΝ Ν TSPΝ ξπλέακθ αμΝ βθΝ πσζβΝ

n+1Ν Ν mΝ πσζ δμΝ n+1,n+β,…n+mΝ έΝ ΟδΝ αεηΫμΝ (Ν i,n+k),   nΝ εαδ  

,ζαηίΪθκυθΝίΪλκμΝc(i,n+kΝ)οcΝ(i,n+1),ΝεαδΝσζ μΝκδΝαεηΫμ  πκυΝ υθ ΫκυθΝ κυμΝεσηίκυμΝn+1,Ν

n+β,Ν…n+mΝζαηίΪθκυθΝΫθαΝη ΰΪζκΝίΪλκμΝΜέ 

1έγέη Σκ Ευεζ έ δκ - TSP 

ΣκΝ υεζ έ δκΝ- TSPΝ(ϋuclideanΝTSP)Ν έθαδΝΫθαΝΜ λδεσ-TSPΝ κΝκπκέκΝΜ λδεάΝ 

έθαδΝβΝΝ υεζ έ δαΝΝΜ λδεάέΝToΝπλσίζβηαΝΫξ δΝαπκ δξγ έΝσ δΝ έθαδΝΝσP-Πζάλ μ 

[20,p. 237–βζζΝ],Ν Ν υεζ έ δαΝη λδεάΝκλέα αδΝΰδαΝd- δΪ α κυμΝξυλκυμΝαθΝx,y∈V  

η ΝxΝοΝ(x1,Νxβ,ΝΝέΝΝέΝΝέΝΝ,ΝΝxd)ΝΝεαδΝΝyΝΝοΝΝ(y1,ΝΝyβ,ΝΝέΝΝέΝΝέ,ΝΝyd)ΝΝ σ ΝΝβΝΝαπσ α βΝΝΝΝ κυμ 

έθαδΝΝd(x,y)ο  . 

θΝ Ν dοβΝ Ν σ Ν Ν κΝ Ν πλσίζβηαΝ Ν ίλέ ε αδΝ Ν κΝ Ν υθάγβΝ Ν δ δΪ α κΝ Ν ξυλκΝ Ν εαδ 

εαζ έ αδΝ πέπ κ-TSP (planar). 

1.3.6  ΜΫΰδ κ –TSP  

To ΜΫΰδ κ TSP ( Max – TSP)  έθαδΝΝηδαΝΝπαλαζζαΰάΝΝ βθΝΝκπκέαΝΝαθααβ κτη ΝΝ βθΝ

π λδκ έαΝη  κΝη ΰαζτ λκ εσ κμέΝΣκΝπλσίζβηαΝαθΪΰ Ν τεκζαΝ ΝεαθκθδεσΝTSP η Ν βθΝ

ξλά βΝαλθβ δευθΝίαλυθ,Ν θυΝαθΝβΝηΫγκ κμΝ πέζυ βμΝπκυΝ πδζΫΰκυη Ναπαδ έΝ  γ δεΪΝίΪλβΝ

κΝ ΰλΪφβηαΝ ηαμ,Ν ηπκλκτη Ν θαΝ πλκ γΫ κυη Ν Ν ηδαΝ η ΰΪζβΝ αγ λΪΝ Ν ξπλέμΝ  ίζΪίβΝ βμΝ

Ϊλδ βμ π λδκ έαμέ 
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1.3.7. ottleneck TSP 

 κ TSP ζαδηκτ ηπκυεαζδκτ ( bottleneck TSP)Ν εκπσμ ηαμ έθαδ θα ίλκτη  ηδαΝ

π λδκ έα βμΝ Ν κπκέαμΝ Ν κΝ Ν η ΰαζτ λκΝ Ν ίΪλκμΝ Ν ηδαμΝ Ν αεηάΝ Ν θαΝ Ν έθαδΝ Ν σ κΝ κΝ Ν υθα σθΝ

ηδελσ λκέΝ ΣκΝ πλσίζβηαΝ Ϋξ δΝ δμΝ λέα μΝ κυΝ βθΝ εέθβ βΝ πθΝ αυ κεδθά πθ,Ν εαγυμΝ

πδγυηκτη ΝθαΝ ζαξδ κπκδά κυη Ν κΝξλσθκΝκ άΰβ βμΝαπσΝηδαΝπσζβΝ ΝηδαΝΪζζβΝεαδΝ  σξδΝ

εα ’ΝαθΪΰεβθΝκζσεζβλβμΝ βμΝ δα λκηάμ. 

 

1έ4Ν Φ ΡΜΟΓ ΝΣSP 

 

1έ4έ1Ν ε τπω βΝ βμΝΠζαεΫ αμΝΚυεζωηΪ ωθΝ 
 

      ΜδαΝ Ϊη βΝ φαληκΰάΝ κυΝ TSPΝ έθαδΝ κΝ πλσίζβηαΝ βμΝ ε τππ βμΝ ηδαμΝ πζαεΫ αμΝ

ευεζπηΪ πθΝ κυΝκπκέκυΝβΝζτ βΝ δα λαηα έα δΝ βηαθ δεσΝλσζκΝ βθΝκδεκθκηδεάΝπαλαΰπΰάΝ

πθΝπδθΪεπθΝευεζπηΪ πθΝ(printedΝcircuitΝboardsΝ- PCB).  

ΓδαΝθαΝ θυ κυη ΝΫθαΝαΰπΰσΝπΪθπΝ ΝΫθαΝ πέπ κΝη ΝΫθαΝαΰπΰσΝπκυΝ έθαδΝπΪθπΝ Ν

ΫθαΝΪζζκΝ πέπ κ,ΝάΝ ΰδαΝ θαΝ κπκγ ά κυη Ν ( Νη αΰ θΫ λκΝ Ϊ δκΝ βμΝπαλαΰπΰάμΝ πθΝ

πζαε υθ)Ν δμΝαεέ μΝ πθΝκζκεζβλπηΫθπθΝευεζπηΪ πθ,ΝπλΫπ δΝθαΝ βηδκυλΰά κυη Ν λτπ μΝ

βθΝ πζαεΫ αέΝ ΟδΝ λτπ μΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ εαδΝ δαφκλ δεάμΝ δαηΫ λκυέΝ ΓδαΝ θαΝ αθκέικυη Ν

λτπ μΝ δαφκλ δεάμΝ δαηΫ λκυΝ δα κξδεΪ,ΝβΝε φαζάΝ βμΝηβξαθάμΝπλΫπ δΝθαΝεδθβγ έΝ ΝηδαΝ

λΰαζ δκγάεβΝεαδΝθαΝαζζΪι δΝ κθΝ ικπζδ ησΝ λυπάηα κμέΝ υ σΝ απαθ έΝαλε σΝξλσθκέΝΈ δΝ

έθαδΝ ι εΪγαλκΝ βθΝ αλξάΝ σ δΝ εΪπκδκμΝ πλΫπ δΝ θαΝ πδζΫι δΝ εΪπκδαΝ δΪη λκ,Ν θαΝ αθκδξ κτθΝ

σζ μΝκδΝ λτπ μΝ βμΝέ δαμΝ δαηΫ λκυ,ΝθαΝαζζαξ έΝκΝ ικπζδ ησμ,ΝθαΝαθκδξ κτθΝπΪζδΝκδΝ λτπ μΝ

βμΝ πση θβμΝέ δαμΝ δαηΫ λκυ,ΝεζπέΝ 

Έ δ,Ν κΝ πλσίζβηαΝ βμΝ ε τππ βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ γ πλβγ έΝ πμΝ ηδαΝ αεκζκυγέα 

π λδπ υ πθΝTSP,ηδα ΰδαΝεΪγ Ν δΪη λκΝ λτπαμ,ΝσπκυΝκδΝ“πσζ δμ” έθαδΝβΝαλξδεάΝγΫ βΝεαδΝ
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κΝ τθκζκΝσζπθΝ πθ λυπυθΝπκυΝηπκλ έΝθαΝ λυπβγκτθΝη Ν κΝ έ δκΝ λυπΪθδέΝ Ν “απσ α β” 

η αιτΝβΝπσζ πθΝ έθ αδ απσΝ κθΝξλσθκΝπκυΝξλ δΪα αδΝβ ε φαζάΝ κυΝ λυπαθδκτΝθαΝεδθβγ έΝ

απσΝ βθΝ ηδαΝ γΫ βΝ βθΝ ΪζζβέΝ ΟΝ σξκμΝ υΝ έθαδΝ βΝ ζαξδ κπκέβ βΝ κυΝ ξλσθκυΝ βμΝ

π λδάΰβ βμΝ βμΝε φαζάμΝ κυΝ λυπαθδκτ. 

1.4.2 Πλκ κδηα έαΝΠαλαΰΰ ζδυθΝ Ν πκγάε μΝ 
 

υ σΝ κΝπλσίζβηαΝ υθ Ϋ αδΝη Ν βθΝ δαξ έλδ βΝυζδεκτΝηδαμΝαπκγάεβμέΤπκγΫ κυη  

σ δΝ ΝηδαΝαπκγάεβΝφ Ϊθ δΝηδαΝπαλαΰΰ ζέαΝΰδαΝΫθαΝκλδ ηΫθκΝυπκ τθκζκΝ πθΝαθ δε δηΫθπθΝ

πκυΝ έθαδΝ απκγβε υηΫθαΝ βθΝ απκγάεβέΝ ΚΪπκδκΝ σξβηαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ηααΫο δΝ σζαΝ αΝ

αθ δε έη θαΝ βμΝπαλαΰΰ ζέαμΝεαδΝθαΝ αΝ έζ δ κθΝπ ζΪ βέΝ Ν ξΫ βΝη Ν κΝTSPΝ δαφαέθ αδΝ

αηΫ πμέΝ ΟδΝ γΫ δμΝ απκγάε υ βμΝ πθΝ αθ δε δηΫθπθΝ αθ δ κδξκτθΝ κυμΝ εσηίκυμΝ κυΝ

ΰλαφάηα κμέΝ Ν απσ α βΝ η αιτΝ τκΝ εσηίπθΝ έθ αδΝ απσΝ κθΝ ξλσθκΝ πκυΝ ξλ δΪα αδΝ θαΝ

η αεδθβγ έΝ κ σξβηαΝ απσΝ ηδαΝ γΫ βΝ Ν ηδαΝ ΪζζβέΝ ΣκΝ πλσίζβηαΝ τλ βμΝ βμΝ ηδελσ λβμΝ

δα λκηάμΝΰδαΝ κΝσξβηαΝη Ν ζΪξδ κΝξλσθκΝαθΪζβοβμΝηπκλ έΝ υλαΝθαΝζυγ έΝπμΝΫθαΝTSPέΝ Ν

δ δεΫμΝπ λδπ υ δμΝαυ σΝ κΝπλσίζβηαΝηπκλ έΝθαΝζυγ έΝ τεκζαέ 

 

1έ4έγΝΚαζω έω βΝΤπκζκΰδ ά 

  

ΜδαΝ δ δεά π λέπ π βΝ τθ βμΝ ιαλ βηΪ πθΝ ΝηδαΝεΪλ αΝυπκζκΰδ άΝαθαφΫλ αδΝ κΝ

Lenstra & Rinnoy KanΝ [1λιζ]έΝ ΟδΝ ζ δ κυλΰδεΫμΝ ηκθΪ μΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ πΪθπΝ Ν ηδαΝ εΪλ αΝ

υπκζκΰδ άΝ εαδΝ ΫθαΝ κγΫθΝ τθκζκΝ αεέ πθΝ πλΫπ δΝ θαΝ υθ γκτθέΝ  Ν αθ έγ βΝ η Ν βθΝ υθάγβΝ

π λέπ π βΝσπκυΝΫθαΝ Ϋθ λκΝ τθ βμΝSteinerΝ έθαδΝ πδγυηβ σ,Ν υΝβΝπλκςπσγ βΝ έθαδΝσ δΝ Ν

εΪγ Ναεέ α πδ υθΪπ κθ αδΝσξδΝπ λδ σ λαΝαπσΝ τκΝεαζυ δαέΝΩμΝ εΝ κτ κυΝΫξκυη Ν κ 

πλσίζβηα βμΝ τλ βμΝ κυΝ υθ κησ λκυΝηκθκπα δκτΝώamiltonΝη Ναεαγσλδ κΝ βη έκΝΫθαλιβμΝ

εαδ π λΪ π βμέΝ 

ΜδαΝπαλσηκδαΝπ λέπ π βΝ ηφαθέα αδΝ βθΝ πκθκηααση θβΝεαζπ έπ βΝtestbusέΝΓδαΝθαΝ

ζ ΰξγ έΝ βΝ εα α ε υα ηΫθβΝ εΪλ αΝ εΪπκδκμΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθ δζβφγ έΝ σ δΝ ηδαΝ τθ βΝ βΝ κπκέαΝ
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δ Ϊΰ αδΝ βθΝ εΪλ αΝ Ν εαγκλδ ηΫθκΝ βη έκ,Ν δα λΫξ δΝ σζ μΝ δμΝ ζ δ κυλΰδεΫμΝ ηκθΪ μ,Ν εαδΝ

ληα έα δΝ ΝΫθαΝεαγκλδ ηΫθκΝ βη έκέΝΓδαΝεΪγ Ν Ϋ κδαΝηκθΪ αΝΫξκυη Ν πέ βμΝηδαΝεαγκλδ ηΫθβΝ

έ κ κΝ εαδΝ ΫθαΝ βη έκΝ ισ κυΝ ΰδ’Ν αυ σθΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ εαζπ έπ βμέΝ υ σΝ κΝ πλσίζβηαΝ πέ βμΝ

υθδ ΪΝ βθΝ πέζυ βΝ θσμΝπλκίζάηα κμΝηκθκπα δκτΝώamiltonΝη Ν βΝ δαφκλΪΝσ δΝκδΝαπκ Ϊ δμΝ

θΝ έθαδΝ υηη λδεΫμΝεαδΝσ δΝ αΝ βη έαΝαφ βλέαμΝεαδΝ ληα δ ηκτΝεαγκλέακθ αδέ 

 

              1.4.4 Έζ ΰχκμΝ ωθΝΚδθά ωθΝ θσμΝΡκηπσ Ν 

ΓδαΝθαΝεα α ε υΪ κυη ΝΫθαΝεκηηΪ δΝηδαμΝηβξαθάμ,ΝΫθαΝλκηπσ ΝπλΫπ δΝθαΝ ε ζΫ δΝηδαΝ δλΪΝ 

απσΝ λα βλδσ β μΝ Ναυ σΝ( λτπβηαΝκπυθΝ δαφσλπθΝ δαηΫ λπθ,ΝεκπάΝ ξδ ηάμ,Ν ξ δα ησμ 

εζπ)έΝ Ν κυζ δΪΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ δ,Ν έθαδΝθαΝεαγκλδ έΝηδαΝαεκζκυγέαΝ πθΝαπαλαέ β πθΝ λΰα δυθΝπκυ 

κ βΰκτθΝ κθΝ υθ κησ λκΝ υθκζδεσΝξλσθκΝ δα δεα έαμέΝΜδαΝ υ εκζέαΝπλκετπ δΝ 

απσΝαυ άΝ βθΝ φαληκΰάΝ π δ άΝυπΪλξ δΝπλκ λαδσ β αΝ κυμΝπ λδκλδ ηκτμΝκδΝκπκέκδ πλΫπ δΝθα 

 παλα βλβγκτθέΝΈ δΝ υΝΫξκυη Ν κΝπλσίζβηαΝ τλ βμΝ κυΝ υθ κησ λκυΝηκθκπα δκτΝώamilton 

 (σπκυΝκδΝαπκ Ϊ δμΝπκυΝαθ δ κδξκτθΝ κυμΝξλσθκυμΝξλ δΪακθ αδΝΰδαΝ βθΝ κπκγΫ β βΝεαδΝ δμ 

 πδγαθΫμΝαζζαΰΫμΝ κυΝ ηαξέκυ)ΝπκυΝδεαθκπκδ έΝκλδ ηΫθ μΝ ξΫ δμΝπλκ λαδσ β αμΝη αιτΝ πθ 

 λα βλδκ ά πθ. 

