
[Γηπισκαηηθή εξγαζία]    Άγγεινο Μαπξνγηάλλεο 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – Καηαζθεπαζηηθφο Σνκέαο 

 i 

 

 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΚΑΙ ΑΔΡΟΝΑΤΠΗΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΥΔΓΙΑΔΧ ΣΟΙΥΔΙΧΝ 

ΜΗΥΑΝΧΝ 

 

 

 

ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

 

 

Ανάπηςξη Πεπιβάλλονηορ για ηην Τλοποίηζη σεδιαζηικήρ Βεληιζηοποίηζηρ 

με Υπήζη Parser και Γενεηικών Αλγοπίθμων 
 

 

 

 Άγγελορ Μαςπογιάννηρ 

6387 

 

 

 

Δπιβλέπων : Καθηγηηήρ Απγύπηρ Γένηζοπαρ 

 

 

 

 

 

Γηπισκαηηθή εξγαζία ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΣΡΑ, Ινχιηνο, 2017 

 



[Γηπισκαηηθή εξγαζία]    Άγγεινο Μαπξνγηάλλεο 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – Καηαζθεπαζηηθφο Σνκέαο 

 ii 

 

 

 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΚΑΙ ΑΔΡΟΝΑΤΠΗΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ 

[ΣΟΜΔΑ] 

[ΟΝΟΜΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάζηεθε  

απφ ηνλ 

Άγγελο Μαςπογιάννη 

6387 

 

 

 

ηελ  7/7/2017 

 

 

 

 

 Πανεπιζηήμιο Παηπών, Τμήμα Μησανολόγων και Αεποναςπηγών Μησανικών  
 Άγγελορ Μαςπογιάννηρ 

 © 2017– Με ηην επιθύλαξη πανηόρ δικαιώμαηορ 

          

 

 

Η έγθξηζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δελ ππνδεινί ηελ απνδνρή ησλ γλσκψλ ηνπ ζπγγξαθέα. 

Καηά ηε ζπγγξαθή ηεξήζεθαλ νη αξρέο ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο.  



[Γηπισκαηηθή εξγαζία]    Άγγεινο Μαπξνγηάλλεο 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – Καηαζθεπαζηηθφο Σνκέαο 

 iii 

 

 

 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

 

Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη ε έξεπλα, ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ελφο 

πξνγξάκκαηνο γηα ηελ εηζαγσγή, αλάιπζε – κέζσ θαηάιιεινπ parser – θαη βειηηζηνπνίεζε 

ππνινγηζηηθψλ ζρεδηαζηηθψλ ζρέζεσλ κε ηε βνήζεηα γελεηηθψλ αιγνξίζκσλ. Η ρξήζε ηνπ 

parser γίλεηαη θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ θαη επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή 

ππνινγηζηηθψλ ζρέζεσλ ππφ κνξθή θεηκέλνπ θαη ηελ αλαγλψξηζε κεηαβιεηψλ θαη ζπκβφισλ. 

Έηζη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ, δφκεζεο θαη δεκηνπξγίαο ελφο παξακεηξηθνχ 

ππνινγηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν ζα κπνξεί λα ιακβάλεη σο είζνδν νπνηαδήπνηε 

καζεκαηηθή ζρέζε θαη λα πξαγκαηνπνηεί βειηηζηνπνίεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Όζνλ αθνξά 

ζηε κέζνδν βειηηζηνπνίεζεο, επηιέρζεθε ε ρξήζε ησλ γελεηηθψλ αιγνξίζκσλ. Οη γελεηηθνί 

αιγφξηζκνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο αλάιπζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο θαη ππεξβαίλνπλ 

πνιιά εκπφδηα θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ππάξρνπλ ζηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο βειηηζηνπνίεζεο. Ωο 

παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο επηιέρζεθαλ ην απιφ πξφβιεκα 

βειηηζηνπνίεζεο ηεο αθακςίαο κηαο ηππηθήο πξφβνιεο δνθνχ θαη ην πξφβιεκα ειαρηζηνπνίεζεο 

ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθεί έλα ξνκπνηηθφ ρέξη ζε έλα αληηθείκελν πνπ πηάλεη. 
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ABSTRACT 

 The present study examines the design and creation of a program, capable of receiving 

computational design equations as input, analyzing them using a suitable parser and optimizing 

them using Genetic Algorithms. The parser is used during the input of the equations. It allows 

the input of equations as text and, at a next step, the recognition of the variables and the 

operational symbols in the text body. Hence, it is possible to design, assemble and create an 

abstract computational environment, which can receive any mathematical equation as input and 

optimize it in real time. As far as the optimization method is concerned, genetic algorithms will 

be the technique to be used. Genetic algorithms are used widely on analysis and optimization 

problems, since they overcome common obstacles and limitations posed by other conventional 

optimization techniques. To demonstrate the aforementioned methodology, the simple problem 

of the stiffness of a cantilever beam and the problem of the minimization of the forces applied 

onto an object grasped by a robot hand will be the selected case studies.  
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Σύμβολο Μονάδα Μζτρησης Σημασία

k N/m Στακερά ελατθρίου

F N Εφαρμοηόμενθ δφναμθ

δ m Μεταβολι μικουσ

ς Pa Τάςθ

ε - Παραμόρφωςθ

E Pa Μζτρο ελαςτικότθτασ

A m
2 Διατομι

l m Μικοσ

q1 m Διάνυςμα κζςθσ δαχτφλου #1

q2 m Διάνυςμα κζςθσ δαχτφλου #2

c - Κζντρο μάηασ αντικειμζνου

f1 Ν Δφναμθ από δάχτυλο #1 ςτο αντικείμενο
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f2y Ν Κατακόρυφθ δφναμθ από δάχτυλο #2 ςτο αντικείμενο

W N Βάροσ αντικειμζνου

m kg Μάηα Αντικειμζνου

g m/s
2 Επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ

μ - Συντελεςτισ τριβισ

rc m Διάνυςμα κζςθσ κζντρου μάηασ αντικειμζνου

a m Οριηόντια διάςταςθ του αντικειμζνου

b m Κατακόρυφθ διάςταςθ του αντικειμζνου
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.1 ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ 

 

Ο ζθνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αληηκεηψπηζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ελφο πξνβιήκαηνο 

βειηηζηνπνίεζεο ρξεζηκνπνηψληαο parser θαη γελεηηθνχο αιγνξίζκνπο. Σν πξφβιεκα απηφ 

πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο πεξηβάιινληνο φπνπ ζα κπνξεί λα γίλεη ε εηζαγσγή καζεκαηηθψλ 

ζρέζεσλ, ε αλάιπζή ηνπο βάζεη δνζέλησλ πεξηνξηζκψλ θαη ε βειηηζηνπνίεζή ηνπο κε ρξήζε 

ελφο γελεηηθνχ αιγνξίζκνπ. 

     Σν πξψην ζηάδην ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή θαη ε αλάιπζε ησλ καζεκαηηθψλ 

ζρέζεσλ. Θα πξέπεη κε θάπνην ηξφπν λα κεηαθξαζηνχλ νη ππνινγηζηηθέο ζρέζεηο απφ ηε κνξθή 

πνπ εηζάγνληαη ζε κία κνξθή θαηαλνεηή απφ ην πεξηβάιινλ. Γηα ηε ιεηηνπξγία απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη ο ζςνηακηικόρ αναλςηήρ (parser). Δπεηδή ν ειιεληθφο απηφο φξνο δελ απνδίδεη 

πιήξσο ηε ζρεηηθή ιεηηνπξγία, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζρεηηθή ιέμε ζηα αγγιηθά ζε φιε ηελ 

ππφινηπε εξγαζία. 

     Όζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία ηεο βειηηζηνπνίεζεο, ζα πξέπεη λα επηιερζεί θαη λα 

θαηαζηξσζεί ν γελεηηθφο αιγφξηζκνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, δειαδή λα θαζνξηζηνχλ νη 

παξάκεηξνη θαη νη ηερληθέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ νη γενεηικοί ηελεζηέρ 

(genetic operators). Οη γελεηηθνί ηειεζηέο είλαη ε θςζική επιλογή (selection), ε διαζηαύπωζη 

(crossover) θαη ε μεηάλλαξη (mutation) θαη νπζηαζηηθά απνηεινχλ ηα εξγαιεία πινπνίεζεο ησλ 

γενεηικών αλγοπίθμων (Genetic Algorithms). 

     Ο parser θαη ν γελεηηθφο αιγφξηζκνο απνηεινχλ ηα εξγαιεία πινπνίεζεο ηνπ ππνινγηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ην νπνίν ζηφρν έρεη λα επηιχεη απιά πξνβιήκαηα κεγηζηνπνίεζεο θαη 

ειαρηζηνπνίεζεο θαη βέβαηα λα είλαη απιφ θαη θαηαλνεηφ ζηε ρξήζε. 
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1.2 ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΔΠΙΛΤΗ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ 

 

Η αλαγθαηφηεηα επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ είλαη θαη ε αθνξκή ηεο ζχιιεςεο ηεο ηδέαο 

γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξακκαηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη έγθεηηαη ζηε δπλαηφηεηα δήισζεο 

κεηαβιεηψλ (ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ) θαη αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο “online”, δειαδή ηε 

ζηηγκή πνπ ηξέρεη ην πεξηβάιινλ, θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ βεληιζηοποίηζηρ ζε ππαγμαηικό 

σπόνο (Real Time Optimization). θνπφο δειαδή είλαη λα κπνξεί έλαο ζρεδηαζηήο λα ιχζεη 

πνιιψλ εηδψλ πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο κέζα απφ απηφ ην πεξηβάιινλ άκεζα θαη κε απιφ 

ηξφπν. 

     Έλαο άιινο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί είλαη ε ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ ζρεδηαζκψλ θαη ζρεδηαζηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ απνδίδεη ε επίιπζή 

ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ. Σν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο θαη απνηίκεζεο ελαιιαθηηθψλ ζρεδηαζκψλ 

απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο πξντφληνο, θαζψο 

νη απνθάζεηο θαη νη επηινγέο πνπ γίλνληαη ζην ζεκείν απηφ επεξεάδνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ 

φια ηα επφκελα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη γεληθφηεξα ηελ ηειηθή εηθφλα, πνηφηεηα θαη 

ελ ηέιεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο, ηηο 

ζρεδηαζηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ζρεδηαζηηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ είραλ ηεζεί εμ‟αξρήο. 

     Η ηειηθή επηινγή ηεο θαιχηεξεο ζρεδηαζηηθήο πξφηαζεο ζρεηίδεηαη πξνθαλψο κε ηηο 

ζρεδηαζηηθέο πξνδηαγξαθέο. Οη ζρεδηαζηηθέο πξνδηαγξαθέο επηβάιινπλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 

βάζεη ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε ζχγθξηζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζρεδηαζκψλ θαη βέβαηα κπνξεί κία 

πξφηαζε λα ππεξέρεη ησλ άιισλ ζπγθεθξηκέλα σο πξνο έλα θξηηήξην, σζηφζν λα είλαη 

παξάιιεια ππνδεέζηεξε ησλ άιισλ αλαθνξηθά κε ηα ινηπά θξηηήξηα. Η δηαδηθαζία ινηπφλ ηεο 

απνηίκεζεο απηήο ζα πξέπεη λα είλαη – θαη είλαη ζπλήζσο - πνιπθξηηεξηαθή. 
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1.3 ΣΡΟΠΟ – ΜΔΘΟΓΟ ΔΠΙΛΤΗ 

 

Η εηζαγσγή ησλ ππνινγηζηηθψλ ζρέζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο πξνο βειηηζηνπνίεζε ζηνλ 

ππνινγηζηή γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ελφο ήδε ππάξρνληνο parser [22], ν νπνίνο ιακβάλεη σο 

είζνδν καζεκαηηθέο ζρέζεηο ζε κνξθή ραξαθηήξσλ (strings), απνθσδηθνπνηεί ηηο ζρέζεηο απηέο, 

αλαγλσξίδνληαο ηηο κεηαβιεηέο θαη ηα ζχκβνια θαη χζηεξα πινπνηεί ηηο δεηνχκελεο 

καζεκαηηθέο πξάμεηο. Η ρξήζε ηνπ parser επηηξέπεη ηε δήισζε κεηαβιεηψλ θαη ηελ εηζαγσγή 

ππνινγηζηηθψλ ζρέζεσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηε ζηηγκή δειαδή πνπ ηξέρεη ην πξφγξακκα. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη νπνηαδήπνηε ζρέζε επηζπκεί δειψλνληαο 

παξάιιεια ηηο κεηαβιεηέο. Έηζη, κπνξεί λα ιπζεί κεγάιν εχξνο πξνβιεκάησλ θαη φρη κφλν 

πξνβιήκαηα κε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ κεηαβιεηψλ, ζπγθεθξηκέλν φλνκα κεηαβιεηψλ θηι. 