             1.4.5 Disk Scheduling Problem  Hard Disk Drive 

ΜέαΝαεσηαΝ φαληκΰάΝ κυΝTSP η Νδ δαέ λκΝ θ δαφΫλκθΝ Ν φαληκΰΫμΝhardware εαδΝ

ΰ θδεσ λαΝπζβλκφκλδεάμΝ έθαδΝ κΝπλσίζβηαΝ βμΝίΫζ δ βμΝ τΰξλκθβμΝεέθβ βμΝ βμΝε φαζάμΝ

θσμΝ εζβλσΝ έ εκυΝ εαδΝ κυΝ εζβλκτΝ έ εκυΝ η αιτΝ ηδαμΝ κηΪ αμΝ κηΫθπθΝ πέΝ κυΝ

εζβλκτΝ έ εκυΝεα ΪΝ λσπκΝυ ΝθαΝ ζαξδ κπκδβγ έΝκΝξλσθκμΝεέθβ βμΝ έ εκυΝεαδΝε φαζάμΝ

αθΪΰθπ βμΝ η αιτΝ δα κξδευθΝ αθαΰθυ πθ. ΣκΝ πλσίζβηαΝ αυ σΝ κθκηΪα αδΝ πλσίζβηαΝ

πλκΰλαηηα δ ηκτΝ δλΪμΝ αθΪΰθπ βμΝ κηΫθπθΝ Ν έ εκΝ εαδΝ έθαδΝ ΰθπ σΝ βθΝ δ γθάΝ

ίδίζδκΰλαφέαΝ πμΝ Disk Scheduling Problem (DSP). ΣκΝ DSP έθαδΝ ΫθαΝ πκζτΝ βηαθ δεσΝ

ίδκηβξαθδεάμΝ εζέηαεαμΝ πλσίζβηαΝ εαδΝ υ ξ έα αδΝ η Ν δΪφκλαΝ πλπ σεκζζαΝ πκυΝ

ξλβ δηκπκδκτθΝκδΝηδελκ ζ ΰε ΫμΝ θ σμΝ θσμΝ εζβλκτΝ έ εκυ (HDD).  
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ΣκΝ υΰε ελδηΫθκΝπλσίζβηαΝ ι Ϊα αδΝαθαζυ δεσ λαΝ κΝΚ φΪζαδκΝθΝπλκε δηΫθκυΝ

θαΝ υζκπκδβγ έΝ η Ν πζάγκμΝ κεδηα δευθΝ αλδγηβ δευθΝ κηΫθπθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ ε δηβγ έΝ η Ν

υηία δεΪΝ ξθδεΪΝ κδξ έαΝ θσμΝ υπδεκτΝ ηπκλδεκτΝ εζβλκτΝ έ εκυέ 
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               Κ Φ Λ ΙΟΝ2 μΝ ΛΓΟΡΙΘΜΟΙΝ-  Γ Ν ΣΙΚΟΙΝ ΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 

 

2έ1Ν ΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 

Ωμ αζΰσλδγηκμ κλέα αδΝ ηδαΝ π π λα ηΫθβΝ δλΪΝ θ λΰ δυθ,Ν αυ βλΪΝ εαγκλδ ηΫθπθ 

εαδΝ ε ζΫ δηπθΝ Ν π π λα ηΫθκΝ ξλσθκ,Ν πκυΝ κξ τκυθΝ βθΝ πέζυ βΝ θσμ πλκίζάηα κμέΝΝ

ΠδκΝ απζΪ αζΰσλδγηκ κθκηΪακυη Ν ηέαΝ δλΪΝ απσΝ θ κζΫμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ αλξάΝ εαδΝ Ϋζκμ,Ν έθαδΝ

αφ έμΝ εαδΝ ε ζΫ δη μΝ πκυΝ εκπσΝ ΫξκυθΝ βθΝ πέζυ β εΪπκδκυΝ πλκίζάηα κμέΝ Ν

ζΫιβ αζΰσλδγηκμ πλκΫλξ αδΝαπσΝηέαΝη ζΫ β 

κυ ΠΫλ β ηαγβηα δεκτΝ κυ κκυΝ αδυθαΝ ηέΧέ ζΝ Χκυαλέαηδ (Abu Ja'far 

Mohammed ibnΝεusaΝ l-Khwarismi),ΝβΝκπκέαΝπ λδ έξ Ν υ βηα δεΫμΝ υπκπκδβηΫθ μ ζτ δμΝ

αζΰ ίλδευθΝπλκίζβηΪ πθΝεαδΝαπκ ζ έΝέ πμΝ βθΝπλυ βΝπζάλβ πλαΰηα έα Ϊζΰ ίλαμέΝΠΫθ Ν

αδυθ μΝ αλΰσ λαΝ βΝ η ζΫ βΝ η αφλΪ βε  α Λα δθδεΪ εαδΝ Ϊλξδα Ν η Ν βΝ φλΪ βΝ

ΟχlgorithmusΝdixitΝ έέέέΟΝ (κΝ ζΰσλδγηκμΝ έπ έέέ)έ Έ δΝβΝζΫιβΝαζΰσλδγηκμΝεαγδ λυγβε ΝαλΰΪΝ

αΝ πση θαΝξέζδαΝξλσθδαΝη Ν βθΝΫθθκδαΝ« υ βηα δεάΝ δα δεα έαΝαλδγηβ δευθΝξ δλδ ηυθ»έΝ

ΣβΝ βη λδθάΝ βμΝ βηα έαΝ βθ κφ έζ δΝ βΝ ΰλάΰκλβΝ αθΪπ υιβΝ πθ βζ ε λκθδευθΝ

υπκζκΰδ υθ αΝηΫ αΝ κυβίκυΝαδυθα. ΟΝσλκμΝαζΰσλδγηκμΝξλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαΝθαΝ βζυ δΝ

η γσ κυμΝπκυΝ φαλησακθ αδΝ ΝπλκΰλΪηηα αΝΰδαΝ βθΝ πέζυ βΝπλκίζβηΪ πθέΝΩ σ κ,ΝΫθαμΝ

πδκΝαθαζυ δεσμΝκλδ ησμΝ βμΝΫθθκδαμΝαυ άμΝ έθαδΝκΝ ιάμμ « ζΰσλδγηκμΝ έθαδΝΫθαΝπ π λα ηΫθκΝ

τθκζκΝ θ κζυθ,Ναυ βλΪΝεαγκλδ ηΫθπθΝεαδΝ ε ζΫ δηπθΝ Νπ π λα ηΫθκΝξλσθκΝκδΝκπκέ μΝ

αθΝαεκζκυγβγκτθΝ πδ υΰξΪθ αδΝΫθαΝ πδγυηβ σΝαπκ Ϋζ ηαέ» 

πσΝ κθΝ κλδ ησΝ πλκετπ δΝ σ δΝ ΰδαΝ θαΝ ξαλαε βλδ έΝ ηδα αεκζκυγέαΝ ίβηΪ πθΝ – 

δα δεα έα πμΝαζΰσλδγηκμ,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δΝ αΝ ιάμΝξαλαε βλδ δεΪμ 

έ κ κμΝ(Input)ΝμΝΚαηέα,ΝηέαΝάΝπ λδ σ λ μΝπκ σ β μΝθαΝ έθκθ αδΝπμΝ έ κ κδΝ κθΝ

αζΰσλδγηκέ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%81%CF%83%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/8%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB_%CE%A7%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BC%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%B3%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/20%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
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Έικ κμ(τutput)Ν μΝ ΟΝ αζΰσλδγηκμΝ θαΝ βηδκυλΰ έΝ κυζΪξδ κθΝ ηδαΝ πκ σ β αΝ πμΝ

απκ Ϋζ ηαέ 

Καγκλδ ησμ(ϊefiniteness)ΝμΝΚΪγ Ν θ κζάΝ βμΝ δα δεα έαμΝθαΝεαγκλέα αδΝξπλέμΝ 

εαηέαΝαηφδίκζέαΝΰδαΝ κθΝ λσπκΝ ε Ϋζ άμΝ βμέ 

Π λα σ β αΝ(όiniteness)ΝμΝΟΝαζΰσλδγηκμΝθαΝ ζ δυθ δΝη ΪΝαπσΝπ π λα ηΫθαΝίάηα αΝ

ε Ϋζ βμΝ πθΝ θ κζυθΝ κυέΝ ΜδαΝ δα δεα έαΝ πκυΝ θΝ ζ δυθ δΝ η ΪΝ απσΝ π π λα ηΫθκΝ

αλδγησΝίβηΪ πθ,ΝζΫΰ αδΝαπζυμΝυπκζκΰδ δεάΝ δα δεα έαέ 

πκ ζ ηα δεσ β αΝ(ϋffectiveness)ΝμΝΚΪγ Νη ηκθπηΫθβΝ θ κζάΝ κυΝαζΰκλέγηκυΝθαΝ

έθαδΝαπζάέΝ υ σΝ βηαέθ δΝσ δΝηδαΝ θ κζάΝ θΝαλε έΝθαΝΫξ δΝκλδ γ έ,ΝαζζΪΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝεαδΝ

ε ζΫ δηβέ 

βηαθ δεΪΝξαλαε βλδ δεΪΝ βθΝη ζΫ βΝαζΰκλέγηπθ,Ν έθαδΝβΝ ε έηβ βΝ βμΝ πέ κ βμΝ

εαδΝ βμΝαπκ κ δεσ β ΪμΝ κυμέ 

2.2  Γ Ν ΣΙΚΟΙΝ ΛΓΟΡΙΘΜΟΙΝ 

2έβέ1ΝΝΙΣΟΡΙΚ Ν Ν ΡΟΜ  

ΣδμΝ εα έ μΝ κυΝ 1ληί–1λθίΝ πκζζκέΝ πδ άηκθ μΝ βμΝ πδ άηβμΝ υπκζκΰδ υθΝ

πλαΰηα κπκέβ αθΝ η ζΫ μΝ Ν ι ζδε δεΪΝ υ άηα αΝ η Ν βθΝ εΫοβΝ σ δΝ βΝ ιΫζδιβΝ γαΝ

ηπκλκτ Ν θαΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝ πμΝ λΰαζ έκΝ ί ζ δ κπκέβ βμΝ ΰδα πλκίζάηα αΝ πκυΝ

απα ξκζκτ αθΝ ηβξαθδεκτμέΝ Ν δ ΫαΝ Ν σζαΝ αυ ΪΝ αΝ υ άηα αΝ ά αθΝ θαΝ αθαπ τικυθΝ ΫθαθΝ

πζβγυ ησΝ «υπκοβφέπθ»Ν ζτ πθΝ Ν ΫθαΝ κηΫθκΝ πλσίζβηαΝ ξλβ δηκπκδυθ αμΝ ζ ΫμΝ

παλσηκδκυμΝη Ναυ κτμΝπκυΝξλβ δηκπκδ έΝβΝφτ βΝεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝΰ θ δευθΝπαλαζζαΰυθΝ

εαδΝφυ δεάμΝ πδζκΰάμέ 

Νφτ βΝΫξ δΝΫθαθΝπκζτΝδ ξυλσΝηβξαθδ ησΝ ιΫζδιβμΝ πθΝκλΰαθδ ηυθ,ΝπκυΝία έα αδΝ

κθΝαεσζκυγκΝεαθσθαΝ βμΝφυ δεάμΝ πδζκΰάμμΝκδΝκλΰαθδ ηκέΝπκυΝ ΝηπκλκτθΝθαΝ πδίδυ κυθΝ
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κΝ π λδίΪζζκθΝ κυμΝ π γαέθκυθ,Ν θυΝ κδΝ υπσζκδπκδΝ πκζζαπζα δΪακθ αδΝ ηΫ πΝ βμΝ

αθαπαλαΰπΰάμέΝ ΟδΝ απσΰκθκδΝ παλκυ δΪακυθΝ ηδελΫμΝ δαφκλκπκδά δμΝ απσΝ κυμΝ πλκΰσθκυμΝ

κυμ,Ν θυΝ υθάγπμΝυπ λδ ξτκυθΝαυ κέΝπκυΝ υΰε θ λυθκυθΝ αΝεαζτ λαΝξαλαε βλδ δεΪέ 

θΝ κΝ π λδίΪζζκθΝ η αίΪζζ αδΝ η Ν αλΰκτμΝ λυγηκτμ,Ν αΝ δΪφκλαΝ έ βΝ ηπκλκτθΝ θαΝ

ι ζέ κθ αδΝ α δαεΪΝ υ Ν θαΝ πλκ αλησακθ αδΝ Ν αυ σέΝ θΝ σηπμΝ υηίκτθΝ λαΰ αέ μΝ

η αίκζΫμ,Ν αλε ΪΝ έ βΝ κλΰαθδ ηυθΝ γαΝ ιαφαθδ κτθέΝ πκλα δεΪ,Ν υηίαέθκυθΝ υξαέ μΝ

η αζζΪι δμ,ΝαπσΝ δμΝκπκέ μΝκδΝπ λδ σ λ μΝκ βΰκτθΝ αΝη αζζαΰηΫθαΝΪ κηαΝ κΝγΪθα κ,Ν

αθΝεαδΝ έθαδΝπδγαθσ,ΝπκζτΝ πΪθδαΝσηπμ,ΝθαΝκ βΰά κυθΝ βΝ βηδκυλΰέαΝθΫπθΝ«εαζτ λπθ»Ν

κλΰαθδ ηυθέ 

Νγ πλέαΝ βμΝ ιΫζδιβμΝ(evolution)ΝΫξ δΝξλβ δηκπκδβγ έΝ ΝηέαΝεα βΰκλέαΝαζΰκλέγηπθΝ

πέζυ βμΝπλκίζβηΪ πθ,ΝπκυΝκθκηΪακθ αδΝΰ θ δεκέΝαζΰσλδγηκδΝ(geneticΝalgorithms)έ 

Ν δ αΰπΰάΝ πθΝ αζΰκλέγηπθΝ αυ υθΝ Ϋΰδθ Ν κΝ 1ληκΝ απσΝ κθΝ όriedberg,Ν κΝ κπκέκμΝ

πδξ έλβ Ν θαΝ υθ υΪ δΝ ηδελΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ όκrtran,Ν π σ κΝ αΝ πλκΰλΪηηα αΝ πκυΝ

πλκΫευοαθΝ δμΝπ λδ σ λ μΝφκλΫμΝ θΝά αθΝ ε ζΫ δηαέ 

ΟδΝΰ θ δεκέΝαζΰσλδγηκδΝ ζδεΪΝ πδθκάγβεαθΝαπσΝ κθ JohnΝώollandΝ βθΝ εα έαΝ κυΝ

1λθίΝεαδΝαθαπ τξγβεαθΝαπσΝ κυμΝφκδ β ΫμΝ κυΝεαδΝ κυμΝ υθ λΰΪ μΝ κυΝ κΝπαθ πδ άηδκΝ

κυΝΜέ δΰεαθέ 

έθαδΝηδαΝηΫγκ κμΝΰδαΝη αφκλΪΝαπσΝΫθαθΝπζβγυ ησΝ«ξλπηκ πηΪ πθ»Ν ΝΫθαθΝΪζζκΝ

πζβγυ ησΝξλβ δηκπκδυθ αμΝΫθαΝ έ κμΝφυ δεάμΝ πδζκΰάμΝηααέΝη Νΰ θ δεκτμΝ ζ ΫμΝσππμΝμ 

δα ατλπ βμΝ (crossover),Ν βζα άΝ αθ αζζαΰάΝ ΰ θ δεκτΝ υζδεκτΝ η αιτΝ τκΝ

ξλπηκ πηΪ πθΝαπσΝαπζκ δ έμΝΰκθ έμέ 

Μ ΪζζαιβμΝ (mutation),Ν βζα άΝ αθα λκφάΝ ΰ θ δεκτΝ υζδεκτΝ Ν ΫθαθΝ υξαέαΝ

πδζ ΰηΫθκΝ σπκέ 
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θ δ λκφάμΝ (inversion),Ν βζα άΝ αθαεα αθκηάΝ βμΝ δΪ αιβμΝ πθΝ ΰκθδ έπθΝ Ν ΫθαΝ

ξλπησ πηαέ 

πδζκΰάμΝ (selection),Ν βζα άΝ κυΝ δαξπλδ ηκτΝ πθΝ ξλπηκ πηΪ πθΝ πκυΝ γαΝ

ξλβ δηκπκδβγκτθΝΰδαΝ βθΝπαλαΰπΰάΝ βμΝ πση θβμΝΰ θ Ϊμέ 

ΟΝΰ θ δεσμΝαζΰσλδγηκμΝ ε ζ έΝηέαΝαθααά β βΝ κΝξυλκΝ πθ υπκοβφέπθΝζτ πθ, 

η Ν σξκΝ βθΝ τλ βΝ εΪπκδαμΝ ζτ βμΝ πκυΝ η ΰδ κπκδ έΝ βΝ υθΪλ β βΝ εα αζζβζσ β αμΝ

(αθ δε δη θδεάΝ υθΪλ β βΝεσ κυμ)έΝ Ν αθααά β βΝαυ άΝ έθαδΝ παλΪζζβζβ, εαγυμΝ Ν εΪγ Ν

υπκοάφδαΝ ζτ βΝ ηπκλ έΝ θαΝ ε ζ έΝ ι ξπλδ άΝ αθααά β βέΝ Ν ηΫγκ κμΝ βμΝ αθααά β βμΝ

ηπκλ έΝθαΝγ πλβγ έΝ αθΝαθαλλέξβ βΝζσφκυ,ΝεαγυμΝΰέθκθ αδΝηδελΫμΝαζζαΰΫμΝ δμΝυπκοάφδ μΝ

ζτ δμΝ κυΝ πζβγυ ηκτΝ εαδΝ πδζΫΰκθ αδΝ πΪθ αΝ κδΝ εαζτ λ μ,Ν ίΪ δΝ βμΝ υθΪλ β βμΝ

εα αζζβζσ β αμέΝ Ναθααά β βΝ πδε θ λυθ αδΝ δμΝπ λδ σ λκΝεα Ϊζζβζ μΝζτ δμ,ΝξπλέμΝ

σηπμΝ θαΝ αΰθκκτθ αδΝ κδΝ υπσζκδπ μ,Ν εαγυμΝ υπΪλξ δΝ πΪθ αΝ κΝ εέθ υθκμΝ θαΝ παΰδ υ έΝ βΝ

δα δεα έαΝ Ν κπδεσΝηΫΰδ κέ 

ΜΫξλδΝ δμΝ αλξΫμΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ 1λκίΝ βΝ η ζΫ βΝ πθΝ ΰ θ δευθΝ αζΰκλέγηπθΝ

π λδκλέακθ αθΝ Νγ πλβ δεσΝ πέπ κ,Νη Νζέΰ μΝπλαε δεΫμΝ φαληκΰΫμέΝ βθ π λέκ κΝαυ άΝκδΝ

ΰ θ δεκέΝ αζΰσλδγηκδΝ ξλβ δηκπκδκτθ αθΝ ευλέπμΝ ΰδαΝ πλκίζάηα αΝ ί ζ δ κπκέβ βμΝ

υθαλ ά πθ,Ν ξλβ δηκπκδυθ αμΝ ξλπηκ υηα αΝ υΰε ελδηΫθκυΝ ηάεκυμ,Ν υα δεάμΝ

επ δεκπκέβ βμέΝΧαλαε βλδ δεΫμΝ έθαδΝκδΝη ζΫ μΝ πθΝώollstienΝεαδΝϊeΝ JongΝ βθΝπ λέκ κΝ