     Η κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο βειηηζηνπνίεζεο θαζαξά είλαη 

ε βειηηζηνπνίεζε κε ρξήζε γελεηηθψλ αιγνξίζκσλ. Οη γελεηηθνί αιγφξηζκνη ζπληζηνχλ κηα 

γλσζηή έμππλε κέζνδν βειηηζηνπνίεζεο, πνπ εθαξκφδεηαη ζε απιέο θαη ζχλζεηεο εθαξκνγέο, 

βαζίδεηαη ζηελ ηδέα ηεο θπζηθήο επηινγήο θαη απνδίδεη βέιηηζηεο ιχζεηο κε κεγάιε αθξίβεηα. Ωο 

εμειηθηηθνί αιγφξηζκνη, νη γελεηηθνί αιγφξηζκνη δεκηνπξγνχλ έλαλ αξρηθφ ηπραίν πιεζπζκφ 

ιχζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη κέζσ δηαδηθαζηψλ εκπλεπζκέλσλ απφ ηνλ θιάδν ηεο βηνινγίαο θαη 

ηεο γελεηηθήο, φπσο πρ δηαζηαχξσζε, θπζηθή επηινγή, πξνρσξνχλ δεκηνπξγψληαο λέεο γεληέο 

ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ, κε ηελ θάζε επφκελε γεληά λα δίλεη φιν θαη θαιχηεξεο ιχζεηο ζην 

πξφβιεκα ζην νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη. Όηαλ ε δηαδηθαζία θηάζεη ζηελ θαιχηεξε ιχζε, ν 

αιγφξηζκνο ηεξκαηίδεη. Η δηαδηθαζία απηή ζα εμεγεζεί αλαιπηηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα ηεο 

εξγαζίαο. 

     Όια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζα αλαπηπρζνχλ αλαιπηηθφηεξα ζην θπξίσο κέξνο ηεο 

εξγαζίαο, φπνπ ζα δηακνξθσζεί έλα ζρέδην αλάπηπμεο ελφο πξνγξακκαηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο 

γηα ηελ εηζαγσγή θαη αλάιπζε ππνινγηζηηθψλ ζρέζεσλ ππφ κνξθή θεηκέλνπ κε ρξήζε parser θαη 

ηε βειηηζηνπνίεζή ηνπο κε γελεηηθφ αιγφξηζκν πνπ ζα επηιερζεί. ηε ζπλέρεηα ην πεξηβάιινλ 

απηφ ζα πινπνηεζεί θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε βειηηζηνπνίεζεο ζε δχν 

εθαξκνγέο - παξαδείγκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

2.1 ΥΔΓΙΑΜΟ 

 

Ξεθηλψληαο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ε γεληθή έλλνηα θαη ν νξηζκφο ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

 

 

Οξηζκφο : 

    «Σσεδιαζμόρ είναι ένα ζύνολο ενεπγειών πος έσοςν ζαν αθεηηπία και απαπαίηηηη απσική 

πποϋπόθεζη ηην αναγνώπιζη ηηρ ύπαπξηρ μιαρ αδιαμθιζβήηηηηρ ανάγκηρ ανάπηςξηρ ενόρ νέος 

ανηικειμένος (product) για ηην ικανοποίηζη μίαρ ή πεπιζζοηέπων αναγκών και έσει ζαν ηελικό 

ζηόσο ηον αναλςηικό πποζδιοπιζμό όλων ηων σαπακηηπιζηικών και ιδιοηήηων ηος ώζηε να είναι 

δςναηή η παπαγωγή ηος». [1] 

 

 

     πλεπψο, ζχκθσλα κε ηνλ Γέληζνξα (2014) [1] ν ζρεδηαζκφο πεγάδεη απφ αλάγθεο θαη 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο δεκηνπξγνχληαη ή εθθξάδνληαη απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο ελψ άιιεο „επηβάιινληαη‟ νπζηαζηηθά απφ ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε. Ξεθηλάεη 

ινηπφλ έηζη ε ζρεδηαζηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία κε γλψκνλα ηηο πξναλαθεξζείζεο αλάγθεο θαη 

απαηηήζεηο πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη έλα πξντφλ πνπ λα πινπνηεί ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο 

θαη λα έρεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Οη ιεηηνπξγίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά 

πξννξίδνληαη βέβαηα λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί αξρηθά. 
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ρήκα 2.1. Η ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο αλάγθεο, ηηο απαηηήζεηο θαη ην πξντφλ. [1] 

 

Γηα ην ζρεδηαζηηθφ πξφβιεκα δηακνξθψλνληαη δηάθνξεο ζρεδηαζηηθέο πξνηάζεηο απφ ηε 

ζρεδηαζηηθή νκάδα, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο ζρεδηαζηηθέο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη ηνπο 

ζρεδηαζηηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ ηεζεί εμ‟ αξρήο βάζεη ηεο θχζεο ηνπ πξντφληνο θαζψο 

θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζα πινπνηεί. Οη ζρεδηαζηηθέο απηέο πξνηάζεηο είλαη νη ελαιιαθηηθνί 

ζρεδηαζκνί πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, νη νπνίνη ελ ζπλερεία ζα ζπγθξηζνχλ 

θαη ζα επηιερζεί ν θαιχηεξνο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

βειηηζηνπνίεζεο. 

Σν ζρεδηαζηηθφ κνληέιν ηεο παξνχζεο εξγαζίαο βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ηνπ Η/Τ (Computer – 

based design model). Σα κνληέια απηά ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο θαη ηερληθέο πνπ θαζηζηνχλ 

εθηθηή : 

 

i) ηελ παξνρή ζρεδηαζηηθήο βνήζεηαο απφ ηνλ ππνινγηζηή ζην ζρεδηαζηή κεραληθφ θαη 

ii) ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, ηνλ 

απηνδχλακν ζρεδηαζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Η/Τ (πρ Autocad, Catia, Solidworks θαη 

ινηπά γλσζηά ζρεδηαζηηθά παθέηα απεπζπλφκελα ζε κεραληθνχο θαη φρη κφλν). 
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Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ησλ κνληέισλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ρξήζε ηνπ Η/Τ είλαη φηη 

επηηπγράλνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε χζηεξα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ αθνχ πινπνηνχλ 

παξακεηξηθή θαη ιεπηνκεξή αλάπηπμε ηνπ λένπ πξντφληνο θαη βέβαηα αλαθέξνληαη ζηηο 

επηκέξνπο εξγαζίεο πνπ ηα ζηάδηα απηά πεξηιακβάλνπλ. Γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

ζρεδηαζηηθήο ιχζεο, ην νπνίν είλαη θαη ην δεηνχκελν, ηα κνληέια απηά ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπκβαηηθέο κεζφδνπο αιιά θαη κεζφδνπο ηεο ςπολογιζηικήρ νοημοζύνηρ (computational 

intelligence). Μηα ηέηνηα κέζνδνο είλαη θαη νη γελεηηθνί αιγφξηζκνη. 

 

 

2.2 ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

 

Πνιιέο θνξέο, ζηελ πνξεία ηνπ ζρεδηαζκνχ πξνθχπηεη ε αλάγθε κεγηζηνπνίεζεο ή 

ειαρηζηνπνίεζεο θάπνηνπ κεγέζνπο, π.ρ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ βάξνπο θάπνηνπ εμαξηήκαηνο, 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ κήθνπο ηνπ θηι. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνηείηαη κία κέζνδνο 

βειηηζηνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί καζεκαηηθέο ηερληθέο θαη κεζφδνπο πξνο επίηεπμε 

αθξφηαηνπ ζεκείνπ, κεγίζηνπ ή ειαρίζηνπ. πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη κία θαηάιιειε 

αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε, δειαδή κηα καζεκαηηθή έθθξαζε πνπ καο δίλεη ηε ζπζρέηηζε ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο κεγέζνπο κε φια ηα κεγέζε πνπ ην επεξεάδνπλ, δειαδή κε ηηο ζρεδηαζηηθέο 

παξακέηξνπο. Έηζη ε βειηηζηνπνίεζε εδψ ζπλίζηαηαη ζηελ αλαδήηεζε ησλ βέιηηζησλ ηηκψλ ησλ 

παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε, ψζηε λα πάξεη ηε κέγηζηε ή 

ειάρηζηε ηηκή ηνπ, αλάινγα κε ην πξφβιεκα. Η αλαδήηεζε απηή γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ ηεζεί είηε απφ ην ζρεδηαζηή είηε απφ άιινπο 

παξάγνληεο. Οη πεξηνξηζκνί ζέηνπλ φξηα ζηηο ηηκέο πνπ κπνξνχλ λα πάξνπλ νη ζρεδηαζηηθέο 

παξάκεηξνη θαη θαζηζηνχλ έηζη ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο πην ζπγθεθξηκέλε. 

     Δίλαη πάξα πνιιέο νη κέζνδνη βειηηζηνπνίεζεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί σο ηψξα. Πνιχ γλσζηή 

θαη ρξήζηκε είλαη ε κέζνδνο Simplex ηνπ George Dantzig [7], ε νπνία απνηειεί αιγφξηζκν 

γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ ζηελ επηζηήκε ηεο 

Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη φρη κφλν. Μηα κεγάιε θαηεγνξία κεζφδσλ βειηηζηνπνίεζεο είλαη 

γεληθά νη επαλαιεπηηθέο κέζνδνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
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πεπεξαζκέλεο δηαθνξέο, φπσο ε Newton –Raphson, θαη άιισλ πνιιψλ φπσο νη quasi-Newton 

κέζνδνη θιπ [7]. Άιιε κεγάιε θαηεγνξία κεζφδσλ βειηηζηνπνίεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ απνηεινχλ 

νη επξεηηθνί (επξηζηηθνί) αιγφξηζκνη. ηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη πνιιψλ εηδψλ 

αιγφξηζκνη θαη θαηά θχξην ιφγν νη Εξελικηικοί Αλγόπιθμοι (Evolutionary Algorithms). Έλα 

κηθξφ ππνζχλνιν ησλ εμειηθηηθψλ αιγνξίζκσλ είλαη θαη νη Γελεηηθνί Αιγφξηζκνη, ηνπο νπνίνπο 

ρξεζηκνπνηεί ε παξνχζα εξγαζία. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ επίζεο φηη ζε θάπνηα πξνβιήκαηα επαξθνχλ νη απιέο αιγεβξηθέο 

κέζνδνη βειηηζηνπνίεζεο, νη νπνίεο είλαη ζπλήζσο θαη πην απιέο ζηελ πινπνίεζε, σζηφζν 

πνιιέο είλαη νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο θξίλεηαη αλαγθαία ε ρξήζε κε ζπκβαηηθψλ κεζφδσλ 

βειηηζηνπνίεζεο, φπσο είλαη θαη νη γελεηηθνί αιγφξηζκνη. 

 

2.3 ΓΔΝΔΣΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 

 

Πξφθεηηαη γηα πξνζαξκφζηκνπο επξηζηηθνχο αιγνξίζκνπο νη νπνίνη βαζίδνληαη ζηνλ θιάδν ηεο 

γελεηηθήο θαη ζπληζηνχλ έλαλ έμππλν ηξφπν βειηηζηνπνίεζεο. Υξεζηκνπνηνχλ ηελ ηδέα ηεο 

εμέιημεο κέζσ θπζηθήο επηινγήο, γελεηηθήο κεηάιιαμεο θαη δηαζηαχξσζεο θαη νπζηαζηηθά 

κηκνχληαη ηηο δηαδηθαζίεο απηέο ζε ππνινγηζηηθφ – αιγνξηζκηθφ επίπεδν. Άιισζηε νλνκάδνληαη 

γελεηηθνί, θαη αλήθνπλ ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία ησλ Δμειηθηηθψλ Αιγνξίζκσλ. Ιδαληθνί γηα 

πνιπθξηηεξηαθή – πνιππαξακεηξηθή βειηηζηνπνίεζε, νη γελεηηθνί αιγφξηζκνη είλαη ηδαληθνί γηα 

απιά αιιά θαη γηα ζχλζεηα πξνβιήκαηα, γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη αλαιπηηθή κέζνδνο πνπ λα 

κπνξεί λα ππνινγίζεη ην βέιηηζην ζπλδπαζκφ ηηκψλ γηα ηηο κεηαβιεηέο ηνπ ππφ εμέηαζε 

ζπζηήκαηνο. 