αυ άέ 

ΟΝώollstienΝπλαΰηα κπκέβ ΝαθΪζυ βΝΰδαΝ κΝπυμΝ πδ λκτθΝκδΝ ζ ΫμΝ βμΝ πδζκΰάμΝ

εαδΝ βμΝ δα ατλπ βμΝ βθΝ πέ κ βΝ κυΝ αζΰκλέγηκυέΝ ΟΝ ϊeΝ JongΝ πλκ πΪγβ Ν θαΝ

πλκ δκλέ δΝ αΝ κδξ έαΝ ε έθαΝπκυΝ ηπκ έακυθΝ κυμΝαζΰκλέγηκυμΝθαΝφ Ϊ κυθΝΰλάΰκλαΝ Ν

τΰεζδ βέ 
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πσΝ βθΝαλξάΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ’κί,ΝβΝ πδ βηκθδεάΝεκδθσ β αΝπκυΝα ξκζ έ αδΝη Ν βΝ

γ πλέαΝ εαδΝ φαληκΰάΝ πθΝ ΰ θ δευθΝ αζΰσλδγηπθ,Ν Ϋξ δΝ βηδκυλΰά δΝ ηέαΝ πζβγυλαΝ

πλαε δευθΝ φαληκΰυθΝ πκυΝ ε έθκθ αδΝ Ν πκζζκτμΝ κη έμΝ λ υθβ δεάμΝ εαδΝ σξδΝ ησθκΝ

λα βλδσ β αμέΝ ζ δυθκθ αμΝ βθΝ απσ κ βΝ πθΝ ΰ θ δευθΝ η Ν βΝ λτγηδ βΝ εαδΝ

ί ζ δ κπκέβ βΝ πθΝ ΰ θ δευθΝ ζ υθ,Ν απκ δεθτ αδΝ σ δΝ κδΝ ΰ θ δεκέΝ αζΰσλδγηκδΝΝ

ηπκλκτθΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγκτθΝ Ν δΪφκλ μΝ εα βΰκλέ μΝ πλκίζβηΪ πθΝ εαδΝ απκ ζκτθΝ ηέαΝ

δ ξυλάΝηΫγκ κΝί ζ δ κπκέβ βμέΝ 

2έγΝ Ι ΓΧΓ ΝΣΟΤΝΝΓ Ν ΣΙΚΟΤΝ ΛΓΟΡΙΘΜΟΤ 

2.3.1ΝΝΓ ΝΙΚ  

ΣαΝ ζ υ αέαΝ λδΪθ αΝξλσθδα,ΝΫξ δΝπαλα βλβγ έΝΫθαΝ υθ ξυμΝαυιαθση θκΝ θ δαφΫλκθ 

ΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ υ βηΪ πθΝ πέζυ βμΝπλκίζβηΪ πθΝία δ ηΫθπθΝ δμΝαλξΫμΝ βμ Γ θ δεάμΝ

ιΫζδιβμΝ εαδΝ βμΝ Κζβλκθκηδεσ β αμέΝ ΣαΝ η δκθ ε άηα αΝ πθΝ εζα δευθ η γσ πθΝ

αθααά β βμΝεαδΝί ζ δ κπκέβ βμ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝ υθ ξυμΝαυιαθκηΫθβ αθΪΰεβΝΰδαΝπαλαΰπΰάΝ

ζκΰδ ηδεκτΝπκυΝθαΝηπκλ έΝθαΝ εη αζζ τ αδΝπδκΝαπκ κ δεΪΝ δμΝ λΪ δ μΝ υθα σ β μΝ κυΝ

υζδεκτ,Νά αθΝβΝία δεάΝαδ έαΝπκυΝυγβ Ν κυμΝ πδ άηκθ μΝ ΥΝαυ άθΝ βθΝαθααά β βέΝ υ κτΝ

κυΝ έ κυμΝ αΝ υ άηα αΝ ζ δ κυλΰκτθΝ δα βλυθ αμΝ ΫθαΝ πζβγυ ησ επ δεκπκδβηΫθπθΝ

πδγαθυθΝ ζτ πθΝ εαδΝ φαλησακθ αμΝ πΪθπΝ Ν αυ σΝ δΪφκλ μΝ δα δεα έ μΝ πδζκΰάμΝ κυΝ

εαζτ λκυ,Νεαγυμ εαδΝ δΪφκλκυμΝΰ θ δεκτμΝ ζ ΫμέΝΟδΝ ζ ΫμΝαυ κέΝαθ δΰλΪφκυθΝ κθΝ

λσπκΝ η Ν κθΝ κπκέκΝ αθαπαλΪΰκθ αδΝ εαδΝ η αζζΪ κθ αδΝ αΝ ξλπηκ υηα αΝ πθΝ ευ ΪλπθΝ

πθΝ απθ αθυθΝ κλΰαθδ ηυθέΝ Έ δ,π λθυθ αμΝ απσΝ ΰ θδΪΝ Ν ΰ θδΪ,Ν αΝ υ άηα αΝ αυ ΪΝ

βηδκυλΰκτθΝ υθ ξυμΝθΫκυμΝπζβγυ ηκτμΝπδγαθυθΝζτ πθΝξλβ δηκπκδυθ αμ,Ν σ κΝεκηηΪ δαΝ

εαδΝ κδξ έαΝ απσΝ βθΝ πλκβΰκτη θβΝ ΰ θδΪ,Ν σ κΝ εαδΝ θ ζυμΝ εαδθκτλδαΝ εκηηΪ δαΝ πκυΝ

κεδηΪακθ αδΝΰδαΝ υξσθΝεαζάΝαπσ κ άΝ κυμέΝ παθ δζβηηΫθ μΝ κεδηΫμΝεαδΝπ δλΪηα αΝΫξκυθΝ

έι δΝσ δΝηδαΝΟφυ δεάΟΝαθαπαλΪ α βΝ πθΝπδγαθυθΝζτ πθΝΰδαΝΫθαΝ κηΫθκΝπλσίζβηα,Ν Ν

υθ υα ησΝη Ν βθΝ φαληκΰάΝ Ναυ άΝηδαμΝκδεκΰΫθ δαμΝΰ θ δευθΝ ζ υθ,Ναπκ ζ έΝπκζτΝ
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ξλά δηκΝ λΰαζ έκΝ βθΝ πλκ πΪγ δαΝ πλκ Ϋΰΰδ βμΝ πθΝ πλαΰηα δευθΝ ζτ πθΝ Ν ηδαΝ πκζτΝ

η ΰΪζβΝπκδεδζέαΝπλκίζβηΪ πθΝεαδΝ φαληκΰυθέ  

υ σΝ κΝΰ ΰκθσμ,Νη α λΫπ δΝαυ άΝ βΝΟφυ δεκτΝηκθ ΫζκυΟΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ ΝηδαΝπκζζΪΝ

υπκ ξση θβΝεα τγυθ β,Νσ κθΝαφκλΪΝ βθΝ πέζυ βΝπλκίζβηΪ πθΝΰ θδεσ λαέΝΈθαμ Γέ έΝΰδαΝ

ΫθαΝ υΰε ελδηΫθκΝπλσίζβηαΝπλΫπ δΝθαΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ αΝπαλαεΪ πΝπΫθ  

υ α δεΪμ 

      1.ΜδαΝΰ θ δεάΝαθαπαλΪ α βΝ πθΝπδγαθυθΝζτ πθΝ κυΝπλκίζάηα κμέ 

      2.ΈθαΝ λσπκΝ βηδκυλΰέαμΝ θσμΝαλξδεκτΝπζβγυ ηκτΝ πθΝπδγαθυθΝζτ πθέ 

      3.ΜδαΝ αθ δε δη θδεάΝ υθΪλ β βΝ απκ έηβ βμ,Ν πκυΝ παέα δΝ κΝ λσζκΝ κυ   

Π λδίΪζζκθ κμ εα α Ϊ κθ αμΝ δμΝζτ δμΝη ΝίΪ βΝ βθ εα αζζβζσ β ΪΝ κυμέ 

     4.Γ θ δεκτμΝ ζ ΫμΝπκυΝη α λΫπκυθΝ βΝ τθγ βΝ πθΝπαδ δυθέ 

    5.ΣδηΫμΝΰδαΝ δΪφκλ μΝπαλαηΫ λκυμΝπκυΝξλβ δηκπκδ έΝκΝΓέ έΝ(ηΫΰ γκμ πζβγυ ηκτ, 

πδγαθσ β μΝ φαληκΰάμΝ πθΝΰ θ δευθΝ ζ υθ,Νε ζέ)έ 

 2.3έβΝΝ ΟΜ ΝΝ ΝΟΝΝΓ Ν ΣΙΚΟΤΝΝ ΛΓΟΡΙΘΜΟΤ 

ΈθαμΝ υπδεσμΝ Γέ έΝ π λδζαηίΪθ δΝ απζΫμΝ ζ δ κυλΰέ μ,Ν πκυΝ σηπμΝ ελτίκυθΝ ηΫ α κυμΝ

η ΰΪζβΝδ ξτέΝ υ σμΝκΝ υθ υα ησμΝαπζκρεσ β αμΝεαδΝ δ ξτκμΝ έθαδΝ κΝη ΰαζτ λκ γΫζΰβ λκΝ

βμΝ ξθδεάμΝ κυμέΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝαυ άΝπαλκυ δΪακθ αδΝ αΝία δεΪΝ κδξ έα,ΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝ

Ϋξ δΝ ΫθαμΝαζΰσλδγηκμ,Νυ Ν θαΝ γ πλ έ αδΝ ΰ θ δεσμΝ εαδΝ έθ αδΝ ΫθαΝ παλΪ δΰηαΝπκυΝεΪθ δΝ

αθ δζβπ άΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝγ πλέαμέ λξδεΪΝ ΝΫθαΝΓέ έΝπλΫπ δΝθαΝυπΪλξκυθΝ κδξ έαΝπκυΝ

γαΝ κθΝ υθ ΫκυθΝ η Ν κ πλσίζβηαΝ πκυΝ πδζτ δέΝ Ν επ δεκπκέβ βΝ εαδΝ βΝ αθ δε δη θδεάΝ

υθΪλ β βΝ πδ ζκτθ αυ σΝ κΝ εκπσΝεαδΝ έθαδΝΟ εΝ πθΝπθΝκυεΝΪθ υΟΝ υ α δεΪΝΰδαΝΫθαΝΓέ έΝ

Ν επ δεκπκέβ βΝαφκλΪΝ ΫθαΝ τθκζκΝπδγαθυθΝζτ πθΝ κυΝπλκίζάηα κμέΝ  αθαπαλΪ α βΝ

πθΝζτ πθΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ δΝη ΝΫθαΝηαγβηα δεσ,Νφκληαζδ δεσΝ λσπκ, υ ΝθαΝ έθαδΝ υθα άΝ
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βΝ π ι λΰα έαΝ απσΝ κθΝ υπκζκΰδ άέΝ ιΥΝ Ϊζζκυ,Ν επ δεκπκέβ β υπΪλξ δΝ εαδΝ κΝ φυ δεσΝ

ηκθ ΫζκΝ (ξλπηκ υηα α)Ν εαδΝ ηΪζδ α,Ν σζ μΝ κδΝ αζζαΰΫμΝ πκυ παλα βλκτθ αδΝ κυμΝ

κλΰαθδ ηκτμΝΰέθκθ αδΝπΪθπΝ αΝεπ δεκπκδβηΫθα ξαλαε βλδ δεΪΝ πθΝξλπηκ πηΪ πθέ 

ΚτλδκμΝ σξκμΝ βμΝεπ δεκπκέβ βμΝ έθαδΝ θαΝαθαπαλδ ΪΝη Ν δεαθκπκδβ δεσΝ λσπκΝ αΝ

πδηΫλκυμΝξαλαε βλδ δεΪΝ πθΝζτ πθ,Νυ ΝθαΝ δ υεκζτθ δΝ δμΝ πση θ μ ζ δ κυλΰέ μΝ κυΝ

αζΰκλέγηκυΝ(ευλέπμΝ βθΝ πδζκΰά)έΝ πκ Ϋζ ηαΝ βμΝεπ δεκπκέβ βμΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝβΝτπαλιβΝ

κηκδκ ά πθΝ αθΪη αΝ αΝ Ϊ κηαΝ η Ν εκπσΝ βθΝ εα ΪζζβζβΝ εη Ϊζζ υ βΝ κυμ,Ν δσ δΝ κδΝ

κηκδσ β μΝ ίκβγκτθΝ βθΝ εα τγυθ βΝ κυ οαιέηα κμέΝ δΪφκλαΝ έθαδΝ αΝ έ βΝ βμΝ

επ δεκπκέβ βμΝ πκυΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ΰέθκυθΝ απσΝ πλσίζβηαΝ Ν πλσίζβηαέΝ Ν πδκΝ απζάΝ έθαδΝ βΝ

επ δεκπκέβ βΝ η Ν υα δεΪΝ οβφέαΝ (bits)μΝ εΪγ Ν ζτ β αθαπαλέ α αδ απσΝ ηδαΝ υα δεάΝ

υηίκζκ δλΪΝ (binaryΝ string)Ν εαγκλδ ηΫθκυΝ ηάεκυμέΝ ΠΪθ πμ,Ν Ϋξκυθ αθαφ λγ έΝ πκδεέζ μΝ

ηκλφΫμΝεπ δεκπκδά πθ,ΝπκυΝεΪγ ΝηδαΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ κΝυπσΝ ιΫ α βΝπλσίζβηαέΝΚαηδΪΝ θΝ

έθαδΝαπκ ζ ηα δεάΝΰδαΝσζαΝ αΝπλκίζάηα α,Ν θυΝ έθαδΝπδγαθσΝΫθαΝπλσίζβηαΝθαΝ πδ Ϋξ αδΝ

π λδ σ λ μΝ απσΝ ηδαΝ επ δεκπκδά δμέΝ ΣκΝ έΰκυλκΝ έθαδΝ σ δΝ βΝ επ δεκπκέβ βΝ έθαδΝ ΫθαΝ

ελέ δηκΝίάηαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝΓέ έΝεαδΝαθΝ θΝ έθαδΝπλκ ε δεά,Νπδγαθσ α αΝγαΝαπκί έΝ

ηκδλαέαΝ ΰδαΝ βθΝ πδ υξέαΝ κυέΝ  εα αζζβζσ β αΝ βμΝ επ δεκπκέβ βμΝ ιαλ Ϊ αδΝ Ν η ΰΪζκΝ

ίαγησΝαπσΝ βΝ δαέ γβ β εαδΝ βθΝπ έλαΝ κυΝ ξ δα άέΝυηίαέθ δΝ η λδεΫμΝφκλΫμΝηΪζδ α,Ν

πλκφαθ έμΝ λσπκδ επ δεκπκέβ βμΝ θαΝ έθαδΝ ζέΰκΝ (άΝ εαδΝ εαγσζκυ)Ν απκ ζ ηα δεκέέΝ Κα ΪΝ

υθΫπ δαΝπλκετπ δΝ κΝελέ δηκΝ λυ βηαμΝπκδκδΝ έθαδΝκδΝπαλΪΰκθ μΝπκυΝεαγκλέακυθ κΝ έ κμΝ

βμΝεπ δεκπκέβ βμΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝ πδζ ξγ έΝΰδαΝΫθαΝ υΰε ελδηΫθκΝπλσίζβηανΝ θΝυπΪλξ δΝ

ι εΪγαλβΝ απΪθ β βΝ πκυΝ θαΝ εαζτπ δΝ σζ μΝ δμΝ π λδπ υ δμέΝ Μ λδεΫμΝ ΰ θδεκτΝ τπκυΝ

υηίκυζΫμΝγαΝφαθκτθΝ βθΝπαλαπΫλαΝαθΪπ υιβΝ κυΝγΫηα κμέ 

ΓδαΝπαλΪ δΰηα,ΝΫ πΝβΝ υθΪλ β βΝf(x)οxβ,Νη Νxο[ί,γ]ΝεαδΝxΝαεΫλαδκμέΝ β έ αδΝ κΝ

ηΫΰδ κΝ βμΝ υθΪλ β βμΝ κΝ π έκΝ κλδ ηκτΝ βμέΝΓδαΝ θαΝ ζυγ έΝ κΝ πλσίζβηαΝαπσΝ ΫθαΝΓέ έΝ

πλΫπ δΝθαΝ πδθκβγ έΝΫθαμΝ λσπκμΝεπ δεκπκέβ βμΝ πθΝπδγαθυθΝζτ πθέΝΟΝπδκΝπλκφαθάμΝεαδΝ
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ζδεΪ,Ν σππμΝ γαΝ απκ δξγ έ,Ν πδκΝ απκ ζ ηα δεσμΝ λσπκμΝ επ δεκπκέβ βμΝ έθαδΝ θαΝ

αθαπαλα αγ έΝ βΝ εΪγ Ν ζτ βΝη ΝηδαΝ υα δεά υηίκζκ δλΪΝηάεκυμΝ η,Ν πκυΝαλδγηβ δεΪΝ γαΝ

δ κ υθαη έΝ ηαΝ βθΝ αθ έ κδξβ εα δεάΝ δηάΝ βμΝ ζτ βμέΝ Έ δΝ εαζτπ αδΝ σζκΝ κΝ π έκΝ

κλδ ηκτΝαπσΝ δμΝ γβΝ υθα ΫμΝ υηίκζκ δλΫμΝ αυ κτΝ κυΝ έ κυμέΝΠξΝβΝ υηίκζκ δλΪΝ1ίί1ίΝ

αθ δ κδξ έ,Ν εα ΪΝ αΝ ΰθπ Ϊ,Ν βθΝ δηάΝ 1κΝ κυΝ εα δεκτΝ υ άηα κμέΝ υθάγπμ,Ν Ν

πλκίζάηα αΝί ζ δ κπκέβ βμΝηαγβηα δευθΝ υθαλ ά πθ,ΝβΝ υα δεάΝ έθαδΝβΝπδκΝίκζδεάΝεαδΝ

πδκΝαπκ κ δεάΝεπ δεκπκέβ βέ 

ΣκΝ τ λκΝία δεσΝ κδξ έκΝ βμΝ τθ βμΝ θσμΝΓέ έΝη Ν κΝπλσίζβηαΝπκυΝζτθ δ,Ν έθαδΝ

βΝαθ δε δη θδεάΝ υθΪλ β βέΝ υ άΝπαέλθ δΝπμΝ έ κ κΝηδαΝαπκεπ δεκπκδβηΫθβΝ υηίκζκ δλΪΝ

εαδΝ πδ λΫφ δΝηδαΝ δηάΝ( υθάγπμΝπλαΰηα δεά),ΝπκυΝ έθαδΝαθΪζκΰβ κυΝπσ κΝεαζΪΝζτθ δΝ κΝ

πλσίζβηαΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ υηίκζκ δλΪέΝ Ν δηάΝ αυ άΝ απκ ζ έΝ εαδΝ κθΝ εαγκλδ δεσΝ

παλΪΰκθ αΝ πδίέπ βμΝεαδΝπκζζαπζα δα ηκτΝάΝσξδΝ κυΝα σηκυέ Ναθ δε δη θδεάΝ υθΪλ β βΝ

παέα δΝ κΝ λσζκΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ κΝ ξθδεσΝ ηκθ Ϋζκέ Ου δα δεΪ,Ν έθαδΝ βΝ ησθβΝ

πζβλκφκλέαΝπκυΝ Ϋξ αδΝκΝαζΰσλδγηκμΝΰδαΝ κΝπλσίζβηαΝπκυΝζτθ δέΝ έθαδΝ βηαθ δεσΝαυ άΝβΝ

υθΪλ β βΝ θαΝ έθαδΝ τεκζαΝ υπκζκΰέ δηβ,Ν υ Ν θα ηβθΝ πδίλα τθ δΝ κυμΝ λυγηκτμΝ βμΝ

δα δεα έαμέΝ πδ λΫφκθ αμΝ κΝ παλΪ δΰηα,Ν βΝ υθΪλ β βΝ δεαθσ β αμΝ κυΝ πλκίζάηα κμΝ

η ΰδ κπκέβ βμΝ έθαδΝφαθ λσΝσ δΝπλΫπ δΝθα έθαδΝβΝέ δαΝβΝf,Νΰδα έΝκυ δα δεΪΝ κΝαβ κτη θκΝ

έθαδΝβΝη ΰδ κπκέβ βΝαυ άμΝ βμΝ υθΪλ β βμέΝΈ δΝ ΝεΪγ Νζτ β,Ν βζα άΝ ΝεΪγ ΝπδγαθάΝ

δηάΝ βμΝ η αίζβ άμΝ x,αθ δ κδξ έΝ ηδαΝ δηάΝ δεαθσ β αμΝ άΝ απσ κ βμΝ (fitnessΝ άΝ score),Ν ηδαΝ

δηάΝπκυΝαιδκζκΰ έΝ κΝ πσ κΝεαζάΝ έθαδΝβΝ ζτ βΝ ΰδαΝ βΝη ΰδ κπκέβ βΝ βμΝ υθΪλ β βμΝεαδΝ

πκυ,Ν ΰδαΝ αυ ά βθΝ π λέπ π βΝ έθαδΝ βΝ έ δαΝ βΝ δεσθαΝ βμΝ βθΝ fέΝ Μ Ν κθΝ εαγκλδ ησΝ βμΝ

επ δεκπκέβ βμΝ εαδΝ βμΝ αθ δε δη θδεάμΝ υθΪλ β βμΝ κλέα αδΝ πζΫκθΝ κΝ πλσίζβηαΝ εαδΝ

κζκεζβλυθ αδΝ κΝπλυ κΝ Ϊ δκΝ φαληκΰάμΝ θσμΝΓέ έΝ ιέα δΝθαΝ βη δπγ έΝβ αυ κθκηέαΝεαδΝ

αθ ιαλ β έαΝαυ κτΝ κυΝ α έκυΝαπσΝ αΝ πση θαΝηΫλβέΝΟδΝζ δ κυλΰέ μΝπκυΝαεκζκυγκτθΝαπσΝ

υΝεαδΝπΫλαΝ θΝ ιαλ υθ αδΝαπσΝ κΝπυμΝΰέθ αδΝβΝαθαπαλΪ α βΝ πθΝα σηπθΝ κΝ ξθβ σΝ
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π λδίΪζζκθΝ εαδΝ η Ν πκδκΝ λσπκΝ αιδκζκΰκτθ αδΝ κδΝ δεαθσ β ΫμΝ κυμέΝ υ σΝ έθαδΝ πκυ αέκΝ

ξαλαε βλδ δεσ,Ν δσ δΝ πδ λΫπ δΝ βθΝ δαπλαΰηΪ υ βΝ πκζζυθΝ πλκίζβηΪ πθΝ η Ν ηδαΝ απζάΝ

αζζαΰάΝ βθ υθΪλ β βΝ δεαθσ β αμ,Ν έ πμΝ εαδΝ βθΝ επ δεκπκέβ βέΝ Ν φΪ βΝ κλδ ηκτΝ βμΝ

επ δεκπκέβ βμΝ εαδΝ βμΝ αθ δε δη θδεάμΝ υθΪλ β βμΝ υπΪλξκυθΝ πΪθ αΝ Ν εΪγ Ν Γέ έΝ

αθ ιαλ ά πμΝ κυΝπλκίζάηα κμέ 

 κΝ πση θκΝ Ϊ δκΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝζ δ κυλΰέ μΝπκυΝαθάεκυθΝ βΝφΪ βΝ λ ιέηα κμ 

κυΝ Γέ έΝ υΝ ΰέθ αδΝ κΝ ετλδκμΝ σΰεκμΝ βμΝ λΰα έαμΝ εαδΝ παλΪΰ αδΝ κΝ απκ Ϋζ ηαΝ

βμί ζ δ κπκέβ βμέΝ Ν κηάΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ θσμΝΓέ έΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ αΝπαλαεΪ πΝ 

άηα αμ 

1έΝ βηδκυλΰέαΝαλξδεκτΝπζβγυ ηκτΝ(Initialization) 

βέΝ παθαζβπ δεσΝηΫλκμΝ κυΝαζΰσλδγηκυΝ( βηδκυλΰ έΝθΫ μΝΰ θδΫμΝίΪ δΝ πθ 

πλκβΰκτη θπθ) 

a)ΝΤπκζκΰδ ησμΝ βμΝδεαθσ β αμΝ πθΝα σηπθΝ(όitnessΝcalculation) 

b) δαίΪγηδ βΝ πθΝδεαθκ ά πθΝ(scaling) 

c)Ν πδζκΰάΝ πθΝδεαθσ λπθΝα σηπθΝεαδΝαθ δΰλαφάΝ κυμΝ βθΝ πση θβΝΰ θδΪ 

( ζδ δ ησμ)έ 

d)Ν πδζκΰάΝΰκθΫπθ 

e)Ν θαπαλαΰπΰά 

•Ν δα ατλπ βΝα υΰαλδυθΝα σηπθΝ(ωrossover) 

•ΝΜ ΪζζαιβΝη ηκθπηΫθπθΝα σηπθΝ(εutation) 

f)Ν θ δεα Ϊ α βΝ βμΝπαζδΪμΝΰ θ ΪμΝη Ν βθΝεαδθκτλδαέ 

g)ΝΟΝαζΰσλδγηκμΝκζκεζβλυθ αδΝσ αθΝδεαθκπκδβγκτθΝ αΝελδ άλδαΝ ληα δ ηκτ 
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Ναλξδεκπκέβ βΝ έθαδΝ κΝίάηαΝ κΝκπκέκΝκλέα αδΝκΝαλξδεσμΝπζβγυ ησμ,ΝπΪθπΝ κθ 

κπκέκΝ γαΝ ζΪίκυθΝ ξυλαΝ κδΝ ζ δ κυλΰέ μΝ κυΝ Γέ έΝΟΝ πζβγυ ησμΝ αυ σμΝ δαζΫΰ αδΝ η Ν υξαέκΝ

λσπκΝαθΪη αΝ Νσζ μΝ δμΝ υθα ΫμΝ δηΫμΝ πθΝη αίζβ υθΝ κυΝπλκίζάηα κμ,Ν 

θυΝ κΝ ηΫΰ γσμΝ κυΝ κλέα αδΝ απσΝ κΝ ξλά βΝ ( υθάγπμ,Ν σηπμ,Ν ιαλ Ϊ αδΝ απσΝ κυμΝ

πσλκυμΝ κυμΝ πκυΝ Ϋξ δΝ βΝ δΪγ άΝ κυ)έΝ  Ν η λδεΫμΝ η λδεΫμΝ υζκπκδά δμ,Ν βΝ πδζκΰάΝ πθΝ

αλξδευθΝ βη έπθΝΰέθ αδΝη Ν υλ δεΫμΝη γσ κυμ,Ν έθκθ αμΝΫθαΝ ιΝαλξάμΝπζ κθΫε βηαΝ βθΝ

αθααά β βέΝΈ πΝ κΝ παλΪ δΰηΪΝ ηαμ,Ν σ δΝ κΝ ηΫΰ γκμΝ κυΝ πζβγυ ηκτΝ έθαδΝ ζέΝΜΫθ δΝ θαΝ

πδζ ξγκτθΝ υξαέαΝ Ϋ λδμΝ υηίκζκ δλΫμΝαπσΝ δμΝγβΝπδγαθΫμέΝ υ σΝηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝη ΝβίΝ

δα κξδεΫμΝλέο δμΝ θσμΝ έηδκυΝθκηέ ηα κμ,Νυ ΝθαΝπλκετοκυθΝζΝ υηίκζκ δλΫμΝηάεκυμΝηΝβΝ

εΪγ Ν ηέαέΝ ΈθαΝ πδγαθσΝ θΪλδκΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ ίΰΪζ δΝ δμΝ υηίκζκ δλΫμΝ ί11ί1,Ν 11ίίί,Ν

ί1ίίίΝεαδΝ1ίί11έ 

φκτΝπλκετο δΝ βΝ πλυ βΝ ΰ θδΪ,Ν κΝΓέ έΝ δ Ϋλξ αδΝ κΝ παθαζβπ δεσΝηΫλκμΝ κυέΝΟ 

πζβγυ ησμΝ πλΫπ δΝ θαΝ αιδκζκΰβγ έ,Ν βζα άΝ θαΝ η λβγ έΝ βΝ δεαθσ β αΝ πδίέπ βμΝ κυΝ εΪγ Ν

α σηκυΝξπλδ ΪέΝΓδαΝθαΝ υηί έΝαυ σΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ δΝαπκεπ δεκπκέβ βΝξαλαε βλδ δευθΝεαδΝ

Ϋπ δ αΝ υπκζκΰδ ησμΝ βμΝ απσ κ βμΝ πθΝ α σηπθέΝ ΟΝ παλαζζβζδ ησμΝ η Ν κΝ φυ δεσΝ ηκθ ΫζκΝ

έ πμΝ ίκβγΪΝ βθΝ εα αθσβ βΝ αυ άμΝ βμΝ δα δεα έαμμΝ  βΝ φτ βΝ αΝ ξλπηκ υηα αΝ θσμΝ

κλΰαθδ ηκτΝ ΫξκυθΝ αΝ ΰκθέ δΪΝ κυμΝ επ δεκπκδβηΫθαΝ αΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ κυμέΝ ΣκΝ τθκζκΝ

αυ άμΝ βμΝεπ δεκπκδβηΫθβμΝΰ θ δεάμΝπζβλκφκλέαμΝκθκηΪα αδ,ΝσππμΝ έπαη ,Νΰκθσ υπκμέΝΟΝ

ΰκθσ υπκμΝ θΝ έθαδΝ αθ δζβπ σμΝ η Ν δμΝ φυ δεΫμΝ αδ γά δμΝ πθΝ ΫηίδπθΝ σθ πθέΝ θ έγ α,Ν

αθ δζβπ άΝ ΰέθ αδΝ βΝ αζζβζ πέ λα βΝ κυΝ η Ν κΝ π λδίΪζζκθ,Ν πκυΝ Ϋξ δΝ πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ βθΝ

κλα άΝ ηφΪθδ βΝ πθΝ ξαλαε βλδ δευθΝ αυ υθέΝ θΪζκΰκμΝ έθαδΝ κΝ λσζκμΝ βμΝ

απκεπ δεκπκέβ βμΝ κΝ ξθβ σΝ ηκθ ΫζκέΝ υΝ κΝ λσζκΝ κυΝ ΰκθσ υπκυΝ παέα δΝ βΝ κηάΝ βμΝ

υηίκζκ δλΪμΝη Ν αΝ υα δεΪΝοβφέαΝπμΝαθ έ κδξκΝ πθΝΰκθδ έπθέΝΟΝφαδθσ υπκμΝαθαφΫλ αδΝ

βθΝ παλα βλά δηβΝ ηφΪθδ βΝ ηδαμΝ υηίκζκ δλΪμ,Ν βζα άΝ κΝ πυμΝ φαέθ αδΝ κΝ

π λδίΪζζκθΝ βμέΝΠ λδίΪζζκθΝσηπμ,Νγ πλ έ αδΝβΝαθ δε δη θδεάΝ υθΪλ β β,ΝΪλαΝκΝφαδθσ υπκμΝ
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ηδαμΝ υηίκζκ δλΪμΝαθ δ κδξ έΝ βθΝαπκεπ δεκπκδβηΫθβΝ δηάΝ κυ,ΝπκυΝαθάε δΝ κΝ τθκζκΝ

κλδ ηκτΝ βμΝαθ δε δη θδεάμΝ υθΪλ β βμέ 

εκπσμΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ αιδκζσΰβ βμΝ έθαδΝ θαΝ υπκζκΰδ έΝ ΰδαΝ εΪγ Ν Ϊ κηκΝ κυΝ

πζβγυ ηκτΝβΝδεαθσ β αΝ κυΝΰδαΝ πδίέπ βέΝ βΝφτ βΝκδΝδεαθσ β μΝ πθΝα σηπθΝ θΝηπκλκτθΝ

θαΝπλκ δκλδ κτθΝη Ναυ βλσΝ λσπκέΝ έθαδΝσηπμΝεαγκλδ ηΫθ μΝαπσΝ κΝΰ θ δεσΝυζδεσΝ πθΝ

ξλπηκ πηΪ πθΝ κυμέΝ τεκζαΝπΪθ πμΝγαΝηπκλκτ Νεαθ έμΝθαΝδ ξυλδ έ,ΝπξΝΰδαΝ αΝαυα,Νσ δΝ

η ΰαζτ λβ τξβΝΰδαΝ πδίέπ βΝΫξκυθΝσ αΝηπκλκτθΝθαΝι φ τΰκυθΝαπσΝΪλπαΰ μ,ΝθαΝαθ ΫξκυθΝ

Ναλλυ δ μΝεαδΝΰ θδεΪΝθαΝαθ δπαλΫλξκθ αδΝ δμΝσπκδ μΝαθ δικσ β μΝπαλκυ δΪακθ αδΝεα ΪΝ

βΝ δΪλε δαΝ βμΝ απάμΝ κυμέΝ υθ πυμ,Ν κΝ υπκζκΰδ ησμΝ βμΝ δεαθσ β αμΝ έθαδΝ γ η ζδυ βμΝ

ζ δ κυλΰέαΝ ΰδαΝ κΝ Γέ έΝ Ν φαληκΰάΝ βμΝ έθαδΝ πκζτΝ απζάΝ ( κυζΪξδ κθΝ ΰδαΝ απζΪΝ

πλκίζάηα α)μΝ ΰδαΝ εΪγ Ν υηίκζκ δλΪΝ κυΝ λΫξκθ κμΝ πζβγυ ηκτΝ υπκζκΰέα αδΝ βΝ απσ κ άΝ

βμΝ απσΝ βθΝ ά βΝ ΰθπ άΝ αθ δε δη θδεάΝ υθΪλ β βέΝ  Ν πδκΝ τθγ αΝ πλκίζάηα α,Ν κΝ

υπκζκΰδ ησμΝ δεαθσ β αμΝ ηπκλ έΝ θαΝ δ κ υθαη έΝ η Ν βθΝ ε Ϋζ βΝ ηδαμΝ λΰα βλδαεάμΝ

πλκ κηκέπ βμέ 

Μ ΪΝαπσΝ βθΝπαλαΰπΰάΝη λδευθΝΰ θ υθ,ΝκΝΓέ έΝαλξέα δΝ δΰΪΝ δΰΪΝθαΝ υΰεζέθ δΝπλκμΝ

κΝίΫζ δ κΝ βη έκΝ κυΝξυλκυΝαθααά β βμέΝΟΝσλκμΝ“ τΰεζδ β”,Νσ κθΝαφκλΪΝ αΝΪ κηαΝ κυΝ

πζβγυ ηκτ,Ν βηαέθ δΝ σ δΝ αΝ π λδ σ λαΝαπσΝ αυ ΪΝηκδΪακυθΝαλε ΪΝη αιτΝ κυμέΝΆη κΝ

απκ Ϋζ ηαΝ αυ κτΝ έθαδΝ κδΝ δεαθσ β ΫμΝ κυμΝ θαΝ δαφΫλκυθΝ απσΝ ζΪξδ αΝ ΫπμΝ εαγσζκυΝ εαδΝ

εα ΪΝ υθΫπ δαΝ βθΝ πδζκΰάΝ υπΪλξ δΝ πκζτΝ η ΰΪζκμΝ αθ αΰπθδ ησμΝ ΰδαΝ κΝ πκδκμΝ γαΝ υ δΝ

απκΰσθκυμΝ βθΝ πση θβΝΰ θδΪέΝΈ δ,Ν αΝΪ κηαΝπκυΝ έθαδΝ αΝπδκΝδεαθΪ,ΝΫ πΝεαδΝη Ν ζΪξδ βΝ