     Έλαο απφ ηνπο πξψηνπο εξεπλεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ησλ 

γελεηηθψλ αιγνξίζκσλ ήηαλ ν Holland (Holland 1975). εκαληηθή έξεπλα δηεμήγε επίζεο ν 

Goldberg (Goldberg 1989), ν νπνίνο δηεξεχλεζε ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ γελεηηθψλ 

αιγνξίζκσλ ζε βειηηζηνπνίεζε πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ ζε κεγάιε θιίκαθα. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί επίζεο ν Bullock (Bullock et al. 1995), ν νπνίνο εζηίαζε ζηε ρξήζε ησλ γελεηηθψλ 

αιγνξίζκσλ ζπγθεθξηκέλα ζην Engineering Design θαη ηφληζε ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο ζε ζρέζε 

κε άιιεο κεζφδνπο. Οη γελεηηθνί αιγφξηζκνη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζην παξειζφλ σο 
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ζρεδηαζηηθά εξγαιεία (Goldberg 2002) [2], αιιά επίζεο θαη σο εξγαιεία ππνζηήξημεο ζε 

ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηνλ Η/Τ θαη πινπνηνχλ ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ (Renner and Ekart 

2003) [3].  

 

     Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ γελεηηθψλ αιγνξίζκσλ: [4] 

 

 Μπνξνχλ λα ιχζνπλ δχζθνια πξνβιήκαηα γξήγνξα θαη αμηφπηζηα. 

 Μπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ εχθνια κε ηα ππάξρνληα κνληέια θαη ζπζηήκαηα. 

 Δίλαη εχθνια επεθηάζηκνη θαη εμειίμηκνη. 

 Μπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε πβξηδηθέο κνξθέο κε άιιεο κεζφδνπο. 

 Δθαξκφδνληαη ζε πνιχ πεξηζζφηεξα πεδία απφ θάζε άιιε κέζνδν. 

 Γελ απαηηνχλ πεξηνξηζκνχο ζηηο ζπλαξηήζεηο πνπ επεμεξγάδνληαη. 

 Γελ ελδηαθέξεη ε ζεκαζία ηεο ππφ εμέηαζεο πιεξνθνξίαο. 

 Έρνπλ απφ ηε θχζε ηνπο ην ζηνηρείν ηνπ παξαιιειηζκνχ. 

 Δίλαη ε κφλε κέζνδνο πνπ θάλεη ηαπηφρξνλα εμεξεχλεζε ηνπ ρψξνπ αλαδήηεζεο θαη 

εθκεηάιιεπζε ηεο ήδε επεμεξγαζκέλεο πιεξνθνξίαο. 

 Δπηδέρνληαη παξάιιειε πινπνίεζε. 

 

Πξέπεη λα ηνληζηεί εδψ ην πνιχ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο κε απαίηεζεο πεξηνξηζκψλ ζηηο 

ζπλαξηήζεηο ππφ επεμεξγαζία. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε παξαγψγνπ 

κηαο ζπλάξηεζεο, ε ζπλέρεηα ηεο θηι. ζε φια ηα ζεκεία ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ ηεο, πξάγκα πνπ 

απαηηείηαη ζε άιιεο κεζφδνπο βειηηζηνπνίεζεο. 
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2.4 ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΓΔΝΔΣΙΚΧΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΧΝ 

 

ηελ ελφηεηα απηή πεξηγξάθεηαη ε κέζνδνο ησλ γελεηηθψλ αιγνξίζκσλ πνπ πινπνηεί ηε 

βειηηζηνπνίεζε, ελψ παξαηίζεηαη θαη κηα ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ βεκάησλ εθηέιεζεο 

ηνπ αιγνξίζκνπ. 

     Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κέζνδνο μεθηλάεη κε έλα ηπραίν, κέζα ζε θάπνηα πξνθαζνξηζκέλα φξηα, 

ζχλνιν ιχζεσλ ππφ δπαδηθή αλαπαξάζηαζε νη νπνίεο νλνκάδνληαη σπωμοζώμαηα 

(chromosomes). ρεκαηίδεηαη έηζη έλαο πιεζπζκφο απφ ιχζεηο (population initialization) θαη 

ππνινγίδεηαη γηα ηελ θάζε κία ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ή αιιηψο ζςνάπηηζη καηαλληλόηηηαρ 

(fitness function). Απφ ηηο ιχζεηο απηέο επηιέγνληαη νη βέιηηζηεο (selection) βάζεη ελφο 

θξηηεξίνπ πνπ εμαξηάηαη απφ ην εθάζηνηε πξφβιεκα. Η ζπλεζέζηεξε κέζνδνο Δπηινγήο είλαη ε 

Επιλογή Ροςλέηαρ (Roulette Wheel Selection). 

 

ρήκα 2.2. ρεκαηηθή Αλαπαξάζηαζε ηνπ Roulette Wheel Selection [5] 

 

     ηε κέζνδν Δπηινγήο Ρνπιέηαο, εθφζνλ νη ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ 

ππάξρνληνο πιεζπζκνχ έρνπλ ππνινγηζηεί, ππνινγίδνληαη νη κανονικοποιημένερ ηιμέρ 



[Γηπισκαηηθή εξγαζία]    Άγγεινο Μαπξνγηάλλεο 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – Καηαζθεπαζηηθφο Σνκέαο   

 10 

(normalized values) ηεο ζπλάξηεζεο θαηαιιειφηεηαο. Απηέο ηζνχληαη κε ηηο θαλνληθέο ηηκέο 

θαηαιιειφηεηαο δηαηξεκέλεο κε ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ηεο ζπλάξηεζεο θαηαιιειφηεηαο φισλ 

ησλ κειψλ ηνπ πιεζπζκνχ, ψζηε ηειηθά ην άζξνηζκα φισλ ησλ θαλνληθνπνηεκέλσλ ηηκψλ λα 

ηζνχηαη κε ηε κνλάδα. ηε ζπλέρεηα νη θαλνληθνπνηεκέλεο ηηκέο ηαμηλνκνχληαη απφ ηε 

κεγαιχηεξε πξνο ηε κηθξφηεξε θαη ππνινγίδνληαη νη ζςζζωπεςμένερ ηιμέρ (accumulated values). 

πζζσξεπκέλε ηηκή κηαο ιχζεο είλαη ε θαλνληθνπνηεκέλε ηεο ηηκή πξνζηηζέκελε ζηηο 

θαλνληθνπνηεκέλεο ηηκέο θαηαιιειφηεηαο φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ κειψλ ηνπ πιεζπζκνχ, 

εθφζνλ βέβαηα έρεη γίλεη ε πξναλαθεξζείζα ηαμηλφκεζε. ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο 

ππνινγηζκνχ ησλ ζπζζσξεπκέλσλ ηηκψλ, ε ηειεπηαία ηηκή ζα πξέπεη λα ηζνχηαη κε ηε κνλάδα, 

εάλ ε δηαδηθαζία έρεη γίλεη ζσζηά. ην ζεκείν απηφ επηιέγεηαη έλαο ηπραίνο πξαγκαηηθφο 

αξηζκφο R ζην δηάζηεκα [0,1] θαη μεθηλάεη έηζη κηα δηαδηθαζία πνπ κνηάδεη πάξα πνιχ κε ηε 

γλσζηή ξνπιέηα. Παίξλνληαο έλα ζηαζεξφ (fixed) ζεκείν, γίλεηαη ζεηξηαθά πξνζπέιαζε φισλ 

ησλ ζπζζσξεπκέλσλ θαλνληθνπνηεκέλσλ ηηκψλ θαηαιιειφηεηαο θαη ε ιχζε ηεο νπνίαο ε ηηκή 

είλαη ε ηειεπηαία κηθξφηεξε απφ ηνλ αξηζκφ R είλαη θαη ε επηιερζείζα ιχζε [6]. Με ηε ινγηθή 

απηή βέβαηα, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα, ιχζεηο κε κεγαιχηεξεο αιγεβξηθά ηηκέο 

θαηαιιειφηεηαο έρνπλ αλαινγηθά κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα επηιεγνχλ ζηε δηαδηθαζία, ελψ 

ιχζεηο κε κηθξέο ηηκέο θαηαιιειφηεηαο αξθεηά κηθξή αιιά θαη φρη κεδακηλή πηζαλφηεηα, αθνχ 

ε φιε δηαδηθαζία είλαη σο γλσζηφλ βαζηζκέλε ζηελ ηχρε. Η δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη 

γηα δηαθνξεηηθνχο ηπραίνπο θάζε θνξά αξηζκνχο R, κέρξηο φηνπ έρεη επηιερζεί ν δεηνχκελνο ή 

επηζπκεηφο αξηζκφο ιχζεσλ. 

     Δλ ζπλερεία νη επηιερζείζεο απηέο ιχζεηο ππφθεηληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαζηαχξσζεο, 

αληαιιάζζνπλ δειαδή αλά δεχγε κεξηθά απφ ηα 0 θαη 1 (αλάινγα κε ην επιλεγμένο ζημείο 

διαζηαύπωζηρ - crossover point) πνπ έρνπλ ζηα ρξσκνζψκαηά ηνπο θαη έηζη ζρεκαηίδνληαη λέεο 

ιχζεηο. Σν ζεκείν δηαζηαχξσζεο ζπλήζσο επηιέγεηαη απζαίξεηα, ελψ ν ξφινο πνπ παίδεη ζηε 

θάζε ηεο Γηαζηαχξσζεο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

ρήκα 2.3. Η δηαδηθαζία ηεο Γηαζηαχξσζεο κε έλα ζεκείν  (Single – Point Crossover) αλάκεζα ζε 2 ηπραία 

ρξσκνζψκαηα [7] 
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     Έπεηηα αθνινπζεί ε δηαδηθαζίαο ηεο Μεηάιιαμεο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα 

δηαηεξεζεί ε δηαθνξεηηθφηεηα απφ γεληά ζε γεληά. Έλα κηθξφ πνζνζηφ επηιέγεηαη αλά γεληά γηα 

ηνπ νπνίνπ ηηο ιχζεηο γίλεηαη ε αθφινπζε δηαδηθαζία: Κάζε ςεθίν (bit) ηνπ ρξσκνζψκαηνο έρεη 

κηα πηζαλφηεηα P λα αληηζηξαθεί, δειαδή λα αιιάμεη ην 0 ζε 1 ή ην 1 ζε 0 . Η ηπραηφηεηα ηεο 

επηινγήο ησλ ςεθίσλ πνπ ζα δηαθνξνπνηεζνχλ εμαζθαιίδεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ 

πιεζπζκψλ απφ γεληά ζε γεληά (population diversity). 

 

 

ρήκα 2.4. Παξάδεηγκα Μεηάιιαμεο φπνπ 2 bits αλεηξάπεζαλ θαη άιιαμαλ ηε δπαδηθή ηνπο ηηκή [8] 

 

 

Η δηαδηθαζία απηή, απφ ην selection θαη έπεηηα, επαλαιακβάλεηαη κέρξηο φηνπ βξεζεί ε βέιηηζηε 

ή πην ηθαλνπνηεηηθή ιχζε ή γηα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ επαλαιήςεσλ. Γεκηνπξγνχληαη έηζη 

«γενιέρ» (generations) ιχζεσλ θαη ζθνπφο είλαη, ε θάζε επφκελε γεληά λα έρεη ιχζεηο πην θνληά 

ζηε βέιηηζηε. ην ηέινο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, εάλ απηή γίλεη ζσζηά, ζα «επηβηψζνπλ» νη 

θαιχηεξεο – βέιηηζηεο ιχζεηο (survival of the fittest). 
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ρήκα 2.5. Ο γελεηηθφο αιγφξηζκνο ζε βήκαηα [9] 
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2.5 PARSING - ΟΡΙΜΟ, ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

 

Αξρηθά ζα πξέπεη λα δνζεί έλαο ζπλνπηηθφο νξηζκφο ηνπ parser, θαζψο είλαη κηα έλλνηα άγλσζηε 

ζε αξθεηφ θφζκν. 