δαφκλΪ,Ν θΝ εα κλγυθκυθΝ -εα ΪΝ πΪ αΝ πδγαθσ β α- θαΝ πδίζβγκτθΝ ηΫ αΝ κΝ π λδίΪζζκθΝ

κυμΝ εαδΝ βΝ πλσκ κμΝ κυΝ αζΰκλέγηκυΝ απσΝ ΫθαΝ βη έκΝ εαδΝ πΫλαΝ ΰέθ αδΝ η Ν πκζτΝ αλΰκτμΝ

λυγηκτμ,ΝξπλέμΝσηπμΝβΝ τΰεζδ βΝθαΝΰέθ αδΝπλκμΝ κΝίΫζ δ κΝ βη έκ,ΝαζζΪΝπλκμΝΫθαΝ κπδεσΝ

αελσ α κέΝ ΣκΝ φαδθση θκΝ αυ σΝ κθκηΪα αδΝ πλσπλβΝ τΰεζδ βΝ (prematureΝ convergence)έΝ Ν

πλσπλβΝ τΰεζδ βΝ ηπκλ έΝ θαΝ απκφ υξγ έΝ η Ν ξλά βΝ ηβξαθδ ηυθΝ δαίΪγηδ βμΝ (scalingΝ
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mechanisms)έΝΠλσε δ αδΝΰδαΝ ξθδεΫμΝπκυΝΫξκυθΝ σξκΝ βθΝ πατιβ βΝ πθΝ δαφκλυθΝ– σ κΝ

ηδελΫμΝ εδΝ αθΝ έθαδΝ - πθΝ δεαθκ ά πθΝ πθΝ α σηπθΝ εαδΝ βθΝ πδκΝ τεκζβΝ αθΪ διβΝ πθΝ

εαζτ λπθΝ ηΫ αΝ απσΝ βθΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ πδζκΰάμέΝ Μ Ν κυμΝ ηβξαθδ ηκτμΝ δαίΪγηδ βμΝ

ΰεα αζ έπ αδΝ κΝεζα δεσΝηκθ ΫζκΝ βμΝλκυζΫ αμΝεαδΝπζΫκθΝκδΝ υεαδλέ μΝ πθΝα σηπθΝ βθΝ

πδζκΰάΝ θΝ έθαδΝαθΪζκΰ μΝ βμΝδεαθσ β ΪμΝ κυμέΝΟδΝευλδσ λκδΝηβξαθδ ηκέΝπκυΝ άη λα 

πδελα κτθΝ έθαδμ 

●ΝΓλαηηδεάΝ δαίΪγηδ βΝ(δinearΝscaling)έ 

●Ν εγ δεάΝ δαίΪγηδ βΝ(proportionalΝscaling)έ 

●Ν δαίΪγηδ βΝη ΝίΪ βΝ βΝ δλΪΝ(όitnessΝranking). 

●ΝΠαλαγυλκπκέβ βΝ(Windowing)έ 

 βΝ ΰλαηηδεάΝ δαίΪγηδ βΝ κδΝ δηΫμΝ πθΝ δεαθκ ά πθΝ κυΝ πζβγυ ηκτΝ

η α ξβηα έακθ αδΝ τηφπθαΝη ΝηδαΝΰλαηηδεάΝ ξΫ βΝ βμΝηκλφάμμΝsοα*f+ίΝσπκυΝ αΝαΝεαδΝίΝ

υπκζκΰέακθ αδΝη ΝίΪ βΝ δμΝ ιάμΝ τκΝ υθγάε μμ 

 ●ΝκΝηΫ κμΝσλκμΝ πθΝδεαθκ ά πθΝπλδθΝεαδΝη ΪΝ κθΝη α ξβηα δ ησΝθαΝηβθΝαζζΪα δΝ

εαδ 

●ΝκδΝη ΰαζτ λ μΝδεαθσ β μΝ κυΝπζβγυ ηκτΝθαΝηβθΝυπ λίαέθκυθΝΫθα 

πλκεαγκλδ ηΫθκΝπκζζαπζΪ δκΝ κυΝηΫ κυΝσλκυΝ( υθάγπμΝ δπζΪ δκ)έ 

θΪζκΰκμΝ έθαδΝ εαδΝ κΝ λσπκμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ εγ δεάμΝ δαίΪγηδ βμέΝ ΣαΝ Ϊ κηαΝ

ξβηα έακυθΝηδαΝ αιδθκηβηΫθβΝζέ αΝη ΝίΪ βΝ δμΝδεαθσ β ΫμΝ κυμΝεαδΝβΝθΫαΝ κυμΝδεαθσ β α,Ν

βΝ εγ δεΪΝ δαίαγηδ ηΫθβΝδεαθσ β αΝs,Νπλκετπ δΝ φαλησακθ αμΝ κθΝη α ξβηα δ ησΝsοfεΝ

σπκυΝ εΝ υθάγπμΝ πδζΫΰ αδΝ θαΝ έθαδΝ βΝ δλΪΝ κυΝ εΪγ Ν α σηκυΝ βΝ αιδθκηβηΫθβΝ ζέ αέΝ

Γ θδεΪΝ κΝεΝηπκλ έΝθαΝπκδεέζ δΝαπσΝπλσίζβηαΝ ΝπλσίζβηαέΝΜπκλ έΝαεσηβΝεαδΝθαΝαζζΪι δΝ

εα ΪΝ κΝ ξλσθκΝ ε Ϋζ βμΝ ΰδαΝ θαΝ π λδκλέα δΝ άΝ θαΝ δ υλτθ δΝ βθΝ πκδεδζέαΝ αθΪζκΰαΝ η Ν δμΝ
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αθΪΰε μέΝ βΝ δαίΪγηδ βΝη ΝίΪ βΝ βΝ δλΪ,Ν κυμΝη α ξβηα δ ηκτμΝπκυΝζαηίΪθκυθΝξυλα, 

Νξλβ δηκπκδ έ αδΝεαηέαΝπαλΪη λκμέΝΣαΝΪ κηαΝ αιδθκηκτθ αδΝη ΝίΪ βΝ δμΝδεαθσ β ΫμΝ κυμΝ

απσΝ κΝ ηδελσ λκΝ πλκμΝ κΝ η ΰαζτ λκέΝ πκ έ αδΝ κΝ ηδελσ λκΝ ηδαΝ θΫαΝ δεαθσ β αΝ εαδΝ

υθ ξέακθ αμΝ δα κξδεΪΝπλκμΝ κΝη ΰαζτ λκ,ΝκδΝθΫ μΝδεαθσ β μΝαυιΪθκυθΝεα ΪΝηέαΝ αγ λάΝ

δηάέ 

Νπαλαγυλκπκέβ βΝ έθαδΝ ξθδεάΝ τηφπθαΝη Ν βθΝκπκέαΝκδΝ δηΫμΝ πθΝδεαθκ ά πθ 

λκπκπκδκτθ αδΝπλδθΝαπσΝ βθΝ πδζκΰάΝπμΝ ιάμμΝ φαδλ έ αδΝαπσΝ βθΝ δεαθσ β αΝεΪγ Ν

α σηκυΝ πκ σΝ έ κΝ η Ν βθΝ ηδελσ λβΝ δεαθσ β αΝ πκυΝ υπΪλξ δΝ κθΝ πζβγυ ησέΝ Έ δ,Ν κδΝ

δαφκλΫμΝδεαθκ ά πθΝ πθΝα σηπθΝΰέθκθ αδΝπδκΝ ηφαθ έμέΝ π δ άΝσηπμΝεα ΥΝαυ σθΝ κθΝ λσπκ,Ν

αΝ ζδΰσ λκΝ δεαθΪΝ Ϊ κηαΝ ΫξκυθΝ ηβ αηδθΫμΝ υεαδλέ μΝ πδζκΰάμ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ γ έΝ ΫθαΝ εΪ πΝ

σλδκΝ πθΝ δεαθκ ά πθΝ η ΰαζτ λκυΝ κυΝ ηβ θσμέΝ Μ Ν βθΝ πδζκΰά,Ν ίλέ ε δΝ φαληκΰάΝ αΝ

πζαέ δαΝ κυΝ αζΰσλδγηκυ,Ν κΝ θσηκμΝ βμΝ πδίέπ βμΝ κυΝ δεαθσ λκυέΝ ΜΫ πΝ αυ άμΝ βμΝ

δα δεα έαμ,Νεαγκλέα αδΝπκδαΝΪ κηαΝαπσΝ κθΝυπΪλξκθ αΝπζβγυ ησΝγαΝΫξκυθΝ βθΝ υεαδλέαΝ

θαΝζΪίκυθΝηΫλκμΝ βθΝαθαπαλαΰπΰάΝεαδΝθαΝεζβλκ κ ά κυθΝ βθΝ πση θβΝΰ θδΪΝηΫλκμΝάΝ κΝ

τθκζκΝ πθΝξαλαε βλδ δευθΝ κυμέΝ σξκμΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ πδζκΰάμΝ έθαδΝθαΝ πδ λΫπ δΝ

εγ δεάΝ ατιβ βΝ πθΝ δεαθκ ΫλπθΝ α σηπθ εαδΝ ζδεΪ,Ν η ΪΝ απσΝ αθαπαλαΰπΰάΝ αλε υθΝ

ΰ θ υθ,Ν βθΝ πδελΪ β άΝ κυμέΝΈθαμΝΓέ έ ξπλέμΝ πδζκΰάΝ βθΝαθαπαλαΰπΰδεάΝ κυΝ δα δεα έαΝ

δ κ υθαη έΝ η Ν υξαέκΝ οΪιδηκέ ΤπΪλξκυθΝ δΪφκλκδΝ λσπκδΝ υζκπκέβ βμΝ βμΝ πδζκΰάμΝ αΝ

πζαέ δαΝ θσμΝΓέ έΝ κηΫθκυΝσηπμ,Νσ δΝ βΝία δεάΝηκλφάΝ κυΝαζΰκλέγηκυΝ κΝηΫΰ γκμΝ κυΝ

πζβγυ ηκτΝ απσΝ ΰ θδΪΝ Ν ΰ θδΪΝ θΝ αζζΪα δ,Ν εΪγ Ν ξθδεάΝ πδζκΰάμ,Ν ΰδαΝ θαΝ δεαδυθ δΝ κθΝ

έ ζκΝ βμ,Ν κφ έζ δΝ θαΝ έθ δΝ η Ν εΪπκδκΝ λσπκΝ η ΰαζτ λ μΝ πδγαθσ β μΝ αθαπαλαΰπΰάμΝ Ν

Ϊ κηαΝ πκυΝ αιδκζκΰκτθ αδΝ ηΫ αΝ κΝ ξθβ σΝ π λδίΪζζκθΝ πμΝ αΝ πδκΝ δεαθΪέΝ ΟΝ ζ άμΝ

αθαπαλαΰπΰάμΝ ηπκλ έΝ θαΝ εφλα έΝ Ν αζΰκλδγηδεάΝ ίΪ β,Ν η Ν πκζζκτμΝ λσπκυμέΝ Ί πμΝ κΝ

υεκζσ λκμΝαπσΝαυ κτμΝ έθαδΝβΝΫεφλα βΝηΫ πΝηδαμΝ ιαθαΰεα ηΫθβμΝλκυζΫ αμ,Ν βθΝκπκέαΝ

εΪγ Ν υηίκζκ δλΪΝ θσμΝ πζβγυ ηκτΝ αθ δπλκ ππ τ αδΝ Ν ΫθαΝ ηΫλκμΝ βμΝ λκυζΫ αμ,Ν Ν
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αθαζκΰέαΝη Ν βθΝαπσ κ άΝ βμέΝΓδαΝθαΝ ιβΰά κυη Ν βΝξλά βΝ βμΝ ιαθαΰεα ηΫθβμΝλκυζΫ αμ,Ν

γ πλκτη Ν κθΝ πζβγυ ησΝ πθΝ ΪλπθΝ υηίκζκ δλυθ,Ν πκυΝ Ϋξκυη Ν βηδκυλΰά δΝ η Ν βΝ

λέοβΝ θσμΝθκηέ ηα κμΝβίΝφκλΫμέ 

2έγέγΝΝ Φ ΡΜΟΓ ΝΝΓ Ν ΣΙΚΧΝΝΝ ΛΓΟΡΙΘΜΧΝΝ 

 αΝπλυ αΝ κυμΝίάηα αΝκδΝΓέ έΝαπκ Ϋζ αθΝαθ δε έη θκΝη ζΫ βμΝεαδΝαθΪπ υιβμΝ  

παθ πδ άηδαΝεαδΝ λ υθβ δεΪΝεΫθ λαέΝΣαΝ ζ υ αέαΝξλσθδαΝσηπμ,ΝκδΝη ΰΪζ μΝαθΪΰε μΝ

ΰδαΝ βηδκυλΰέαΝ απκ κ δευθΝ φαληκΰυθΝ κΝ ξυλκΝ βμΝ ί ζ δ κπκέβ βμ,Ν Ν υθ υα ησΝ η Ν

βθΝ πκζζΪΝ υπκ ξση θβΝ ξθκζκΰέαΝ πθΝ Γέ έΝ  βΝ υθΫξ δαΝ παλκυ δΪακθ αδΝ η λδεΫμΝ

αθ δπλκ ππ υ δεΫμΝ φαληκΰΫμΝ πθΝΰ θ δευθΝαζΰκλέγηπθέ 

Ιέ Ετλ β ηΫΰδ βμ δηάμ αλδγηβ δευθ υθαλ ά ωθ 

Πλσε δ αδΝΰδαΝ βθΝπδκΝεαζΪΝη ζ βηΫθβΝ φαληκΰάΝ πθ ΰ θ δευθΝαζΰκλέγηπθέΝ Ν τλ βΝ

κυΝηΫΰδ κυΝηδαμΝ υθΪλ β βμΝ θΝ έθαδΝεαγσζκυΝ τεκζβΝυπσγ βΝΰδαΝ υθαλ ά δμΝπκζζυθΝ

η αίζβ υθ,ΝκδΝκπκέ μΝ ηφαθέακυθΝα υθΫξ δ μ,Νγσλυίκ,ΝεζπέΝΣκΝπζ κθΫε βηαΝπκυΝ ηφαθέα δΝ

βΝ φαληκΰάΝ κυμΝ Ν αυ ΪΝ αΝ πλκίζάηα αΝ έθαδΝ σ δΝ βΝ υθΪλ β βΝ εα αζζβζσ β αμΝ έθαδΝ

κηΫθβέ 

ΙΙέ Επ ι λΰα έα δεσθωθ 

ΟδΝ ΰ θ δεκέΝ αζΰσλδγηκδΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ αθαΰθυλδ βΝ πλκ τππθ,Ν σππμΝ αεηΫμ,Ν

πδφΪθ δ μ,ΝαεσηβΝεαδΝαθ δε έη θα,Ν ΝοβφδκπκδβηΫθ μΝ δεσθ μέΝΣκΝαπκ Ϋζ ηαΝαυ άμΝ βμΝ

π ι λΰα έαμΝηπκλ έΝθαΝαπκ ζΫ δΝ βΝίΪ βΝΰδαΝ βθΝοβφδαεάΝσλα βέ 

ΙΙΙέ χ έα β 

ΟδΝ ΰ θ δεκέΝ αζΰσλδγηκδΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγκτθΝ βΝ ξ έα βΝ εα α ε υυθΝ εαδΝ

ιαλ βηΪ πθ,Ν σππμΝ πέξέΝ ΰΫφυλ μ,Ν ηβξαθκζκΰδεΪ ιαλ άηα α,Ν σπκυΝ αβ κτη θκΝ ηπκλ έΝ θαΝ

έθαδΝ σ κΝβΝ τλ βΝηδαμΝζτ βμ,Νσ κΝεαδΝβΝί ζ δ κπκέβ βΝ βμέΝΟδΝαζΰσλδγηκδΝηπκλκτθΝθαΝ

κεδηΪ κυθΝ υθ υα ηκτμΝεαδΝ δ Ϋ μΝπκυΝκΝαθγλυπδθκμΝθκυμΝ ΝγαΝ κεέηαα Νπκ Ϋ,Ν έθκθ αμΝ

θέκ Νπλπ σ υπαΝαπκ ζΫ ηα αέ 
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IVέ Μβχαθδεά ηΪγβ β 

 αΝ υ άηα αΝηβξαθδεάμΝηΪγβ βμΝκδΝΰ θ δεκέΝαζΰσλδγηκδΝηπκλκτθΝθαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝ

ΰδαΝ βθΝαθαεΪζυοβΝεαθσθπθΝif…thenέέέΝ ΝπδκΝΰθπ άΝ φαληκΰάΝ έθαδΝαυ άΝ πθΝ υ ω  

α π  (classified systems), π σ κΝ κδΝ ΰ θ δεκέΝ αζΰσλδγηκδΝ ΫξκυθΝ

ξλβ δηκπκδβγ έΝ εαδΝ Ν παδξθέ δα,Ν πέζυ βΝ ζαίυλέθγπθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ πκζδ δεΫμΝ εαδΝ

κδεκθκηδεΫμΝαθαζτ δμέ 

 V. υθ υα δεά ί ζ δ κπκέβ β 

Πλσε δ αδΝΰδαΝ κΝεζα δεσΝπλσίζβηαΝεα αθκηάμΝπσλπθΝ Ν λα βλδσ β μ,Νη Ν εκπσΝ βΝ

η ΰδ κπκέβ βΝ κυΝ κφΫζκυμΝ άΝ βθΝ ζΪ π β κυΝ εσ κυμέΝ ΣαΝ πλκίζάηα αΝ αυ άμΝ

βμεα βΰκλέαμΝ παλκυ δΪακυθΝ υθ υα δεάΝ ΫελβιβΝ κυΝ ξυλκυΝ αθααά β βμ,Ν πμΝ πλκμΝ κΝ

ηΫΰ γκμΝ κυΝπλκίζάηα κμ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝκΝΫζ ΰξκμΝσζπθΝ πθΝυπκοάφδπθΝζτ πθΝθαΝ έθαδΝ

α τθα κμέΝΣκΝπδκΝΰθπ σΝπλσίζβηαΝαυ άμΝ βμΝεα βΰκλέαμΝ έθαδ αυ σΝ κυΝπ α υ πω , 

σπκυΝ σξκμΝ έθαδΝβΝ τλ βΝ βμΝ υθ κησ λβμΝ δα λκηάμΝΰδαΝ βθΝ πέ ε οβΝ θσμΝ υθσζκυΝ

πσζ πθέΝ 

ΟδΝΰ θ δεκέΝαζΰσλδγηκδΝηπκλκτθΝθαΝ υ κυθΝ Ναυ σΝ κΝπλσίζβηαΝπκζζΫμΝζτ δμΝεκθ ΪΝ

βΝίΫζ δ βέΝΈθαΝΪζζκΝπλσίζβηαΝ έθαδΝβΝαπ υ  ω ω  (bin packing) εαδΝαφκλΪΝ

βθΝ τλ βΝ κυΝ ίΫζ δ κυΝ λσπκυΝ απκγάε υ βμΝ θσμΝ αλδγηκτΝ εδίπ έπθΝ Ν π λδκλδ ηΫθκΝ

ξυλκΝεαδΝΫξ δΝη ΰΪζβΝπλαε δεάΝ βηα έαΝ βΝίδκηβξαθέαέΝ 

ΣΫζκμΝ βθΝ εα βΰκλέαΝ αυ υθΝ πθΝ φαληκΰυθΝ θ Ϊ κθ αδΝ εαδΝ αΝ πλκίζάηα αΝ

α α  – χ π α α  α  (Job shop & Flow shop scheduling). 

Γέθ αδΝ φαθ λσΝ ζκδπσθΝ σ δΝ κδΝ ΰ θ δεκέΝ αζΰσλδγηκδΝ ΫξκυθΝ φαληκ έΝ Ν δΪφκλαΝ

πλκίζάηα αΝ βμΝΣ ξθβ άμΝΝκβηκ τθβμΝεαδΝ δ δαέ λαΝ Νπλκίζάηα αΝί ζ δ κπκέβ βμέΝ Ν

κλδ ηΫθαΝ πλκίζάηα αΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ ά αθΝ πκζτΝ εαζΪΝ θυΝ Ν ΪζζαΝ αλε ΪΝ

απκΰκβ υ δεΪέΝ 

2έγέ4ΝΝ ΤΚΟΛΙ ΝΝΠΟΤΝ ΥΟΤΝΝΝΠ ΡΟΤΙ Σ ΙΝΝΣ ΝΝΝ Φ ΡΜΟΓ ΝΝΣΟΤΝ 

 

Ν ξθκζκΰέαΝ πθΝΰ θ δευθΝαζΰσλδγηπθΝαθΝεαδΝ θΝαπκ ζ έΝπλσ φα βΝαθαεΪζυοβΝ

Ϊλξδ Ν κυ δα δεΪΝ θαΝ φαλησα αδΝ αΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδαέΝ Ω σ κ,Ν κδΝ πδ άηκθ μΝ

αθ δη υπδ αθΝπκζζΪΝπλκίζάηα αΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ φαληκΰάΝ κυμΝ,εΪ δΝπκυΝπζΫκθΝΪλξδ ΝθαΝ
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υπκξπλ έέΝΠκδκδΝ έθαδΝσηπμΝκδΝζσΰκδΝπκυΝγαΝηπκλκτ αθΝθαΝ αγκτθΝ ηπσ δκΝ βθΝ ιΪπζπ βΝ

βμΝ ξθκζκΰέαμΝ κυμν 

1)Πλκίζάηα αΝ ικδε έπ βμΝ η Ν βΝ Γ θ δεάέΝ ΓδαΝ κυμΝ π λδ σ λκυμ,Ν πκυΝ

α ξκζκτθ αδΝη Ν βθΝ πδ άηβΝ πθΝΤπκζκΰδ υθ,ΝκδΝΫθθκδ μΝ βμΝ ιΫζδιβμΝεαδΝ βμΝΦυ δεάμΝ

πδζκΰάμΝηπκλ έΝθαΝηβθΝβξκτθΝπαλΪι θα,ΝαζζΪΝ θΝ έθαδΝεαδΝαπσΝ δμΝπδκΝκδε έ μέΝ Ν δκζκΰέαΝ

θΝ Ϋξ δΝ Ϊη βΝ ξΫ βΝη Ν κυμΝυπκζκΰδ Ϋμ,Ν ΰδΥΝ αυ σΝεαδΝ κδΝ ΰθυ δμΝ ξ σθΝσζπθΝ έθαδΝ Ν

πκζτΝ ΰ θδεσΝ πέπ κέΝ ΠαλΥΝ σζΥΝ αυ Ϊ,Ν θΝ απαδ κτθ αδΝ ΰθυ δμΝ Γ θ δεάμΝ εαδΝ δκζκΰέαμέΝ

ε έθκΝ πκυΝ υηίαέθ δΝ η Ν κυμΝ Γέ έΝ έθαδΝ σ δΝ ηδηκτθ αδΝ η Ν αφαδλ δεσΝ λσπκΝ εΪπκδ μΝ

δα δεα έ μΝ πκυΝ παλα βλκτθ αδΝ βΝ φτ β,Ν ξπλέμΝ θαΝ θ δαφΫλ δΝ Ν η ΰΪζκΝ ίαγησΝ

ζ π κηΫλ δαμΝβΝζ δ κυλΰέαΝ κυμΝεαδΝξπλέμΝθαΝ έθαδΝαπαλαέ β κΝ κΝΰθπ δεσΝυπσίαγλκΝπκυΝ

ΫξκυθΝκδΝίδκζσΰκδΝΰδαΝθαΝη ζ ά κυθΝαυ ΪΝ αΝφαδθση θαέΝΟδΝσλκδΝ έθαδΝ αθ δ ηΫθκδΝαπσΝ βΝ

ίδκζκΰέαΝ η Ν εκπσΝ βθΝ εαζτ λβΝ δ αΰπΰάΝ εαδΝ εα αθσβ βΝ κυΝ γΫηα κμΝ εαδΝ σξδΝ βθΝ

παλαπκηπάΝ κυΝη ζ β άΝ αΝΪΰθπ αΝπ έαΝηδαμΝιΫθβμΝ πδ άηβμΝεαδ,Ν ζδεΪ,Ν βΝ τΰξυ άΝ

κυέΝ ΘαΝ ηπκλκτ Ν έ πμ,Ν θαΝ παλαζβφγ έΝ βΝ αθαφκλΪΝ βΝ Γ θ δεάΝ εαδΝ θαΝ ΰέθ δΝ ηδαΝ

παλκυ έα βΝ πθΝ Γέ έΝ πμΝ Οπλκ ππδεΫμΝ δα δεα έ μΝ ΰδαΝ αθααά β βΝ εαδΝ ί ζ δ κπκέβ βΟ,Ν

αυ σΝ σηπμΝ ηΪζζκθΝ γαΝ Ϋεαθ Ν αΝ πλΪΰηα αΝ υ εκζσ λαέΝ ιΪζζκυ,Ν έθαδΝ υθβγδ ηΫθκΝ κΝ

φαδθση θκΝγ πλέ μΝπκυΝ έθαδΝ αθ δ ηΫθ μΝαπσΝΪζζ μΝ πδ άη μΝθαΝ δα βλκτθΝ βθΝαυγ θ δεάΝ

κυμΝ κλκζκΰέαΝ (πέξέΝ αΝ Ν υλπθδεΪΝ έε υαμΝ θ υλυθ μ,Ν υθΪο δμ,Ν εέ έζέ)έΝ πδπζΫκθ,Ν κΝ

ηΫζζκθΝ εαδΝ βΝ ιΫζδιβΝ πθΝ Γέ έΝ θΝ ιαλ υθ αδΝ Ν εαηέαΝ π λέπ π βΝ απσΝ δμΝ αθ έ κδξ μΝ

γ πλέ μΝ βμΝ δκζκΰέαμέΝΣκΝαλξδεσΝηκθ ΫζκΝ έθαδΝ αθ δ ηΫθκΝαπσΝ ε έ,ΝσηπμΝβΝ φαληκΰάΝ κυΝ

αΝ Σ ξθβ ΪΝ υ άηα αΝ Ϋΰδθ Ν η Ν πζάγκμΝ δαφκλκπκδά πθ,Ν πλκ αλησ πθΝ εαδΝ

Οπαλ ε λκπυθΟΝη Ν σξκΝπΪθ αΝ βΝί ζ έπ βΝ βμΝαπσ κ βμέΝΠζΫκθ,Νηπκλκτη ΝθαΝηδζΪη ΝΰδαΝ

ιΫζδιβΝ εαδΝ απκΰσθκυμΝ πθΝ πλυ πθΝ Γέ έΝ εαδΝ ΰδαΝ ηδαΝ πκλ έαΝ κυμΝ κΝ ξλσθκΝ πκυΝ έθαδΝ

πζάλπμΝαθ ιΪλ β βΝεαδΝαυ κ τθαηβέ 
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β)ΝΣκΝπλσίζβηαΝ κυΝξλσθκυέΝ βΝφτ βΝπμΝΰθπ σ,ΝβΝ ιΫζδιβΝζ δ κυλΰ έΝη ΝλυγηκτμΝ

πκζτΝ αλΰκτμέΝ Χλ δΪακθ αδΝ θαΝ π λΪ κυθΝ ξδζδΪ μΝ ΰ θδΫμ,Ν ΪλαΝ εαδΝ αλε σμΝ ξλσθκμ,Ν ΰδα θαΝ

αζζΪικυθΝ αΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ πθΝ δ υθΝ εαδΝ θαΝ δαφκλκπκδβγκτθΝ κδΝ δεαθσ β μΝ εαδ βΝ

υηπ λδφκλΪΝ κυμέΝ ΘΫ κυθΝ Ϋ δΝ κλδ ηΫθκδΝ κΝ λυ βηαμΝ πυμΝ έθαδΝ υθα σΝ Ϋθα ηκθ ΫζκΝ

αθααά β βμΝ ζτ πθΝ θαΝ Ϋξ δΝ εαζΫμΝ πδ σ δμΝ ξλσθκυ,Ν σ αθ έθαδΝ ηπθ υ ηΫθκ απσΝ ηδαΝ

φυ δεάΝ δα δεα έαΝπκυΝ ι ζέ αδΝη ΝλυγηκτμΝαπέ υ αΝαλΰκτμνΝ  απΪθ β βΝ υΝ έθαδΝ

απζάέΝ Κα ΥΝ αλξάθ,Ν αεσηβΝ εαδΝ βΝ φτ β,Ν βΝ ιΫζδιβΝ θΝ έθαδΝ απσ ησθβΝ βμΝ ηδαΝ αλΰάΝ

δα δεα έαέΝ ιΫζδιβΝ πθΝ δ υθΝ υηίαέθ δΝ σ αθΝαζζΪα δΝ α π λδίΪζζκθΝ κυμΝ εαδΝ πλΫπ δΝ θαΝ

πλκ αληκ κτθΝ αΝ εαδθκτλΰδαΝ κηΫθα,Ν υ Ν θα πδίδυ κυθέΝ ζζαΰΫμΝ σηπμΝ κυΝ

π λδίΪζζκθ κμΝΰέθκθ αδΝη ΝπκζτΝαλΰκτμΝλυγηκτμΝεαδ εα ΪΝ υθΫπ δαΝεαδΝβΝ ιΫζδιβΝαεκζκυγ έΝ

αυ κτμΝ κυμΝ λυγηκτμέΝ θΝ κδΝ αζζαΰΫμΝ κυ π λδίΪζζκθ κμΝ ΰέθκθ αδΝ η Ν ΰλβΰκλσ λκΝ λσπκ,Ν

σ Ν πδ αξτθ αδΝεαδΝβΝ ιΫζδιβέ υ σΝΪζζπ Νπαλα βλ έ αδΝεαδΝ αΝίδκζκΰδεΪΝ λΰα άλδα,Ν

σπκυΝ ηδελκκλΰαθδ ηκέ αζζΪακυθΝ βθΝ υηπ λδφκλΪΝ κυμΝ αηΫ πμ,Ν σ αθΝ κπκγ κτθ αδΝ Ν

θΫ μΝ υθγάε μέ πδπζΫκθ,Ν κΝπ έκΝ πθΝυπκζκΰδ υθΝ αΝΪ κηαΝεπ δεκπκδκτθ αδΝ υθάγπμΝ

πμ υηίκζκ δλΫμΝ εαδΝ κδΝ υθγάε μΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ ηκθ ζκπκδκτθ αδΝ η Ν απζΫμ 

ηαγβηα δεΫμΝ ξΫ δμέΝΈ δ,Ν κΝηκθ ΫζκΝη Ν κΝκπκέκΝ κυζ τ δΝκΝυπκζκΰδ άμΝ θ παλκυ δΪα δΝ

δ δαέ λκΝ υπκζκΰδ δεσΝ φσλ κ,Ν υΰελδθση θκΝ πΪθ αΝ η Ν αθ έ κδξ μ η γσ κυμέΝ ΣκΝ πζάγκμΝ

πθΝα σηπθΝπκυΝεΪγ ΝφκλΪΝ ι Ϊα αδΝ έθαδΝαπσΝζέΰ μΝ εΪ μ ΫπμΝη λδεΫμΝξδζδΪ μ,Ν βζα άΝ

αλε ΫμΝ Ϊι δμΝη ΰΫγκυμΝεΪ πΝαπσΝ κΝπζάγκμΝ πθ ΰκθδ έπθΝ πθΝξλπηκ πηΪ πθΝηδαμΝΫηίδαμΝ

κθ σ β αμέΝ ΟΝ λυγησμΝ πκυΝ ηπκλκτθΝ θα α υΰαλυθκυθΝ αΝ Ϊ κηαΝ κυμΝ πδκΝ ΰλάΰκλκυμΝ

υπκζκΰδ ΫμΝηπκλ έΝθαΝφ Ϊ δΝ κΝΫθα εα κηητλδκΝαθΪΝ υ λσζ π κέΝΌ κΝη ΰΪζκμΝεαδΝαθΝ

έθαδΝ κΝ ξυλκμΝ πκυΝεαζ έ αδΝ κ αζΰσλδγηκμΝ θαΝοΪι δ,Ν βΝ π ι λΰα έαΝη λδευθΝησθκΝα σηπθΝ

αλε έ,Νΰδα έ,ΝσππμΝγα αθαπ υξγ έΝεαδΝπαλαεΪ π,Ν αΝΪ κηαΝαυ ΪΝγ πλκτθ αδΝαθ δπλσ ππκδΝ

κζσεζβλπθ εζΪ πθέΝΈ δΝ ζκδπσθ,Ν κδΝ αξτ β μΝ πκυΝ ηπκλκτθΝ θαΝ πδ τξκυθΝ κδΝ Γέ έΝ έθαδΝ

πκζτΝυοβζΫμέ 
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2.γέηΝΝΤΜΠ Ρ Μ Σ  

ΟδΝ Γέ έΝ απκ ζκτθΝ ηδαΝ πλπ σ υπβΝ η αφκλΪΝ θσμΝ ηκθ ΫζκυΝ πκυΝ ζ δ κυλΰ έΝ η Ν

πδ υξέαΝΰδαΝ εα κηητλδαΝξλσθδαΝ βΝφτ βέΝ πσΝαυ άΝ βΝ εκπδΪ,Ν βηδκυλΰ έ αδΝ κυζΪξδ κθΝ

Ϋεπζβιβ,Ν αθΝ σξδΝ γαυηα ησμ,Ν κθΝ απζσΝ ξλά βΝ ΰδαΝ βθΝ πλπ κ υπέαΝ βμΝ δ ΫαμέΝ

πδί ίαδυθ αδ,ΝεαδΝ Ναυ άΝ βθΝπ λέπ π β,ΝβΝ Ϊ βΝ βμΝ πδ άηβμΝθαΝ ηπθΫ αδΝαπσΝ βθΝ

αθγλυπδθβΝ απάέΝ πσΝ ζ δ κυλΰδεάΝ Ϊπκοβ,Ν κδΝ Γέ έΝ απκ ζκτθΝ ΫθαΝ δ ξυλσΝ εαδΝ τλπ κΝ

λΰαζ έκΝί ζ δ κπκέβ βμέΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝθαΝαθ δη ππέακυθΝη ΰΪζβΝπκδεδζέαΝπλκίζβηΪ πθΝ

η ΰΪζβμΝ υ εκζέαμΝεαδΝθαΝπλκ αλησακθ αδΝ ΝπκζζΪΝπ λδίΪζζκθ αΝυζκπκέβ βμέΝΠαλΥΝσζαΝ

αυ Ϊ,Ν ΰδαΝ πλκίζάηα αΝ σξδΝ η ΰΪζβμΝ πκζυπζκεσ β αμΝ εαδ,Ν σπκυΝ υπΪλξκυθΝ ι δ δε υηΫθ μΝ

ηΫγκ κδΝ ί ζ δ κπκέβ βμ,Ν έ πμΝ κδΝ Γέ έΝ θαΝ ηβθΝ έθαδΝ βΝ εαζτ λβΝ πδζκΰά,Ν ΰδα έΝ έθαδΝ

λΰαζ έκΝ ΰ θδεκτΝ εκπκτέΝ ΠκζτΝ βηκφδζάμΝ εαδΝ απκ κ δεΫμΝ έθαδΝ κδΝ φαληκΰΫμΝ πκυΝ

υθ υΪακυθΝΓέ έΝη ΝΪζζ μΝη γσ κυμΝ(υίλδ δεκέΝΓέ έ),Νΰδα έΝΫ δΝ ικυ λυθκθ αδΝαηκδίαέαΝ