     Ο parser είλαη έλαο ζπληαθηηθφο αλαιπηήο, έλα πξφγξακκα ην νπνίν παίξλεη σο είζνδν έλα 

ζχλνιν απφ ραξαθηήξεο, λνχκεξα, ζχκβνια θιπ. θαη ηα ρσξίδεη κεηαμχ ηνπο ψζηε απηά λα 

απνθηνχλ λφεκα σο μερσξηζηέο νληφηεηεο ππφ ην πιαίζην ηεο γξακκαηηθήο θαη ηεο ζχληαμεο ηεο 

γιψζζαο ζηελ νπνία είλαη εληαγκέλνο ή ρξεζηκνπνηείηαη ελ πξνθεηκέλσ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

κπνξεί λα ιάβεη σο είζνδν καζεκαηηθέο ζρέζεηο ππφ κνξθή θεηκέλνπ, λα αλαγλσξίζεη ηηο 

κεηαβιεηέο θαη ηα ζχκβνια θαη λα πινπνηήζεη ηηο ζρεηηθέο πξάμεηο. 

     Πνιινί νξίδνπλ ηνλ parser σο διασωπιζηή (separator), κε ηελ έλλνηα φηη δηαρσξίδεη ηελ 

πξφηαζε πνπ παίξλεη σο είζνδν ζε ιέμεηο, θξάζεηο, αξηζκνχο θαη γεληθά γλσζηέο δνκέο 

δεδνκέλσλ ψζηε ηειηθά λα θαηαζθεπάζεη έλα parse tree ζην νπνίν ηα απεηθνλίδεη φια απηά, 

ηαθηνπνηεκέλα θαη ηεξαξρεκέλα. Γίλεη ινηπφλ κηα επνπηηθή καηηά ηεο ζπκβνινζεηξάο (string) 

πνπ εηζάγεηαη απφ ην ρξήζηε, κία δνκηθή αλαπαξάζηαζε, δίλνληαο λφεκα ζηα θνκκάηηα πνπ 

απαξηίδνπλ ηελ πξφηαζε απηή κέζα ζην πιαίζην ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. [10] 

     Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ελφο parser είλαη γεληθά νη παξαθάησ:  

 

 Λεξιλογική Ανάλςζη (Lexical Analysis), ε νπνία έρεη ηελ έλλνηα πνπ εμεγήζακε 

παξαπάλσ, ηεο δηακφξθσζεο εθθξάζεσλ πνπ έρνπλ λφεκα, ρσξίδνληαο ζε θνκκάηηα ην 

string πνπ δίλεηαη σο είζνδνο. 

 Σςνηακηική Ανάλςζη (Syntactic Analysis). Δδψ γίλεηαη έιεγρνο γηα ην αλ νη εθθξάζεηο 

πνπ θαηαρσξήζεθαλ απφ ην πξνεγνχκελν ζηάδην βγάδνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λφεκα 

σο ζχλνιν θαη κπαίλνπλ ζε κηα ινγηθή ζεηξά. 

 Σημαζιολογικό Parsing (Semantic Parsing), φπνπ θαζνξίδεηαη θαη εδξαηψλεηαη ην λφεκα 

θαη νη ηδηφηεηεο ησλ δηακνξθσκέλσλ απφ ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα εθθξάζεσλ ελψ 

ιακβάλνπλ ρψξα νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. [11] 

 

 

 



[Γηπισκαηηθή εξγαζία]    Άγγεινο Μαπξνγηάλλεο 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – Καηαζθεπαζηηθφο Σνκέαο   

 14 

 

Τπάξρνπλ 2 εηδψλ parsers. 

 Δθείλνη πνπ πινπνηνχλ ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία από επάνω ππορ ηα κάηω (top-down), 

δειαδή πξνζπειαχλνπλ ηε δνζείζα ζρέζε ραξαθηήξσλ απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά 

θαη ηε ζπάλε ζε θνκκάηηα. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλνληαη νη LL parsers 

θαη νη recursive-descent parsers. 

 Δθείλνη πνπ πινπνηνχλ ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία από κάηω ππορ ηα επάνω (bottom-up) ή 

αιιηψο Shift-Reduce parsing, δειαδή μεθηλνχλ βξίζθνληαο ηα πην βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

ζρέζεο πνπ παίξλνπλ σο input θαη ελ ζπλερεία ζηνηρεία πνπ πεξηέρνπλ ηα πξνεγνχκελα 

ζηνηρεία. Σέηνηνπ είδνπο parsers είλαη νη LR parsers. [10],[11],[14] 

 

     Τπάξρεη ε γεληθή πεπνίζεζε φηη νη απφ επάλσ πξνο ηα θάησ parsers απαηηνχλ κεγάιν 

ππνινγηζηηθφ ρξφλν φηαλ πξνζπειαχλνπλ κηα ζρέζε απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, σζηφζν νη 

Frost, Hafiz θαη Callaghan (Frost, Hafiz, Callaghan, 2008) [12] έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

πνιπζχλζεηνπο αιγνξίζκνπο πνπ βειηηψλνπλ ηελ ηαρχηεηα ησλ ππνινγηζκψλ, θαζηζηψληαο ηνπο 

ρξφλνπο ππνινγηζκνχ απφ εθζεηηθνχο ζε πνιπσλπκηθνχο, απμάλνληαο παξάιιεια ην επίπεδν 

αθαηξεηηθφηεηαο. 

     Μία πνιχ ελδηαθέξνπζα εξκελεία ηνπ parsing δίλεη ην Cornell University κέζα απφ έλα 

ζρεηηθφ κάζεκά ηνπ [13]. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε παξνκνίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ κπαινχ κε parser 

κέζα απφ ηελ επφκελε εηθφλα. Όηαλ έλαο άλζξσπνο αθνχζεη παξαδείγκαηνο ράξε ηελ πξφηαζε 

“the rat ate cheese”, ηφηε ζα ζρεκαηίζεη ζην κπαιφ ηνπ ην αθφινπζν ζρεδηάγξακκα ζρεηηθά κε 

ηηο ιέμεηο πνπ άθνπζε. 

 

ρήκα 2.6. Παξνκνίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ κπαινχ κε parser [13] 
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2.6 PARSING – ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΠΟΛΟΓΙΜΧΝ 

 

ηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο κηαο ππνινγηζηηθήο ζρέζεο απφ 

έλαλ parser. ην παξάδεηγκα πνπ ζα παξαηεζεί, ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ππφ ην πιαίζην ηεο 

νπνίαο ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ν parser έρεη 2 επίπεδα γξακκαηηθήο, ην ιεμηινγηθφ θαη ην 

ζπληαθηηθφ. 

     ην πξψην ζηάδην, ην νπνίν φπσο αλαθέξζεθε είλαη ε ιεμηινγηθή αλάιπζε, ην εηζαγφκελν 

string ραξαθηήξσλ δηαζπάηαη ζε ζχκβνια ηα νπνία έρνπλ θάπνην λφεκα. Σν λφεκα απηφ 

δηεπθξηλίδεηαη απφ κηα γξακκαηηθή πνπ νξίδεηαη απφ γλσζηέο – «θαλνληθέο» εθθξάζεηο – 

ζχκβνια. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλαλ parser πνπ πινπνηεί ππνινγηζκφ καζεκαηηθψλ πξάμεσλ [14], 

εάλ δνζεί σο input ην string: “10*(2+4)^2”, ζα ρσξηζηεί ζηηο αθφινπζεο εθθξάζεηο ή αιιηψο 

tokens φπσο ιέγνληαη ζηελ νξνινγία ησλ parsers: 10 , * , ( , 2 , + , 4 , ) , ^ , 2. Η θάζε έθθξαζε 

πνπ πξνέθπςε έρεη πξνθαλψο λφεκα ζε καζεκαηηθφ επίπεδν, αθνχ φπσο θαίλεηαη ππάξρνπλ 4 

λνχκεξα, 2 παξελζέζεηο θαη 3 ζχκβνια καζεκαηηθψλ πξάμεσλ. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

εθθξάζεηο φπσο πρ 10* ή (2 δελ πξνθχπηνπλ, δηφηη ηα ζχκβνια * , + , ^ , ( , ) ζεκαηνδνηνχλ ηελ 

έλαξμε λέαο έθθξαζεο ζηε γιψζζα ηνπ parser. 

     ην δεχηεξν ζηάδην (ζπληαθηηθή αλάιπζε) ειέγρεηαη εάλ νη εθθξάζεηο πνπ πξνέθπςαλ 

κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ κία απνδεθηή ζπλνιηθή έθθξαζε. Απηφ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα κηαο 

αλεμάξηεηεο απφ ηα ζπκθξαδφκελα γξακκαηηθήο. Παξ‟φια απηά ε γξακκαηηθή πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν εθάζηνηε parser δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη πάληα φινπο ηνπο πηζαλνχο θαλφλεο 

πνπ πξέπεη λα ηεξεί ε ζρέζε πνπ δηακνξθψλνπλ νη εθθξάζεηο, απαηηείηαη ινηπφλ ιεπηνκεξήο 

αλάγλσζε ηνπ documentation ηνπ parser πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ή αλαδήηεζε θάπνηαο custom 

γξακκαηηθήο πνπ θαιχπηεη ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο. 

     ην ηειεπηαίν ζηάδην (Semantic Parsing), φπνπ ιακβάλνληαη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ παξαδείγκαηνο έρνπκε calculator parser. πλεπψο ζην ζηάδην απηφ γίλεηαη ν 

ππνινγηζκφο ηεο καζεκαηηθήο ζρέζεο (evaluation), φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί απφ ηα 2 

πξνεγνχκελα ζηάδηα θαη βεβαίσο πξέπεη θ εδψ λα ηνληζηεί φηη ηα καζεκαηηθά ζχκβνια θαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο εθθξάζεηο πνπ αλαγλσξίδνληαη θαη πινπνηνχληαη ζην ζηάδην απηφ εμαξηψληαη 

απφ ηνλ εθάζηνηε parser θαη ηνλ ηξφπν πνπ ν πξνγξακκαηηζηήο ηνλ έρεη θαηαζθεπάζεη. Γη‟απηφ 

απαηηείηαη ε αλάγλσζε ηνπ documentation, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ηη έθθξαζε είλαη επηηξεπηή, ηη 

καζεκαηηθή πξάμε ζεκαηνδνηείηαη θαη κε ηη ζχκβνιν θηι. 
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ρήκα 2.7. Η ιεηηνπξγία ηνπ parser ζε βήκαηα [14] 

 

 

 

2.7 ΠΡΟΑΡΜΟΣΙΚΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΟΓΙΜΧΝ ΚΑΙ 

ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ Δ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ 

 

Έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο πεξηβαιιφλησλ ππνινγηζκψλ θαη 

βειηηζηνπνίεζεο. Μάιηζηα ε Mathworks παξέρεη to Optimization Toolbox θαζψο θαη ην 

Optimization App, ηα νπνία είλαη εθαξκνγέο πνπ ηξέρνπλ ζην Matlab θαη κπνξνχλ λα 

πινπνηήζνπλ βειηηζηνπνίεζε κε δηάθνξεο κεζφδνπο. Σν documentation ησλ εθαξκνγψλ απηψλ 

είλαη πνιχ ιεπηνκεξέο θαη βνεζεηηθφ. 