αΝη δκθ ε άηα Ϊ κυμέΝάη λαΝκΝαλδγησμΝ πθΝ φαληκΰυθΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθΝΓέ έΝαυιΪθ δΝ

η Ν ΰλάΰκλκυμΝ λυγηκτμ,Ν πλΪΰηαΝ πκυΝ έξθ δΝ σ δΝ κΝ ηΫζζκθΝ πθΝ Γέ έΝ έθαδΝ υκέπθκέΝ ΟΝ

πδ βηκθδεσμΝ εαδΝ πδξ δλβηα δεσμΝ εσ ηκμΝ Ϋξ δΝ π δ έΝ σ δΝ βΝ τθαηβΝ πκυΝ πλκ φΫλκυθΝ κδΝ

Γέ έΝ έθαδΝ δεαθάΝ θαΝ έθ δΝ ΰλάΰκλ μΝ εαδΝ αιδσπδ μΝ ζτ δμΝ Ν πλκίζάηα αΝ πκζτΝ η ΰΪζβμΝ

υ εκζέαμΝεαδΝπκζυπζκεσ β αμ,ΝΰδΥΝαυ σΝεαδΝαθαηΫθκθ αδΝ κίαλΫμΝ π θ τ δμΝ ΝεσπκΝεαδΝ

ξλάηα αΝΰδαΝ βθΝπαλαπΫλαΝ ιΫζδιάΝ κυμέ 

ΜΫ αΝ κΝ υλτ λκΝ πζαέ δκΝ βμΝ Σ ξθβ άμΝ Νκβηκ τθβμ,Ν κδΝ Γέ έΝ απκ ζκτθΝ ΫθαΝ

πκζζΪΝ υπκ ξση θκΝ π έκέΝ ΤπΪλξκυθΝ πλκίζΫο δμΝ πκυΝ υπκ βλέακυθΝ σ δΝ κΝ κπέκΝ βμΝ

Σ ξθβ άμΝΝκβηκ τθβμΝέ πμΝαζζΪι δΝλδαδεΪΝη Ν βθΝξλά βΝΓέ έΝΣαΝΝ υλπθδεΪΝ έε υαΝ πέ βμΝ

αθαηΫθ αδΝ θαΝ ΰθπλέ κυθΝ η ΰΪζβΝ αθΪπ υιβΝ υθ υααση θαΝ η Ν Γέ έ,Ν θυΝ ΰέθ αδΝ ζσΰκμΝ

αεσηβΝεαδΝΰδαΝη ζζκθ δεάΝ κυμΝ θκπκέβ βΝ ΝΈθαΝεαυ σΝ βη έκΝΫλ υθαμΝαπκ ζ έΝ άη λαΝβΝ

υζκπκέβ βΝ Γέ έΝ Ν παλΪζζβζ μΝ ηβξαθΫμέΝ  Ν πλκβΰκτη θκΝ ε φΪζαδκΝ πδ βηΪθγβε Ν σ δΝ κδΝ

Γέ έΝ ΫξκυθΝ Ϋθ κθαΝ κδξ έαΝ παλαζζβζδ ηκτ, θυΝ εΪπκδκδΝ λ υθβ ΫμΝ κυμΝ ξαλαε βλέακυθΝ
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υοβζκτΝ πδπΫ κυΝ παλΪζζβζκυμΝ αζΰσλδγηκυμΝ (highlyΝ parallelΝ algorithms)έΝ πσΝ βθΝ ΪζζβΝ

η λδΪ,Ν κδΝ παλΪζζβζκδΝ υπκζκΰδ ΫμΝ ΫξκυθΝ αλξέ δΝ θαΝ εΪθκυθΝ δζΪΝ ίάηα αΝ βθΝ αΰκλΪΝ η Ν

υ άηα αΝπκυΝπ λδΫξκυθΝαπσΝζέΰ μΝ εΪ μΝηΫξλδΝζέΰ μΝξδζδΪ μΝ π ι λΰα ΫμέΝΌζβΝαυ άΝβΝ

π ι λΰα δεάΝ δ ξτμΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ πκζτΝ εαζΪΝ εη αζζ τ δηβΝ απσΝ κυμΝ Γέ έΝ υ σΝ

ία έα αδΝευλέπμΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝκδΝΓέ έΝζ δ κυλΰκτθΝπΪθπΝ Νπζβγυ ησΝα σηπθ,ΝκΝκπκέκμΝ

πζΫκθΝηπκλ έΝθαΝ δαηκδλα έΝ Ναλε κτμΝ π ι λΰα ΫμέΝΈ δ,Νέ πμΝθαΝ ηπ λδΫξ δΝαλε άΝ

αζάγ δαΝβΝΪπκοβΝσ δΝκδΝΓέ έΝγαΝίκβγά κυθΝ βθΝ ιΪπζπ βΝεαδΝί ζ έπ βΝ πθΝ πδ σ πθΝ πθΝ

παλΪζζβζπθΝηβξαθυθΝεαδΝ κΝαθ έ λκφκ. ΣκΝηΫζζκθΝγαΝ έι δ,ΝαζζΪΝ κΝ έΰκυλκΝ έθαδΝσ δΝκδΝ

Γέ έΝ θΝπλσε δ αδΝθα ιαφαθδ κτθ,Ν κυζΪξδ κθΝΰδαΝσ κΝγαΝηπκλκτθΝθαΝ έθκυθΝεαζτ λ μΝ

ζτ δμΝαπσΝ κυμ αθ αΰπθδ ΫμΝ κυμέΝΚδΝαυ σΝηΪζζκθΝγαΝ υηίαέθ δΝΰδαΝαλε σΝεαδλσ,ΝαφκτΝ

έθαδΝαθκδε ΪΝΰδαΝΫλ υθαΝπκζζΪΝγΫηα αΝπκυΝαθαηΫθ αδΝθαΝ υ κυθΝαεσηβΝπδκ θ υππ δαεΪΝ

απκ ζΫ ηα αΝεαδΝ θαΝεαγδ λυ κυθΝ κυμΝΓέ έΝπμΝεαγκλδ δεσΝ λΰαζ έκ ΰδαΝ βθΝπ λαδ ΫλπΝ

ιΫζδιβΝ βμΝ πδ άηβμΝ πθΝΤπκζκΰδ υθέ 
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Κ Φ Λ ΙΟΝ 3μΝ Φ ΡΜΟΓ Ν ΣΟΤΝ TSP ΣΙΝ ηίΝ Μ Γ ΛΤΣ Ρ Ν ΠΟΛ ΙΝ Σ Ν
ΛΛ  

 

3.1 ΚΟΠΟ 

 Ναυ σΝ κΝε φΪζαδκ ΰδαΝθαΝΰέθ δΝ τεκζαΝαθ δζβπ σμ σ κΝκΝκλδ ησμΝ κυΝTSPΝσ κΝ

εαδΝ κΝ αζΰσλδγηκμΝ πέζυ βμ,Ν πδζΫΰκυη Ν ΰθπ ΪΝ ηπ δλδεΪ κηΫθα, δμΝ π θάθ α 

η ΰαζτ λ μ πσζ δμ ίΪ β πζβγυ ηκτ κΝ ξΪλ βΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν εαδΝ παλκυ δΪακυη Ν η λδεΪΝ

ξαλαε βλδ δεΪΝίάηα αΝ βμΝ δα δεα έαμΝ πέζυ βμ.  
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3έ1  π α α  π   α   π υ  α   υ α  (x,y) 

 

3.2 ΤΝΘ Κ - Π Ρ ΟΥ  

ΓδαΝθαΝ δαπδ υ κυη Νσ δΝκΝαζΰσλδγηκμΝ κυΝπζαθσ δκυΝππζβ άΝζ δ κυλΰ έΝεαδΝ βΝ

πλΪιβ ξλβ δηκπκδά αη ΝπμΝ κηΫθκΝ δμΝπσζ δμέΝΜ Ν βΝξλά βΝ κυΝ γθδεκτΝε βηα κζκΰέκυ,Ν

ίλάεαη Ν δμΝ υθ αΰηΫθ μΝ (x,y)Ν Ν βμΝ εΪγ Ν πσζβμΝ εαδΝ αυ ΫμΝ δμΝ υθ αΰηΫθ μΝ δμΝ

κπκγ ά αη Ν κΝευ δεαΝ κυΝtspέ  ΝεΪγ Νπσζβ,ΝκδΝ υθ αΰηΫθ μΝυπκζκΰέ βεαθΝ ΝΫθαΝ

ε θ λδεσ βη έκΝ βμΝ πσζβμΝ σππμΝ ΫθαΝ ζδηΪθδ,Ν ΫθαΝ βηαλξ έκΝ εζπέΝ πέ βμ, γ πλά αη  πμΝ

κηΫθκ σ δΝ κΝ πζαθσ δκμ ππζβ άμ γαΝ η αεδθ έ αδ απσΝ βΝ ηδαΝ πσζβ βθΝ ΪζζβΝ η  

ζδεσπ λκ. ΟΝ ζσΰκμΝ έθαδΝ σ δΝ η Ν αυ άΝ βθΝ παλα κξάΝ ιυπβλ κτη Ν εαζτ λαΝ κΝ εκπσΝ

πέζυ βμΝ κυΝ TSPΝ κθΝ ξΪλ βΝ η Ν δμΝ π θάθ αΝ η ΰαζτ λ μΝ πσζ δμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ εαγυμΝ

κλέακθ αμΝ δμΝπσζ δμΝπμΝαπζΪΝ βη έαΝ κΝεαλ δαθσΝ τ βηαΝ κυΝ γθδεκτΝΚ βηα κζκΰέκυΝ

κΝ αθ δζβπ σΝ κπ δεΪΝ ηάεκμΝ βμΝ ΰλαηηάμΝ πκυΝ γαΝ βμΝ θυθ δΝ ΰλαφδεΪΝ αθ δ κδξ έΝ βθΝ

απσ α βΝπκυΝγαΝ δΫθυ ΝκΝππζβ άμΝη Ν ζδεσπ λκέ 
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3.3 ΡΙΘΜ ΣΙΚ Ν ΠΟΣ Λ Μ Σ  

 

Ν ίΫζ δ βΝ ζτ βΝ πκυΝ Ϋξ δΝ πλκετο δΝ η ΪΝ απσΝ ζΝ παθαζάο δμ,Ν βζα άΝ η ΪΝ απσΝ ζΝ

ΰ θδΫμΝζτ πθ,Νπαλκυ δΪα αδΝ βθΝ δεσθαΝ3.2  

                               

                           δεσθαΝ3.2.  Καζτ λβΝζτ βΝη ΪΝαπσΝζΝ παθαζάο δμ                                 

 βθΝ δεσθαΝ ζέγΝ παλκυ δΪα αδΝ βΝ ίΫζ δ βΝ ζτ βΝ πκυΝ πλκετπ δΝ η ΪΝ απσΝ ηιΝ ΰ θδΫμΝ ΰ θ δευθΝ
ζτ πθέ 

                             

                       δεσθαΝ3.3. Καζτ λβΝζτ βΝη ΪΝαπσΝηιΝ παθαζάο δμ 
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 βθΝζέζΝίζΫπκυη Νη ΪΝαπσΝλ1Νΰ θδΫμΝζτ πθ, βΝίΫζ δ βΝζτ β.  

 

                                  

                               δεσθαΝ3.4. Καζτ λβΝζτ βΝη ΪΝαπσΝλ1Ν παθαζάο δμ 

Ν ίΫζ δ βΝ ζτ βΝ πκυΝ Ϋξ δΝ πλκετο δΝ η ΪΝ απσΝ 116 παθαζάο δμ,Ν βζα άΝ η ΪΝ απσΝ 116 ΰ θδΫμΝ
ζτ πθ,Νπαλκυ δΪα αδΝ βθΝ δεσθαΝ3.5 

                             

                        δεσθαΝ3.5. Καζτ λβΝζτ βΝη ΪΝαπσΝ11θ παθαζάο δμ 

 βθΝ δεσθαΝ3έθΝπαλκυ δΪα αδΝβΝίΫζ δ βΝζτ βΝπκυΝπλκετπ δΝη ΪΝαπσΝβίηΝΰ θδΫμΝζτ πθ. 
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                         δεσθαΝ3.6.: Καζτ λβΝζτ βΝη ΪΝαπσΝβίηΝ παθαζάο δμ               

 βθΝ3.7 ίζΫπκυη Νη ΪΝαπσΝ347 ΰ θδΫμΝζτ πθ, βΝίΫζ δ βΝζτ β. 

 

                         

                          δεσθαΝ4έ7. Καζτ λβΝζτ βΝη ΪΝαπσΝ347 παθαζάο δμ 
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                            δεσθαΝ3.8. Καζτ λβΝζτ βΝη ΪΝαπσΝ469 παθαζάο δμ 

 

  βθΝ δεσθαΝ 3έλΝ παλκυ δΪα αδΝ βΝ ίΫζ δ βΝ ζτ βΝ πκυΝ πλκετπ δΝ η ΪΝ απσΝ ηβλΝ ΰ θδΫμΝ ΰ θ δευθΝ
ζτ πθέ 

                        

                      δεσθαΝ3.9. Νεαζυ λβΝζυ βΝη αΝαπσΝηβλΝ παθαζβο δμ 

                     



42 

 

                             

                          δεσθαΝ3.10. Καζτ λβΝζτ βΝη ΪΝαπσΝ1βγιΝΰ θδΫμέ 

                            

                           δεσθα 3.11. Καζτ λβΝζτ βΝη ΪΝαπσΝ1ιιηΝ παθαζάο δμ 
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δεσθαΝ 3.12έΝ υΰε θ λπ δεάΝ παλκυ έα βΝ ξαλαε βλδ δευθ κδξ έπθΝ βμΝ

δα δεα έαμΝ πέζυ βμέΝ ΠΪθπ-αλδ λΪμΝ ΟδΝ ηίΝ η ΰαζτ λ μΝ πσζ δμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ Ν

εαλ δαθσΝ τ βηαΝ υθ αΰηΫθπθέΝΠΪθπΝ ιδΪμΝΠέθαεαμΝαπκ Ϊ πθΝ πθΝηίΝπσζ πθΝη Ν

ηκλφκπκέβ βΝ «γ ληκελα έαμ»έΝ ΚΪ π-αλδ λΪμΝ Καζτ λβΝ ζτ βΝ η ΪΝ απσΝ 1ιιηΝ

παθαζάο δμ (ΰ θδΫμΝζτ πθ)έΝΚΪ π- ιδΪμΝ ιΫζδιβΝ βμΝαθ δε δη θδεάμΝ υθΪλ β βμΝη αιτΝ

δα κξδευθΝ παθαζάο πθ 

3.4 ΤΜΠ Ρ Μ Σ  

ΜΫ αΝ απσΝ βΝ πέζυ βΝ αυ σΝ κυΝ πλκίζάηα κμΝ πδί ίαδυγβε  βΝ ξλβ δεσ β αΝ κυΝ

TSP ,βΝ αιδκπδ έαΝεαδΝβΝζ δ κυλΰδεσ β αΝ κυΝαζΰκλέγηκυέΝ 
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                      Κ Φ Λ ΙΟ 4:DISC SCHEDULING PROBLEM (DSP) 

                       

 Ναυ σΝ κΝε φΪζαδκΝ πδζΫΰ αδΝηέαΝ δ δεάΝ φαληκΰά κυΝTSPΝ κΝξυλκΝ κυΝυζδεκτΝ

υπκζκΰδ υθ,Ν κΝ πλσίζβηαΝ πλκΰλαηηα δ ηκτΝ βμΝ ίΫζ δ βμΝ αθΪΰθπ βμΝ κηΫθπθΝ απσΝ

εζβλσΝ έ εκέΝ βθΝ δ γθάΝίδίζδκΰλαφέαΝ έθαδΝΰθπ σΝπμΝΝdiskΝschedulingΝproblemΝ(ϊSP)έΝ

ΣκΝπλσίζβηαΝαυ σΝ αιδθκη έ αδΝπμΝηβΝ υηη λδεσΝπλσίζβηαΝπ λδκ τκθ κμΝ ππζβ άέΝΓδαΝ

βθΝ εαζτ λβΝ εα αθσβ βΝ κυΝ ϊSPΝ παλκυ δΪα αδΝ κΝ λσπκμΝ αθΪΰθπ βμΝ κηΫθπθΝ θσμΝ

εζβλκτΝ έ εκυΝ απσΝ βθΝ ε φαζάΝ αθΪΰθπ βμΝ εαδΝ κδΝ αθ έ κδξ μΝ αθαζυ δεΫμΝ ηαγβηα δεΫμΝ

εφλΪ δμΝελέ δηπθΝη ΰ γυθέ 

4.1 ΙΣ Μ Σ  

λξδεΪΝκλέακθ αδΝ αΝαδ άηα αΝ(requests)ΝπκυΝ Ϋξ αδΝΫθαμΝ εζβλσμΝ έ εκμΝπμΝi,jΝ∈  N  

,ΝσπκυΝ κΝΝΝυπκ βζυθ δΝ κΝ τθκζκΝ πθΝφυ δευθΝαλδγηυθέΝΈθαΝrequestΝ θΝ έθαδΝ 

απαλαέ β αΝΫθαΝαεΫλαδκΝαλξ έκΝαζζΪΝ θ ξκηΫθπμΝεαδΝ ηάηαΝαυ κτΝ(πέξέΝfragmented 

 file)έΝΜ αιτΝ τκΝκπκδα άπκ Ναδ βηΪ πθΝi,Νj εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝαπσΝ κΝ ΫζκμΝ 

αθΪΰθπ βμΝ κυΝiΝΫπμΝ βθΝΫθαλιβΝαθΪΰθπ βμΝ κυΝjΝκλέα αδΝαπαδ κτη θκμΝ υθκζδεσμΝ 

ξλσθκμ εέθβ βμ actuator arm εαδ platter c[i,j](  msec).  