[Γηπισκαηηθή εξγαζία]    Άγγεινο Μαπξνγηάλλεο 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – Καηαζθεπαζηηθφο Σνκέαο   

 17 

     Όζνλ αθνξά ηε βειηηζηνπνίεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πνιχ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην paper 

ησλ Park, Pan θαη Manocha (Park, Pan, Manocha 2013) [15], ην νπνίν πεξηγξάθεη ηε ρξήζε ελφο 

πεξηβάιινληνο βειηηζηνπνίεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ζθνπφ ηελ απνθπγή εκπνδίσλ θαη ην 

motion planning ξνκπφη ζε δπλακηθά πεξηβάιινληα ρξεζηκνπνηψληαο GPUs. Με ηε 

βειηηζηνπνίεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν αζρνιήζεθε θαη ν Christos G. Cassandras (Cassandras 

2011, Boston University) [16], εζηηάδνληαο ζε ζηνραζηηθά ζπζηήκαηα θαη κεηψλνληαο ην ρξφλν 

πνπ απαηηείηαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο. Με αθνξκή κηα άιιε κεραλνινγηθή εθαξκνγή, νη 

Elixmann, Puschke θαη άιινη ζπγγξαθείο (Elixmann, Puschke et al. 2014) [17] δεκηνχξγεζαλ 

έλα πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ πινπνηεί Non-linear Model Predictive Control θαη 

dynamic real-time optimization ρεκηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ δηεξγαζηψλ. Σν πεξηβάιινλ απηφ 

ιέγεηαη OptoEcon-Toolbox θαη δίλεη πνιιέο επηινγέο θαη δπλαηφηεηεο ράξε ζην παξακεηξηθφ 

ηνπ ζρεδηαζκφ. Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί ν NEOS (Network – Enabled Optimization System) 

Server for Optimization [18], κία εθαξκνγή πνπ παξέρεη πξφζβαζε ζε κηα βηβιηνζήθε απφ 

optimization solvers θαη πνπ είλαη ηδηαίηεξα user-friendly, θαζψο απαηηεί απφ ην ρξήζηε ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζέιεη λα ιχζεη θαη ηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ, κέζσ ηεο 

επηινγήο ηνπ optimization solver πνπ απηφο επηζπκεί. 

 

2.8 ΤΝΟΦΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

ηελ ελφηεηα απηή έγηλε αλαθνξά ζε βαζηθά ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ, βειηηζηνπνίεζεο θαη parsing. 

Παξαηέζεθαλ πιεξνθνξίεο γηα ηα ζρεδηαζηηθά κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζηε ρξήζε ηνπ Η/Τ θαη 

πεξηεγξάθεθε ζπληφκσο ε κέζνδνο βειηηζηνπνίεζεο κε ηε ρξήζε γελεηηθψλ αιγνξίζκσλ, κε ηελ 

νπνία αζρνιείηαη ε παξνχζα εξγαζία. Δπίζεο έγηλε αλαθνξά ζηνπο parsers, ζε πξνγξάκκαηα – 

εξγαιεία πνπ ιακβάλνπλ σο είζνδν έλα ζχλνιν ραξαθηήξσλ ην νπνίν θαη αλαιχνπλ ζε 

απινχζηεξα θαη θαηαλνεηά απφ ηελ εθάζηνηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ζχκβνια θαη δνκέο. Δλ 

ζπλερεία εμεηάζηεθαλ ηα ήδε ππάξρνληα πεξηβάιινληα πνπ εθηεινχλ βειηηζηνπνίεζε ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη αλαθέξζεθαλ θαη ελδεηθηηθέο εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο ηα πεξηβάιινληα 

απηά κπνξνχλ λα θαλνχλ ρξήζηκα θαη λα δψζνπλ άκεζα ιχζε ζε πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο, 

κεραλνινγηθήο θχζεσο θαη φρη κφλν. 
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2.9 ΔΠΑΝΑΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΑ 

ΔΠΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ 

ηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ππνινγηζηηθψλ ζρέζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο 

έλα ζχλνιν εξγαιείσλ ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη έλαλ parser θαη ηε κέζνδν βειηηζηνπνίεζεο κε 

ρξήζε γελεηηθψλ αιγνξίζκσλ. 

 

 

     ην επφκελν θεθάιαην ην πξφβιεκα ζα θαηαζηξσζεί θαη ζα αλαιπζεί ιεπηνκεξψο, 

εζηηάδνληαο ζηηο ζρεδηαζηηθέο παξακέηξνπο. Θα εμεγεζεί ε ρξεζηκφηεηα ελφο parser γηα ηέηνηνπ 

ηχπνπ εθαξκνγέο θαη γεληθά γηα εθαξκνγέο βειηηζηνπνίεζεο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο parser 

γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ αλάιπζε ηεο ππνινγηζηηθήο ζρέζεο ηνπ ελ ιφγσ πξνβιήκαηνο. Έπεηηα 

ζα θαηαζηξσζεί ε θεληξηθή ηδέα ηεο εξγαζίαο, ε νπνία είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο 

Η/Τ ζην νπνίν ζα γίλεηαη: 

 Δηζαγσγή ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ 

 Δηζαγσγή θαη αλάιπζε ππνινγηζηηθψλ ζρέζεσλ επί ησλ αλσηέξσ ζρεδηαζηηθψλ 

παξακέηξσλ κε ρξήζε parser 

 Βειηηζηνπνίεζε σο πξνο ηηο αλεμάξηεηεο ζρεδηαζηηθέο παξακέηξνπο κε ηε ρξήζε 

γελεηηθψλ αιγνξίζκσλ 

 Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

 

     ηε ζπλέρεηα ζα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ην πεξηβάιινλ θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζα 

εθαξκνζζεί ε ζρεδηαζζείζα κεζνδνινγία βειηηζηνπνίεζεο ζε δχν εθαξκνγέο θαη ζα παξαηεζνχλ 

απνηειέζκαηα ζε κνξθή δηαγξακκάησλ. Δπίζεο ζα παξνπζηαζηνχλ εηθφλεο απφ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζα εμεγεζνχλ νη δπλαηφηεηέο ηνπ. 

     Σέινο, ζα ζπδεηεζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ελφο ηέηνηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζα 

ζπδεηεζνχλ πεξαηηέξσ πξννπηηθέο βειηίσζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζην παξάξηεκα πνπ βξίζθεηαηλ ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο παξαηίζεληαη ν θψδηθαο 

δεκηνπξγίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε γιψζζα Visual Basic, θαζψο θαη κία ζχληνκε εμήγεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ parser[22] πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 



[Γηπισκαηηθή εξγαζία]    Άγγεινο Μαπξνγηάλλεο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΤΡΙΧ ΜΔΡΟ – ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΙΓΔΑ 

3.1 ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΗ ΥΔΓΙΑΣΙΚΗ ΓΝΧΗ – ΥΔΓΙΑΣΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ 

 

Έζησ P1,P2,…,Pn νη ζσεδιαζηικέρ παπάμεηποι (Design Parameters) πνπ ππεηζέξρνληαη ζηε 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ελφο πξντφληνο. Αλάινγα κε ηνπο ζρεδηαζηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο 

ζρεδηαζηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ην ζρεδηαζηή ή ηε ζρεδηαζηηθή νκάδα, 

αλαδεηνχληαη νη ηηκέο ησλ ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα. 

Οη ζρεδηαζηηθνί πεξηνξηζκνί θαη νη πξνδηαγξαθέο δειαδή δηακνξθψλνπλ ηηο απαηηήζεηο θαη 

ζέηνπλ νξηζκέλα φξηα βάζεη ησλ νπνίσλ ξπζκίδνληαη νη επηηξεπηέο ηηκέο ησλ ζρεδηαζηηθψλ 

παξακέηξσλ. Σν πεδίν ηηκψλ ησλ επηηξεπηψλ ηηκψλ ησλ ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ πεξηνξίδεηαη 

επίζεο ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ηεο θάζε παξακέηξνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα θαζέλα απφ ηα κεγέζε 

P1,P2,…,Pn κπνξεί λα παίξλεη ζπλερείο ηηκέο, δηαθξηηέο ηηκέο, ή αθφκα θαη λα είλαη ζηαζεξά. 

πλεπψο ην θνκκάηη απηφ ηνπ ζρεδηαζκνχ κειεηάεη ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ 

ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ γηα ην εμεηαδφκελν ζρεδηαζηηθφ πξφβιεκα θαη κέζσ ηεο αλάιπζεο 

ησλ ζρέζεσλ απηψλ, νη ηηκέο πνπ ζα ππνινγηζζνχλ γηα ηηο παξακέηξνπο ζα ξπζκίζνπλ επίζεο 

θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά θαηαζθεπήο, ηε γεσκεηξία θαη άιια ρξήζηκα ραξαθηεξηζηηθά 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ  ππφ ζρεδηαζκνχ πξντφληνο. 

     Οη ζρεδηαζηηθέο παξάκεηξνη P1,P2,…,Pn ζρεκαηίδνπλ κεηαμχ ηνπο κία ζρέζε ηεο κνξθήο: 

 

   (          ) 

Δμεηάδεηαη ινηπφλ ε ζρέζε απηή ησλ παξακέηξσλ P1,P2,…,Pn θαη ε ππνινγηδφκελε πνζφηεηα C 

ζεσξείηαη έλα κέηξν ζχγθξηζεο.  



[Γηπισκαηηθή εξγαζία]    Άγγεινο Μαπξνγηάλλεο 
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ρήκα 3.1. Γηάγξακκα ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ 

 

Η ηηκή ηνπ C είλαη δειαδή ην θξηηήξην κε βάζε ην νπνίν ζα γίλεη ε αμηνιφγεζε ησλ ηηκψλ ησλ 

ινηπψλ ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ πνπ ζα δνθηκαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ζρεδηαζκψλ. 

 

 

 

 

3.2 ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΔ ΥΔΔΙ – ΥΔΓΙΑΣΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ 

ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ 

 

Η δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο πνπ ζα γίλεη, ζα έρεη ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα σο 

ανηικειμενική ζςνάπηηζη (objective function) ηε καζεκαηηθή ζρέζε πνπ εθθξάδεη ηελ ηηκή ηνπ 

C, εθφζνλ απνθαζίζηεθε φηη ην C ζα είλαη ην κέηξν ζχγθξηζεο. Η αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε, σο 

γλσζηφλ είλαη κηα ζπλάξηεζε ηεο νπνίαο αλαδεηείηαη ην κέγηζην ή ην ειάρηζην θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο βειηηζηνπνίεζεο. Γηα λα έρεη λφεκα ε δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα ηεζνχλ θάπνηνη 

πεξηνξηζκνί επί ησλ ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ. ην πξφβιεκα ηεο εξγαζίαο απηήο νη 

πεξηνξηζκνί ζα είλαη μοναδιαίοι (unary constraints), ζα πεξηιακβάλνπλ δειαδή κία κεηαβιεηή. 



[Γηπισκαηηθή εξγαζία]    Άγγεινο Μαπξνγηάλλεο 
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Οη κνλαδηαίνη πεξηνξηζκνί έρνπλ λα θάλνπλ κε ην εχξνο ησλ επηηξεπηψλ ηηκψλ πνπ κπνξνχλ λα 

πάξνπλ νη ζρεδηαζηηθέο παξάκεηξνη θαη είλαη ηεο κνξθήο: 

 

  
         

    

  
         

    

  

  
         

    

 

Όπνπ νη ηηκέο κε δείθηε min παξαπέκπνπλ ζε ειάρηζηε επηηξεπηή ηηκή θαη νη ηηκέο κε δείθηε 

max παξαπέκπνπλ ζε κέγηζηε επηηξεπηή ηηκή. 

     ην πιαίζην ηεο βειηηζηνπνίεζεο κε ρξήζε γελεηηθψλ αιγνξίζκσλ, ε αληηθεηκεληθή 

ζπλάξηεζε νλνκάδεηαη ζπλάξηεζε θαηαιιειφηεηαο θαη έρεη ην ίδην λφεκα. Η ζπλάξηεζε 

θαηαιιειφηεηαο, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ζρεδηαζηηθέο παξακέηξνπο ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ζα ππνβιεζεί ζε κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία κέζσ ησλ πεξηνξηζκψλ 

πνπ ζα εθαξκνζηνχλ απφ ηνλ ζρεδηαζηή ζρεηηθά κε ην εχξνο ησλ ηηκψλ ηνπο, ζα δψζεη σο 

απνηέιεζκα ην βέιηηζην ζπλδπαζκφ ηηκψλ ησλ ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ. Βέβαηα νη ηηκέο πνπ 

ζα δψζεη ε δηαδηθαζία εμαξηψληαη απφ ην εάλ ν ζρεδηαζηήο επηζπκεί κεγηζηνπνίεζε ή 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο ζπλάξηεζεο θαηαιιειφηεηαο άξα θαη‟επέθηαζε ηεο πνζφηεηαο C. 

     Με ηελ πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο βειηηζηνπνίεζεο ινηπφλ, ζα πξνθχςεη έλα ζεη ηηκψλ γηα 

ηελ πνζφηεηα C πνπ ελδηαθέξεη ην ζρεδηαζηή, θαζψο θαη γηα ηηο ππφινηπεο ζρεδηαζηηθέο 

παξακέηξνπο. Οπζηαζηηθά ε κέζνδνο βειηηζηνπνίεζεο κε γελεηηθφ αιγφξηζκν ζα δψζεη ην 

θαιχηεξν ρξσκφζσκα, ην νπνίν βέβαηα απνηειείηαη απφ 3 γνληδηψκαηα, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ αθνινχζσο ηηκέο ησλ ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ P1,P2,…,Pn. 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Γηπισκαηηθή εξγαζία]    Άγγεινο Μαπξνγηάλλεο 
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3.3 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΙΓΔΑ : ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΝΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Η/Τ 

 

Η θεληξηθή ηδέα ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο 

πνπ βαζίδεηαη ζηνλ Η/Τ, ζην νπνίν αξρηθά ζα εηζάγνληαη νη ζρεδηαζηηθέο παξάκεηξνη θαη νη 

ηηκέο ηνπο, θαζψο θαη νη ππνινγηζηηθέο ζρέζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ην καζεκαηηθφ ηξφπν 

ζχλδεζεο ησλ ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ. ηε ζπλέρεηα νη ππνινγηζηηθέο ζρέζεηο ζα αλαιχνληαη 

κε ηε ρξήζε ελφο parser, ν νπνίνο ζα έρεη ιάβεη εμ‟αξρήο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζρεδηαζηηθέο 

παξακέηξνπο, ηα νλφκαηα θαη ηηο επηηξεπηέο ηηκέο ηνπο θαη ηειηθά ζχκθσλα κε φια απηά ηα 

δεδνκέλα ζα εθηειείηαη βειηηζηνπνίεζε σο πξνο ηηο αλεμάξηεηεο ζρεδηαζηηθέο παξακέηξνπο – 

κεηαβιεηέο επίδνζεο. Η βειηηζηνπνίεζε ζα γίλεη κε ηε ρξήζε γελεηηθψλ αιγνξίζκσλ θαη ε 

εθαξκνγή ζα δεηά απφ ην ρξήζηε επίζεο πξναηξεηηθά θάπνηα ζηνηρεία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

βειηηζηνπνίεζεο. ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ηα απνηειέζκαηα ζα παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή 

γξαθεκάησλ ηα νπνία ζα δείρλνπλ ηελ πνξεία ηεο εμέιημεο ηνπ εθαξκνδφκελνπ γελεηηθνχ 

αιγφξηζκνπ, ηε βέιηηζηε ηηκή δειαδή ηεο ζπλάξηεζεο θαηαιιειφηεηαο ζπλαξηήζεη ηνπ αξηζκνχ 

ησλ επαλαιήςεσλ ζε θάζε ζεκείν. 

     ηηο επφκελεο ζειίδεο αθνινπζεί ε πεξηγξαθή θάζε ηκήκαηνο πνπ ζα απαξηίδεη ην 

πεξηβάιινλ πξνο ζρεδηαζκφ, ψζηε λα δηακνξθσζεί κία γεληθή ηδέα γηα ηε δνκή ηνπ interface θαη 

ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα πινπνηεί. 

 

 

 

 

Διζαγωγή ζσεδιαζηικών παπαμέηπων 

Σν πξψην θαη θπξηφηεξν θνκκάηη ηνπ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα είλαη ε δήισζε ησλ 

ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ επηζπκεί λα ιχζεη ν ρξήζηεο. Η εηζαγσγή ησλ 

ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ (κεηαβιεηψλ) ζα γίλεηαη ζε ζηάδηα.  

     Αξρηθά ζα εηζάγεηαη ην φλνκα ηεο παξακέηξνπ, επηβεβαηψλεηαη απφ ην πξφγξακκα εάλ ην 

δνζέλ φλνκα είλαη απνδεθηφ θαη εάλ δελ είλαη ν ρξήζηεο ζα θαιείηαη λα εηζάγεη έλα λέν 

απνδεθηφ φλνκα. Με απνδεθηά ζεσξνχληαη ηα νλφκαηα πνπ έρνπλ ήδε δεισζεί, ή ηα νλφκαηα 

πνπ μεθηλνχλ κε αξηζκφ – ζχκβνιν. Όηαλ δνζεί απνδεθηφ φλνκα, ην πξφγξακκα ζα ην 

απνζεθεχεη θαη ελ ζπλερεία ζα δεηάεη ηνλ ηχπν ηεο παξακέηξνπ πνπ δειψζεθε. Η επηινγή ηνπ 



[Γηπισκαηηθή εξγαζία]    Άγγεινο Μαπξνγηάλλεο 
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ηχπνπ ζα γίλεηαη απφ κία ήδε δηακνξθσκέλε ιίζηα ε νπνία πεξηέρεη κεξηθά πξνηεηλφκελα είδε 

κεηαβιεηψλ, πρ Real Discrete ή Real Continuous θηι. 

     Δθφζνλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηνλ ηχπν ηεο κεηαβιεηήο, ην πξφγξακκα ζα δεηάεη ην εχξνο 

ηηκψλ ηεο δεισζείζαο παξακέηξνπ. Δδψ ινηπφλ εθαξκφδεηαη απφ ην ρξήζηε ν ζρεδηαζηηθφο 

πεξηνξηζκφο πνπ αθνξά ηελ ελ ιφγσ ζρεδηαζηηθή παξάκεηξν. Ο ρξήζηεο ζα δειψλεη ην εχξνο 

ηηκψλ, εηζάγνληαο κηα ειάρηζηε θαη κηα κέγηζηε ηηκή. Οη ηηκέο απηέο πξέπεη λα είλαη αξηζκνί θαη 

αλ πεξηέρνπλ άιινπο ραξαθηήξεο ην πξφγξακκα ζα δεηάεη απφ ην ρξήζηε λα εηζάγεη λέεο 

απνδεθηέο ηηκέο. 

     Πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε, κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ ιίζηεο ηελ ψξα πνπ ηξέρεη ην 

πξφγξακκα, κε ηα νλφκαηα ησλ δεισκέλσλ ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ θαζψο θαη κε ην εχξνο 

ηηκψλ ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ζέιεη λα αιιάμεη θάπνην δεδνκέλν, ζα κπνξεί θάησ 

απφ θάζε ιίζηα λα κπεη έλα θνπκπί Delete, ψζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα ζβήζεη έλα φλνκα ή 

κηα ηηκή θαη λα εηζάγεη λέα δεδνκέλα. 

 

ρήκα 3.2. ρεδηάγξακκα δηαδηθαζίαο εηζαγσγήο ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ ζην πεξηβάιινλ 



[Γηπισκαηηθή εξγαζία]    Άγγεινο Μαπξνγηάλλεο 
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Διζαγωγή και ανάλςζη ςπολογιζηικών ζσέζεων επί ηων ζσεδιαζηικών παπαμέηπων με 

σπήζη parser 

Δάλ ε δήισζε ησλ ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ θαη ησλ ηηκψλ ηνπο έρεη νινθιεξσζεί κε επηηπρία, 

ηφηε ν ρξήζηεο ζα θαιείηαη λα δειψζεη ηελ ππνινγηζηηθή ζρέζε πνπ δηέπεη ην πξφβιεκα πνπ 

επηζπκεί λα ιχζεη. Δδψ εηζάγεηαη ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξνο 

βειηηζηνπνίεζε, ή αιιηψο ε ζπλάξηεζε θαηαιιειφηεηαο ζε κνξθή θεηκέλνπ (string). Ο ρξήζηεο 

ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ζην ζεκείν απηφ φηη ε ζρέζε πνπ εηζάγεη πεξηέρεη ζρεδηαζηηθέο 

παξακέηξνπο πνπ δήισζε ζην πξνεγνχκελν θνκκάηη. Δάλ εηζάγεη κηα ζρέζε πνπ πεξηέρεη θαη 

κεηαβιεηέο κε δεισκέλεο πξνεγνπκέλσο, ηφηε ην πξφγξακκα ζα εκθαλίζεη έλα κήλπκα 

ελεκεξψλνληαο ηνλ ρξήζηε φηη θάπνηα ζρεδηαζηηθή παξάκεηξνο δελ έρεη δεισζεί. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα εηζάγεη κηα λέα ζρέζε πνπ λα πεξηέρεη παξακέηξνπο 

ήδε δεισκέλεο, ή λα πξνζζέζεη θάπνηα λέα ζρεδηαζηηθή παξάκεηξν πνπ ίζσο παξέιεηςε ζην 

πξνεγνχκελν βήκα θαζψο θαη ην εχξνο ηηκψλ ηεο. Δλ ζπλερεία κπνξεί λα εηζάγεη εθ λένπ ηελ 

ππνινγηζηηθή ζρέζε, ε νπνία απηή ηε θνξά ζα θαηαρσξεζεί κε επηηπρία, εθφζνλ ε άγλσζηε πξηλ 

παξάκεηξνο έγηλε πηα γλσζηή. 

     ην ζεκείν απηφ, ηνλ έιεγρν ηεο ππνινγηζηηθήο ζρέζεο πνπ εηζήγαγε ν ρξήζηεο αλαιακβάλεη 

ν parser πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην πεξηβάιινλ. Λακβάλνληαο ππφςηλ ηα νλφκαηα ησλ δεισκέλσλ 

ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ, ν parser ρσξίδεη ηε δνζείζα ζρέζε ζε κεηαβιεηέο θαη ζχκβνια. 

Δπεηδή ν θάζε parser έρεη ηε δηθή ηνπ ηεθκεξίσζε θαη έρεη επίζεο θαη ηε δηθή ηνπ γξακκαηηθή – 

ζχληαμε φζνλ αθνξά ηηο καζεκαηηθέο ζρέζεηο πνπ παίξλεη σο είζνδν. Σα ζχκβνια πνπ 

πινπνηνχλ ηηο δηάθνξεο καζεκαηηθέο πξάμεηο είλαη ζπγθεθξηκέλα θαη εάλ ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην 

άιιν ηφηε ην πξφγξακκα ζα εκθαλίζεη έλα κήλπκα δεηψληαο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα γλσζηά ζε 

απηφ καζεκαηηθά ζχκβνια. ην ζεκείν απηφ κπνξεί επίζεο λα εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα ζην 

ρξήζηε κε ηνλ θαηάινγν ησλ επηηξεπηψλ ζπκβφισλ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ καζεκαηηθψλ 

ζρέζεσλ. Έηζη κπνξεί επίζεο ν ρξήζηεο λα δεη ηη ζχκβνια ππνζηεξίδεη ην πξφγξακκα θαη ηη 

πξάμεηο κπνξεί λα έρεη ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε πνπ ζα εηζάγεη. Άιισζηε, δελ είλαη βνιηθφ λα 

πξέπεη ν ρξήζηεο λα αλαδεηήζεη ην documentation ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ parser γηα λα δεη ηη 

είδνπο ζχκβνια κπνξεί λα εηζάγεη. 

     Αλαιχνληαο ηελ ππνινγηζηηθή ζρέζε γηα ηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε πνπ εηζάγεη ν 

ρξήζηεο, ν parser δίλεη ηε δπλαηφηεηα θάζε θνξά πνπ απαηηείηαη ζηε ζπλέρεηα θαηά ηε δηάξθεηα 
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ηεο δηαδηθαζία ηεο βειηηζηνπνίεζεο ε ρξήζε ηεο ελ ιφγσ ζρέζεο, λα είλαη γλσζηά ζην 

πξφγξακκα ηα δεδνκέλα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο. Απηφ επηηξέπεη ηνλ παξακεηξηθφ ζρεδηαζκφ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή νπνηαζδήπνηε ζρέζεο, δεδνκέλνπ βέβαηα φηη 

ηεξεί ηνπο θαλφλεο ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ ηνπ parser αιιά θαη φηη πεξηέρεη ήδε 

δεισκέλεο ζρεδηαζηηθέο παξακέηξνπο. 

     ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδεη ε παξνχζα εξγαζία ν parser θαηαρσξεί ηηο κεηαβιεηέο – 

ζρεδηαζηηθέο παξακέηξνπο P1,P2,…,Pn θαη «καζαίλεη» ζην πξφγξακκα φηη ε αληηθεηκεληθή 

ζπλάξηεζε, ή αιιηψο ζπλάξηεζε θαηαιιειφηεηαο γηα ηε κεηέπεηηα βειηηζηνπνίεζε είλαη ε 

ζπγθεθξηκέλε καζεκαηηθή ζρέζε θαη ηζνχηαη βέβαηα κε ηε δεηνχκελε πνζφηεηα C. 