4έβέΝΥΡΟΝΟΝΚΙΝ  Ν ΛΟΝ  

Πλκε δηΫθκυΝθαΝυπκζκΰδ έΝκΝξλσθκμΝc[i,j]Ν θ κπέακθ αδΝ α αελδίάΝtrack-sector  

ΫθαλιβμΝεαδΝπΫλα κμΝ κυΝαδ άηα κμΝπΪθπΝ κθΝ εζβλσΝ έ εκέΝΣαΝdiskΝsectorsΝάΝαπζΪΝ 

sectorsΝπ λδΰλΪφκθ αδΝαπσΝ βΝΰπθέαΝΦiΝΝ(degrees)Ν πέΝ κυΝ έ εκυΝ ΰΰλαφάμΝ(platter)  

εαδΝ αΝtrackΝαπσΝ βθΝπαλΪη λκΝRiΝ( θ δε δεσΝ βμΝαε έθαμΝ κυΝplatter)έΝΟδΝ 

πζβλκφκλέ μΝαυ ΫμΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ κΝόχTΝ(όileΝχllocationΝTable)ΝεαδΝ κΝ τθκζκΝ 

κλέακυθΝΫθαΝκπκδα άπκ Νtrack-sectorέΝΩμΝπαλαηΫ λκυμΝπκυΝπ λδΰλΪφκυθΝ κΝtrack- 
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sectorΝΫθαλιβμΝ θσμΝrequestΝiΝκλέακυη Ν αΝΦSiΝ(Φ-start)ΝεαδΝ κΝRSiΝ(R-start)ΝεαδΝ 

αθ έ κδξαΝΰδαΝ κΝtrack-sectorΝπΫλα κμΝ βμΝ ΰΰλαφάμΝ κυΝέ δκυΝrequestΝiΝ αΝΦ iΝ(Φ- 

End) εαδ R i (R-End). ΝαλξδεάΝγΫ βΝ κυΝactuatorΝarmΝκλέα αδΝπμΝ RSΝεαδΝ κυΝ 

έ εoυΝϊΦSΝεαδΝπμΝ ζδεάΝγΫ βΝί ζσθαμΝεαδΝ έ εκυΝκλέακθ αδΝ αΝψRϋΝεαδΝϊRϋ 

 αθ έ κδξαέΝΣαΝψRSΝεαδΝϊΦSΝΫξκυθΝπλαΰηα δεΫμΝ δηΫμΝ θυΝ αΝ RϋΝεαδΝϊΦ Ν έθαδΝ 

δεκθδεΪΝπλκε δηΫθκυΝθαΝαπκ υ κυθΝ βΝ ζδεάΝγΫ βΝί ζσθαμ,Ν έ εκυΝεα σπδθΝ 

κζκεζάλπ βμΝ κυΝ ζ υ αέκυΝαδ άηα κμέΝΓδ’αυ σΝ κΝξλκθδεσΝεσ κμΝαπσΝ κΝ ΫζκμΝ 

κπκδκυ άπκ Ναδ άηα κμΝπλκμΝ βΝ ζδεάΝγΫ βΝ βμΝί ζσθαμΝκλέα αδΝπμΝηβ ΫθΝ(ί)έ 

τΝξλσθκμΝ εέθβ βμΝ κυΝ actuatorΝ armΝspeedΝεα ΪΝ βθΝαε έθαΝ κυΝ έ εκυΝ (seekΝ time)Ν

έθαδ 

ΣRijΝοΝ|ΝRSjΝ– REi | / s1       (1) 

,Ν σπκυΝ i,jΝ ΫθαΝαλξδεσΝεαδΝ ζδεσΝαέ βηαΝαθ έ κδξαΝεαδΝ s1Ν βΝ αξτ β αΝ κυΝactuatorΝ

arm  

Ν(trackήmsec)έΝ Ν αξτ β αΝs1Νυπκζκΰέα αδΝαλδγηβ δεΪΝη ΝaverageΝreadΝseekΝtimeΝοΝ 

8.5msec => full seek time = 3*8.5msec = 25.5msec tracks per inch (TPI) 340,000.  

λΪΝ Νπλαΰηα δεάΝ ΰΰλΪοδηβΝαε έθαΝ έ εκυΝπ λέΝ αΝγέκΝcmΝ ξκυη ΝγέκήβέηζοΝ1έζλΝ 

inch => 340,000 tpi * 1.49 = ηίίέίίίΝtracksΝ αΝκπκέαΝ αΝ δαθτ δΝ Νβηέηmsec full 

 seek time Ϊλα Ϋξ δ s1= 500.000 tracks /25.5msec = π λέπκυ η  20.000 track/msec. 
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4.3έΣ ΥΤΣ Σ ΝΣΡΟΦ Ν ΙΚΟΤ 

 

H αξτ β α λκφάμ κυ έ εκυ (platter speed) s2 υπ α  ω  :  

s2=7200RPM => s2=7200 RPM* 360degrees / 60 min/sec => s2 = 43200  

degrees/sec ά 0,12 rotations/msec.  

Κα ΪΝ κΝξλσθκΝεέθβ βμΝ βμΝί ζσθαμΝ Rij απσΝ κΝrequestΝi κΝrequestΝj κΝ έ εκμΝΫξ δΝ 

ΰυλέ δΝεαδΝίλέ ε αδΝπζΫκθΝ βΝΰπθέαΝΦ Rij . υθ πυμΝΫξκυη  

Φ Rij = Φ i + TRij * s2      (2) 

πσΝ αΝ(1), (2) πλκετπ δΝμ 

Φ Rij ο Φ i + | RSj – REi | * s2 / s1 έΝTΫζκμΝβΝί ζσθαΝπαλαηΫθ δΝ αγ λάΝ κΝRSj εαδΝ 

κΝ έ εκμΝΰυλέα δΝηΫξλδΝ βθΝΦSj εα ΪΝπλσ γ κΝξλσθκΝΣΦij κΝκπκέκμΝ έθαδΝμΝ 

ΣΦij οΝ Φij / s2       (3) 

σπκυΝ ΦΝοΝ  1. ΦSj – Φ Rij  ,ΦSj ≥ Φ Rij          

                              2. (ΦSj + 360) - Φ Rij ,ΦSj ξ Φ Rij   (4) 

 

4έ4ΝΣ ΛΙΚ ΝΤΝ ΡΣ   

υθκζδεΪΝΫξκυη μ 

 Cij = TRij + TΦij        (5) 

 

4έηΝΠ Ρ ΟΥ  

ΠλδθΝ εζ έ δΝ αυ σΝ κΝ ε φΪζαδκΝ εαζσΝ γαΝ ά αθΝ θαΝ πδ βηΪθκυη Ν σ δΝ κ ξλσθκμΝ

αθΪΰθπ βμΝ θσμΝαδ άηα κμΝ θΝ έθαδΝηΫλκμΝ κυΝπλκίζάηα κμΝπκυΝ ι Ϊακυη Νεαδ υθ πυμΝ

θΝ ηφαθέα αδΝ πμΝ παλΪη λκμΝ άΝ εαδΝ η αίζβ άΝ απσφα βμΝ σππμΝ εαδΝ κΝ υπδεσΝ TSPΝ

(Travelling Salesman Problem). 
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                                      δεσθαΝ4.1. :εζβλσμΝ έ εκμΝΝHDD 
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Κ Φ Λ ΙΟΝ5: ΡΙΘΜ ΣΙΚ Ν Φ ΡΜΟΓ ΝΣΟΤΝDISK SCHEDULING PROBLEM (DSP) 

 

5έ1ΝΚΟΠΟ 

 κ παλσθ ε φΪζαδκ υζκπκδ έ αδ ΫθαΝπζάγκμΝ κεδηα δευθΝαλδγηβ δευθΝ κηΫθπθΝ

πκυΝ ΫξκυθΝ ε δηβγ έΝ η Ν υηία δεΪΝ ξθδεΪΝ κδξ έαΝ θσμΝ υπδεκτΝ ηπκλδεκτΝ εζβλκτΝ

έ εκυ (Seagate Barracuda 3TB 7200RPM). 

5.2 ΠΟΣ Λ Μ Σ  ΚΧ ΙΚ  Μ Σ LAB  Κ Ι Π ΡΙΓΡ Φ Ν  

 

 

δεσθαΝ5.1 : τλ βΝεαζτ λβμΝ δα λκηάμΝαπσΝ κΝ τθκζκΝ πθΝΰ θ υθΝζτ πθΝεαδΝ ε τππ βΝαυ άμέ 

 

δεσθαΝ5.2 : λξδεκπκέβ βΝπέθαεα 20x20 απκ Ϊ πθ  . 
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δεσθαΝ5.3: Κυ δεαμΝπαλαΰπΰάμ «η αζζαΰηΫθπθ» ζτ πθΝη Ν δμΝη γσ κυμΝflip,Νswap,Νslide. 

 

  

    δεσθαΝ5.4: πκ ζΫ ηα αΝη Ν βΝηΫγκ κΝ«η Ϊζζαιβμ»ΝFlip ησθκέ 
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δεσθα 5.5: Aαπκ ζΫ ηα αΝ«η Ϊζζαιβμ»Νη Ν βΝηΫγκ κΝSlide ησθκέ 

 

δεσθαΝ5.6: Aπκ ζΫ ηα αΝ«η Ϊζζαιβμ»Νη Ν βΝηΫγκ κ Swap ησθκέ 
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δεσθαΝ5.7 : πκ ζΫ ηα αΝ«η ΪζζαιβμΝξπλέμΝ βΝηΫγκ κ flip 

  

δεσθαΝ5.8 : πκ ζΫ ηα αΝ«η Ϊζζαιβμ»ΝξπλέμΝ βΝηΫγκ κΝswap 
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 δεσθαΝ5.9 : πκ ζΫ ηα αΝ«η Ϊζζαιβμ»ΝξπλέμΝ βΝηΫγκ κΝslide 

 

δεσθαΝ5.10:  πκ ζΫ ηα αΝη Νσζ μΝ δμΝη γσ κυμ 
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  5.3 ΤΜΠ Ρ Μ Σ  

 

  κΝπαλσθΝΚ φΪζαδκΝυζκπκδάγβε ΝηέαΝ δλΪΝυπκζκΰδ δευθΝπ δλαηΪ πθΝΰδαΝ κΝϊSPΝ

η Ν βθΝξλά βΝευ δεαΝΰ θ δευθΝαζΰκλέγηπθΝ Νπλκΰλαηηα δ δεσΝπ λδίΪζζκθΝεatlabέΝ 

 ΟδΝαλξδεκπκέβ βΝ πθΝπαλαηΫ λπθΝΫΰδθ Νη Ναλδγηβ δεΫμΝ δηΫμΝπκυΝ έθαδΝ θ δε δεΫμΝ

βμΝπλαΰηα δεάμΝ υηπ λδφκλΪμΝ κυΝηαγβηα δεκτΝπλκίζάηα κμ,ΝσππμΝαυ ΫμΝ εηβλδυγβεαθΝ

κΝΚ φΪζαδκΝ4. 

 ΓδαΝ βθΝαθ τλ βΝθΫπθΝ«η αζζαΰηΫθπθ»Ν ΰ θ υθΝζτ πθΝξλβ δηκπκδάγβεαθΝ λ δμΝ

ηΫγκ κδΝ«η Ϊζζαιβμ»,ΝκδΝflip,ΝswapΝεαδΝslideέ 

 ΚΪγ ΝηέαΝαπσΝαυ ΫμΝυζκπκδάγβε ΝηέαΝφκλΪΝαθ ιΪλ β β,Νεα σπδθΝυζκπκδάγβεαθΝ Ν

υθ υα ησΝη ΝηέαΝαεσηαΝεαδΝ ΫζκμΝεαδΝκδΝ λ δμΝηααέέ 

πσΝ αΝ αλδγηβ δεΪΝ απκ ζΫ ηα αΝ παλα βλκτη Ν σ δΝ δμΝ η γσ κυμΝ ηκυΝ

ξλβ δηκπκδάγβεαθΝ βΝ εΪγ Ν ηδαΝ ησθβΝ βμ,Ν εαζτ λβΝ εαδΝ πδκΝ απκ κ δεάΝ φΪθβε Ν θαΝ έθαδΝ βΝ

ηΫγκ κμΝflipΝ δσ δΝ δμΝκ1Ν παθαζάο δμΝΝίλΫγβε ΝβΝίΫζ δ βΝζτ βΝ Ν ξΫ βΝη Ν δμΝΪζζ μΝ υκΝ

η γσ κυμέΝ Ό κθΝ αφκλΪΝ κΝ υθ υα ησΝ αυ υθΝ πθΝ η γσ πθΝ κΝ πδκΝ απκ κ δεσμΝ ά αθΝ κΝ

υθ υα ησμΝslideΝswapΝ,ΝεαγυμΝίλάε Ν βΝζτ βΝ δμΝκ1Ν παθαζάο δμέΝ 
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                                       Γ ΝΙΚ ΝΤΜΠ Ρ Μ ΣA 

 

 βΝ παλκτ αΝ δπζπηα δεά,Ν εεδθυθ αμΝ απσΝ κΝ ηαγβηα δεσΝ π έκΝ πθΝ δε τπθΝ

(γ πλέαΝ ΰλΪφπθ),Ν εαδΝ πδκΝ υΰε ελδηΫθαΝ απσΝ κΝ πλσίζβηαΝ κυΝ π λδκ τκθ κμΝ ππζβ άΝ

(Traveling Salesman Problem - TSP),Ν ι Ϊ αη Ν ππμΝ πδ υΰξΪθ αδΝ βΝ τλ βΝ ηέαμΝ

δεαθκπκδβ δεάμΝπκδσ β αμΝζτ βμΝη Ν βΝίκάγ δαΝ πθΝΰ θ δευθΝαζΰκλέγηπθέ    

Μ ζ ά αη Ν κ υηη λδεσΝTSP, δμ π θάθ αΝη ΰαζτ λ μΝπζβγυ ηδαεΪΝπσζ δμΝ βμΝ

ζζΪ αμ,ΝεαδΝ κΝηβΝ υηη λδεσ TSP,Ν βΝηκλφάΝ κυΝπλκίζάηα κμ αθΪΰθπ βμ κηΫθπθΝ

απσΝΫθαΝ εζβλσΝ έ εκΝ(Disk Scheduling Problem - ϊSP)Νεα ΪΝ λσπκΝυ ΝθαΝ ηπέπ δΝ κΝ

TSP. 

πδζτπθ αμΝ κΝTSP η Ν βΝίκάγ δαΝ πθΝΰ θ δευθΝαζΰκλέγηπθ δαπδ υθκυη ΝππμΝ Ν

ΫθαΝδ δαέ λαΝυπκζκΰδ δεΪΝπκζτπζκεκΝεαδΝαπαδ β δεσ πλσίζβηα (NP-Hard),Νίλέ εκυη ΝηδαΝ

δεαθκπκδβ δεάμΝπκδσ β αμΝζτ β Ν τθ κηκΝξλκθδεσΝ δΪ βηαέΝ Νζτ βΝπκυΝπαέλθκυη Ν θΝ

έθαδΝαπαλαέ β αΝβΝίΫζ δ β,Νπ σ κΝσηπμΝ έθαδΝαπκ κ δεάΝ κηΫθκυΝ κυΝυπκζκΰδ δεκτΝ

ξλσθκυΝ πκυΝ πδ υΰξΪθκυη Ν έ Ν βθΝ π λέπ π βΝ κυΝ π λδκ τκθ κμΝ ππζβ άΝ δμΝ π θάθ αΝ

η ΰαζτ λ μΝ πσζ δμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ έ Ν βθΝ π λέπ π βΝ αθΪΰθπ βμΝ κηΫθπθΝ απσΝ ΫθαΝ

εζβλσΝ έ εκ.  
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 ΙΣΟ ΛΙ  

http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/123456789/862/4/sakellariouf_manufacturing.pdf 

http://www.math4u.gr/files/bibliaeap/LIKOTHANASIS.pdf 

http://edu.eap.gr/pli/pli31/docs/GAs_introduction.pdf  

http://www.math4u.gr/files/bibliaeap/LIKOTHANASIS.pdf 

http://www.hep.upatras.gr/class/download/eyf_an_ded_anagn_prot/E8PEES_GeneticAlgorit

hms.pdf 

http://poseidon.library.tuc.gr/artemis/MT2009-0005/MT2009-0005.pdf  

http://ikee.lib.auth.gr/record/131424/files/%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%

CE%B1%CE%BA%CE%B7-final.pdf  

http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/6347/1/diplomatiki_Nikolas_Stylianou.p

df 

http://arkolakis.gr/goods/elements/2015/10/genetikoi-algori8moi-traveling-salesman-

problem.pdf  

http://hothardware.com/reviews/Seagate-Barracuda-3TB-Review?page=2 

 

http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/6347/1/diplomatiki_Nikolas_Stylianou.p

df 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjprc

rKy67LAhVBsRQKHSMbA3MQFggoMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.tem.uoc.gr%2F~v

agelis%2FCourses%2FTEM231%2FProject_1_TSP.pptx&usg=AFQjCNEccgBBjlYNdKD

M8qXyIpHOtActug&sig2=Cl6fAgEPFtKBAoa2mt4d6g 

Ι ΛΙ  

γθδεσΝ Μ σίδκΝ Πκζυ ξθ έκΝ ΛΣΙΣΟΠΟΙ  Ν ΠΡΟΓΡ ΜΜ ΣΙΜΟΤΝ
Π Ρ ΓΩΓ ΝΜ ΝΧΡ  ΝΓ Ν ΣΙΚΩΝΝ ΛΓΟΡΙΘΜΩΝΝΝδεσζακμΝΜδξέΝΟυζεΫλκΰζκυ  

23
rd

 – 27
th

 April 2011 5
th

 conference shanghai : 
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