 

ρήκα 3.3. ρεδηάγξακκα δηαδηθαζίαο εηζαγσγήο ππνινγηζηηθήο ζρέζεο θαη αλάιπζήο ηεο απφ parser 
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Βεληιζηοποίηζη ωρ ππορ ηιρ ανεξάπηηηερ ζσεδιαζηικέρ παπαμέηποςρ 

ην ζεκείν απηφ θαη εθφζνλ έρεη γίλεη επηηπρψο ε εηζαγσγή ησλ ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ θαη 

ηεο ππνινγηζηηθήο ζρέζεο ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο, ην πξφγξακκα νθείιεη λα δεηήζεη 

απφ ην ρξήζηε νξηζκέλα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα δηεμαρζεί ε βειηηζηνπνίεζε κε 

ηε ρξήζε γελεηηθψλ αιγνξίζκσλ. 

     Αξρηθά ν ρξήζηεο ζα θαιείηαη λα επηιέμεη ην είδνο ηεο βειηηζηνπνίεζεο, δειαδή εάλ επηζπκεί 

κεγηζηνπνίεζε ή ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο. Γηα ην πξφβιεκα ηεο δνθνχ 

γίλεηαη ε επηινγή γηα κεγηζηνπνίεζε ή ειαρηζηνπνίεζε ηεο ζηαζεξάο ειαηεξίνπ k. Απηφ κπνξεί 

λα γίλεη απιά κε ηελ πξνζζήθε 2 checkbox ζην πεξηβάιινλ. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα παηήζεη ζε 

έλα απφ ηα 2 checkbox θαη πξνθαλψο δίπια απφ ην έλα ζα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε 

Διαρηζηνπνίεζε ελψ δίπια απφ ην 2
ν
 ε έλδεημε Μεγηζηνπνίεζε. Η επηινγή απηή βέβαηα ζα 

ζεκαηνδνηεί αλαιφγσο ζηνλ θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηελ αλαδήηεζε ειάρηζηεο ή κέγηζηεο 

ηηκήο ηεο ζπλάξηεζεο θαηαιιειφηεηαο. 

     ηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα εηζάγεη ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζα 

δεκηνπξγήζεη ν γελεηηθφο αιγφξηζκνο ζην αξρηθφ ηνπ ζηάδην (Population Generation). 

Αξλεηηθέο ηηκέο δε ζα γίλνληαη απνδεθηέο θαη ν ρξήζηεο ζα θαιείηαη λα εηζάγεη λέα απνδεθηή 

ηηκή. Δδψ ην πξφγξακκα δεκηνπξγεί έλαλ πξψην πιεζπζκφ δεκηνπξγψληαο ρξσκνζψκαηα ησλ 

νπνίσλ νη ηπραίεο ηηκέο θαζνξίδνληαη απφ ην επηηξεπφκελν εχξνο πνπ έρεη εηζάγεη ν ρξήζηεο ζηε 

δήισζε ησλ ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ. Σν πξφγξακκα εδψ ζα πξέπεη λα ππνινγίζεη ηε 

ζπλάξηεζε θαηαιιειφηεηαο γηα θάζε ρξσκφζσκα θαη λα ηαμηλνκήζεη κε θξηηήξην ηελ ηηκή απηή 

ηα ρξσκνζψκαηα μεθηλψληαο απφ απηφ κε ηε κεγαιχηεξε ηηκή θαηαιήγνληαο ζε εθείλν κε ηε 

κηθξφηεξε. Ο ππνινγηζκφο ηεο ζπλάξηεζεο θαηαιιειφηεηαο γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ parser,ν 

νπνίνο έρεη απνζεθεχζεη ηε δνκή ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο θαη θάζε θνξά παίξλεη ηηκέο 

ηπραίεο αιιά κέζα ζηα δνζέληα επηηξεπηά φξηα πνπ έρνπλ δνζεί ζηελ αξρή απφ ην ρξήζηε γηα ηηο 

ζρεδηαζηηθέο παξακέηξνπο 

     Σν επφκελν δεδνκέλν πνπ δεηάεη ην πξφγξακκα απφ ην ρξήζηε είλαη ην πνζνζηφ ησλ 

ρξσκνζσκάησλ πνπ ζα επηιεγεί λα επηβηψζεη αλέπαθν ζηελ επφκελε γεληά  (Selection). Απηφ 

κπνξεί λα γίλεη απιά, κε ην ρξήζηε λα θαιείηαη λα εηζάγεη έλα ζεηηθφ αθέξαην ζην δηάζηεκα 

(0,100). Με απνδεθηέο ηηκέο ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε. Σν 
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πξφγξακκα ζα πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα θαηαιάβεη φηη ηα ππφινηπα ρξσκνζψκαηα ζα 

δηαζηαπξσζνχλ κεηαμχ ηνπο (Crossover). 

     Όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαζηαχξσζεο, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα εηζάγεη έλα επηζπκεηφ 

ζεκείν δηαζηαχξσζεο, ην νπνίν βέβαηα ζα παίξλεη ηηκέο εμαξηψκελεο απφ ην κήθνο ησλ 

ρξσκνζσκάησλ πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζην επίπεδν ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ λένπ πιεζπζκνχ. 

Λφγσ ηεο παξακεηξηθήο ζρεδίαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ην κέγεζνο ηνπ ρξσκνζψκαηνο δελ είλαη 

εμ‟αξρήο γλσζηφ. Γη‟απηφ ζα ήηαλ βνιηθφ γηα ην ρξήζηε, κεηά απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ 

επηζπκεηνχ κεγέζνπο ηνπ πιεζπζκνχ ζην πξνεγνχκελν βήκα, λα εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα κε ην 

επηηξεπηφ εχξνο ηνπ ζεκείνπ δηαζηαχξσζεο πνπ κπνξεί λα δειψζεη. ε θάζε πεξίπησζε, ηηκή 

πνπ δειψλεηαη θαη βξίζθεηαη εθηφο ηνπ κεγέζνπο ηνπ ρξσκνζψκαηνο ζα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη. 

     Γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κεηάιιαμεο, ζα κπνξεί λα εηζάγεη ν ρξήζηεο θη εδψ έλα πνζνζηφ επί 

ησλ ρξσκνζσκάησλ πξνο κεηάιιαμε. Ωζηφζν επεηδή ην πνζνζηφ απηφ είλαη ζε θάζε πεξίπησζε 

πνιχ κηθξφο αξηζκφο, ζα ήηαλ βνιηθφ λα είλαη έλαο πξνθαζνξηζκέλνο κηθξφο αξηζκφο θαη έηζη ν 

ρξήζηεο λα κελ αζρνιεζεί κε ηελ εηζαγσγή ηνπ. 

     Δλδεηθηηθά, κπνξεί λα πξνζηεζεί θαη έλα πεδίν φπνπ ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα εηζάγεη ηνλ 

επηζπκεηφ αξηζκφ επαλαιήςεσλ πνπ ζα ηξέμεη ν αιγφξηζκνο. Παξ‟φια απηά, ζα πξέπεη ην 

πξφγξακκα λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νξηζκέλα θξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ ηνπ γελεηηθνχ αιγνξίζκνπ, 

παξαδείγκαηνο ράξε ηνλ ηεξκαηηζκφ φηαλ γηα αξηζκφ επαλαιήςεσλ παξαπάλσ απφ έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν θπζηθφ αξηζκφ, ν αιγφξηζκνο δε δίλεη θαιχηεξε ηηκή ζπλάξηεζεο 

θαηαιιειφηεηαο. 

     ην ηέινο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζα πξέπεη λα κπεη έλα θνπκπί κε ην πάηεκα ηνπ νπνίνπ 

μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ηεο βειηηζηνπνίεζεο. ην παξαθάησ ζρήκα εμεγείηαη ε γεληθή ηδέα ηεο 

δνκήο ηνπ interface ζην θνκκάηη πνπ αθνξά ηε βειηηζηνπνίεζε θαη εμεγνχληαη κεξηθέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ ζα εθηεινχληαη φηαλ ν ρξήζηεο εηζάγεη ηα δεηνχκελα ζηνηρεία. 
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ρήκα 3.4. ρεδηάγξακκα δηαδηθαζίαο βειηηζηνπνίεζεο 
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Παποςζίαζη Αποηελεζμάηων 

Παηψληαο ην θνπκπί γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο βειηηζηνπνίεζεο, ην πξφγξακκα ζα 

πξέπεη λα εκθαλίδεη έλα κήλπκα γηα ην εάλ ε δηαδηθαζία ηεξκαηίζηεθε επηηπρψο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ν αιγφξηζκνο ηξέμεη επηηπρψο, ην πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ ζην ρξήζηε κε θάπνην ηξφπν. Δίλαη πνιχ απιφ θαη βνιηθφ ε 

παξνπζίαζε λα γίλεη κε ηε δεκηνπξγία απφ ην πξφγξακκα ελφο αξρείνπ θεηκέλνπ, ζην νπνίν ζα 

έρνπλ απνζεθεπηεί κε ηε ζσζηή ζεκεηνινγία νη κέγηζηεο ηηκέο ζπλάξηεζεο θαηαιιειφηεηαο αλά 

επαλάιεςε θαη δίπια ε ζεηξηαθή αξίζκεζε ησλ επαλαιήςεσλ. Σν αξρείν απηφ θεηκέλνπ κπνξεί 

λα δεκηνπξγείηαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ρξήζηε, θαη φηαλ απηφο ην αλνίγεη κε ην 

Microsoft Office Excel, λα εκθαλίδνληαη ην δηάγξακκα πνπ πεξηεγξάθεθε, ψζηε λα δεη ηελ 

πνξεία ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ελ ηέιεη ηελ ηηκή ζηελ νπνία ζπγθιίλεη απηφο, ε νπνία είλαη θαη ε 

δεηνχκελε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο βειηηζηνπνίεζεο. 

     Παξαθάησ θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα απεηθφληζεο απνηειεζκάησλ κε ηπραίεο ηηκέο 

ζπλάξηεζεο θαηαιιειφηεηαο θαη γηα 20 επαλαιήςεηο. 

 

ρήκα 3.5. Δλδεηθηηθφο ηξφπνο απεηθφληζεο απνηειεζκάησλ κε ρξήζε ηνπ Microsoft Office Excel 

Number of iterations
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Fitness Function

1 100

2 105

3 108

4 110

5 111

6 113
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Η αλάπηπμε ηνπ πεξηβάιινληνο έγηλε ζην Microsoft Visual Studio Enterprise θαη ν parser πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εηζαγσγή θαη αλάιπζε ησλ ππνινγηζηηθψλ ζρέζεσλ είλαη o 

Mathparser.NET [22]. Παξαηίζεηαη εδψ ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζην Visual Studio 

θαζψο θαη ε γεληθή εηθφλα ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ αλαπηχρζεθε. 

 

 

 

ρήκα 4.1. Σν γξαθηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Visual Studio Enterprise 
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ρήκα 4.2. Σν δεκηνπξγεζέλ πεξηβάιινλ σο ζχλνιν 

 

 

 

ηηο επφκελεο ελφηεηεο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ζα εμεγεζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ζα εθαξκνζηνχλ παξαδείγκαηα ρξήζεο ηνπ ζε κεραλνινγηθέο εθαξκνγέο. 
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4.1 ΓΗΛΧΗ ΥΔΓΙΑΣΙΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΚΑΙ ΣΙΜΧΝ 

 

Αξρηθά ν ρξήζηεο θαιείηαη λα δειψζεη ηηο ζρεδηαζηηθέο παξακέηξνπο. Πξψηα πξέπεη λα 

δεισζεί ην φλνκα ηεο ζρεδηαζηηθήο παξακέηξνπ ζην ζρεηηθφ πεδίν θαη χζηεξα λα επηιερζεί ν 

ηχπνο ηεο παξακέηξνπ απφ κία ιίζηα κε δηαζέζηκνπο ηνπο εμήο ηχπνπο: 

 

 Πξαγκαηηθή ηαζεξά (Real Constant) 

 Πξαγκαηηθή πλερήο (Real Continuous) 

 Πξαγκαηηθή Γηαθξηηή (Real Discrete) 

 

Δθφζνλ ην φλνκα πνπ εηζήρζε είλαη απνδεθηφ θαη δελ έρεη δεισζεί μαλά πξνεγνπκέλσο, 

παηψληαο ην θνπκπί “Add” ε παξάκεηξνο θαη ην είδνο ηεο θαηαρσξνχληαη ζην πξφγξακκα θαη 

ζηνλ parser. Πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε, θάζε επηηπρψο δεισκέλε παξάκεηξνο εκθαλίδεηαη 

ζε κία ιίζηα ζην επάλσ δεμηά θνκκάηη ηνπ πεξηβάιινληνο, κε νλνκαζία “Available Design 

Parameters”. Δάλ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα ζβήζεη θάπνηα ήδε ππάξρνπζα ζρεδηαζηηθή παξάκεηξν, 

ηφηε ηελ επηιέγεη απφ ηε ιίζηα απηή παηψληαο επάλσ ζην φλνκα πνπ επηζπκεί θαη χζηεξα παηάεη 

ην θνπκπί “Delete” πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηε ιίζηα. 

     Αθνινπζνχλ εηθφλεο απφ δνθηκέο εηζαγσγήο παξακέηξσλ θαη παξαδείγκαηα απφ ιαλζαζκέλε 

εηζαγσγή. Όηαλ γίλεηαη ιαλζαζκέλε εηζαγσγή ην πξφγξακκα εκθαλίδεη κελχκαηα πνπ βνεζνχλ 

ην ρξήζηε λα θαηαιάβεη ηη πξέπεη λα δηνξζψζεη ψζηε λα γίλεη ζσζηά ε δήισζε ησλ 

παξακέηξσλ. 

 

ρήκα 4.3. Δπηηπρήο δήισζε παξακέηξνπ κε φλνκα Α 



[Γηπισκαηηθή εξγαζία]    Άγγεινο Μαπξνγηάλλεο 
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ρήκα 4.4. Αλεπηηπρήο δήισζε παξακέηξνπ κε φλνκα ήδε δεισζέλ πξνεγνπκέλσο 

 

 

 

 

ρήκα 4.5. Πξνζπάζεηα δήισζεο παξακέηξνπ ρσξίο λα έρεη επηιερηεί ν ηχπνο ηεο 

 



[Γηπισκαηηθή εξγαζία]    Άγγεινο Μαπξνγηάλλεο 
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ρήκα 4.6. Πξνζπάζεηα δήισζεο παξακέηξνπ ρσξίο λα έρεη νξηζηεί ην φλνκά ηεο 

 

 

 

ρήκα 4.7. Γηαγξαθή ηεο δεισκέλεο κεηαβήηήο Α παηψληαο ην πιήθηξν Delete 

 

Μεηά απφ ηελ επηηπρεκέλε δήισζε ηνπ νλφκαηνο κίαο παξακέηξνπ, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα 

εηζάγεη ην εχξνο ηηκψλ ηεο παξακέηξνπ ζην πεδίν θάησ απφ ην θνπκπί “Add” κε φλνκα “Value 

Entry”. ην πεδίν κε ηελ έλδεημε “min value” ν ρξήζηεο πξέπεη λα εηζάγεη ηελ ειάρηζηε ηηκή ηεο 

παξακέηξνπ, ελψ ζην πεδίν κε ηελ έλδεημε “max value” ηε κέγηζηε. Παηψληαο ην θνπκπί 

“Assign”, νη δεισκέλεο ηηκέο θαηαρσξνχληαη ζην πξφγξακκα θαη εκθαλίδνληαη ζηηο ιίζηεο κε 

φλνκα “min values” θαη “max values” αληίζηνηρα, ελψ δίπια ζηηο ηηκέο εκθαλίδεηαη θαη ην φλνκα 

ηεο παξακέηξνπ ζηελ νπνία απηέο αληηζηνηρνχλ. 



[Γηπισκαηηθή εξγαζία]    Άγγεινο Μαπξνγηάλλεο 
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ρήκα 4.8. Δπηηπρήο δήισζε εχξνπο ηηκψλ κεηαβιεηήο Α 

 

 

ρήκα 4.9. Πάηεκα θνπκπηνχ Assign ρσξίο λα έρνπλ εηζαρζεί min θαη max ηηκέο 

 



[Γηπισκαηηθή εξγαζία]    Άγγεινο Μαπξνγηάλλεο 
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ρήκα 4.10. Πάηεκα θνπκπηνχ Assign ρσξίο λα έρεη εηζαρζεί ε max ηηκή 

 

Δάλ έρεη γίλεη επηηπρψο ε δήισζε ησλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ θαη ν ρξήζηεο ζέιεη λα ζβήζεη 

θάπνηα κε επηζπκεηή ηηκή κπνξεί λα ην θάλεη παηψληαο ην πιήθηξν “Delete” θάησ απφ ηελ 

αληίζηνηρε ιίζηα ηηκψλ. 

     Δπίζεο, εάλ ν ρξήζηεο πξνζπαζήζεη λα δειψζεη ηηκέο κε έρνληαο πξψηα δειψζεη φλνκα 

παξακέηξνπ, εκθαλίδεηαη κήλπκα πνπ ηνπ δεηάεη λα εηζάγεη φλνκα παξακέηξνπ. 

 

 

ρήκα 4.11. Πάηεκα θνπκπηνχ Assign ρσξίο λα έρεη δεισζεί θάπνηα παξάκεηξνο 



[Γηπισκαηηθή εξγαζία]    Άγγεινο Μαπξνγηάλλεο 
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Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επαιεζεχζεη εάλ έρεη δειψζεη ηα νλφκαηα θαη ηα εχξε ηηκψλ ησλ 

ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ πνπ επηζπκεί ειέγρνληαο ηηο ιίζηεο “Available Design Parameters” 

θαη “min values”, “max values”, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηηο θαηαρσξεκέλεο παξακέηξνπο θαη 

ηηο ηηκέο ηνπο. 

 

 

 

 

ρήκα 4.12. Παξάδεηγκα επηηπρεκέλεο δήισζεο ηξηψλ ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ θαη ησλ ηηκψλ ηνπο 

 

 

4.2 ΔΙΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΧΝ ΥΔΔΧΝ 

 

Δθφζνλ ν ρξήζηεο έρεη δειψζεη κε επηηπρία ηα νλφκαηα θαη ηα εχξε ηηκψλ ησλ ζρεδηαζηηθψλ 

παξακέηξσλ πνπ επηζπκεί, θαιείηαη λα εηζάγεη ηελ εμίζσζε – αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε – 

ζπλάξηεζε θαηαιιειφηεηαο πνπ πεξηγξάθεη ην πξφβιεκα πνπ επηζπκεί λα ιχζεη. Η εμίζσζε 

απηή ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηηο δεισκέλεο ζρεδηαζηηθέο παξακέηξνπο θαη απφ ζχκβνια 



[Γηπισκαηηθή εξγαζία]    Άγγεινο Μαπξνγηάλλεο 
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καζεκαηηθψλ πξάμεσλ πνπ ππνζηεξίδεη ν ρξεζηκνπνηνχκελνο parser, αθνχ νη απαξαίηεηεο 

πξάμεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζα γίλνπλ ζηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ζα πινπνηεζνχλ κε ηε 

ρξήζε ηνπ parser. 

 

 

     Δπεηδή ν θάζε parser ππνζηεξίδεη ηηο δηθέο ηνπ πξάμεηο θαη ηα δηθά ηνπ ζχκβνια πξνο 

δηεθπεξαίσζε απηψλ, κφιηο ν ρξήζηεο πιεθηξνινγήζεη θάηη ζην πεδίν εηζαγσγήο ηεο εμίζσζεο 

“Insert Equation”, εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε έλαο θαηάινγνο κε ηα ππνζηεξηδφκελα καζεκαηηθά 

ζχκβνια. 

 

 

ρήκα 4.13. Δκθάληζε θαηαιφγνπ ππνζηεξηδφκελσλ ζπκβφισλ θαη πξάμεσλ κφιηο ν ρξήζηεο πιεθηξνινγήζεη ζην 

πεδίν ηεο εηζαγσγήο ηεο εμίζσζεο 



[Γηπισκαηηθή εξγαζία]    Άγγεινο Μαπξνγηάλλεο 
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Δάλ ν ρξήζηεο εηζάγεη εμίζσζε πνπ πεξηέρεη θάπνηα κεηαβιεηή πνπ δελ έρεη δεισζεί παξαπάλσ 

ή θάπνην κε ππνζηεξηδφκελν καζεκαηηθφ ζχκβνιν, ηφηε εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ε 

δηαδηθαζία ζηακαηάεη. 

 

 

ρήκα 4.14. Δηζαγσγή κε δεισκέλεο παξακέηξνπ ζηελ εμίζσζε θαη εκθάληζε αλάινγνπ κελχκαηνο 

 

 

 



[Γηπισκαηηθή εξγαζία]    Άγγεινο Μαπξνγηάλλεο 
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Ο parser ρξεηάδεηαη δηφηη ν ρξήζηεο πιεθηξνινγεί θαη εηζάγεη ηελ εμίζσζε ζε κνξθή 

ραξαθηήξσλ (string), δειαδή γηα παξάδεηγκα:   

    

“ A*B/C” 

 

    Παξνπζηάδεηαη ινηπφλ ε αλάγθε απνθσδηθνπνίεζεο ηεο ζπκβνινζεηξάο πνπ εηζάγεη ν 

ρξήζηεο, κε ηελ έλλνηα ηνπ λα μερσξίζεη ην πξφγξακκα πνηεο είλαη νη κεηαβιεηέο θαη πνηα είλαη 

ηα ζχκβνια. Γηα ην ιφγν απηφ, ζην πξνεγνχκελν βήκα φπνπ δειψλνληαη νη κεηαβιεηέο έρεη 

γίλεη θαηαρψξηζε απφ ηνλ parser ηνπ νλφκαηνο ηεο θάζε κεηαβιεηήο, ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ε 

απνθσδηθνπνίεζε ζηελ εηζαγφκελε ζπκβνινζεηξά. Η ιεηηνπξγία ινηπφλ θαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ 

parser έγθεηηαη ζηε «κεηάθξαζε» ηεο αιθαξηζκεηηθήο ζρέζεο πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο ζε 

καζεκαηηθή εμίζσζε κε γλσζηέο κεηαβιεηέο θαη ηηκέο ζην πξφγξακκα. 

 

 

4.3 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ 

 

    Σν επφκελν θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο ζρεηίδεηαη θαζαξά κε ην γελεηηθφ αιγφξηζκν 

βειηηζηνπνίεζεο θαη έρεη λα θάλεη κε ηε δημιοςπγία ενόρ απσικού πληθςζμού (Initial Population 

Generation), ηελ επηινγή ησλ θαιχηεξσλ κειψλ ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ, ηε δηαζηαχξσζε ησλ 

ππφινηπσλ κειψλ κεηαμχ ηνπο, ηε κεηάιιαμε (Mutation) θάπνησλ κειψλ εθ ηνπ νιηθνχ 

πιεζπζκνχ θαη ελ ηέιεη ηελ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο κέρξηο φηνπ ν αιγφξηζκνο δψζεη 

θάπνηα επηζπκεηή ηηκή ή γηα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ επαλαιήςεσλ. 

    Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ρξήζηεο θαιείηαη λα εηζάγεη ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί ζην ζρεηηθφ πεδίν δίπια ζηελ έλδεημε Population Size. Η ηηκή απηή πξέπεη λα 

είλαη έλαο αθέξαηνο αξηζκφο. Σν πξφγξακκα αθνινχζσο, ρξεζηκνπνηψληαο γελλήηξηα ηπραίσλ 

αξηζκψλ, δεκηνπξγεί ηξηάδεο ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ έρνπλ δεισζεί παξαπάλσ. Οη ηηκέο 

ηνπο είλαη πξνθαλψο κέζα ζην πεδίν ηηκψλ πνπ νξίδνπλ νη κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηηκέο πνπ 

έρνπλ επίζεο δεισζεί. Οη ηξηάδεο απηέο, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ είλαη ν αθέξαηνο πνπ εηζάγεη ν 

ρξήζηεο σο κέγεζνο πιεζπζκνχ, αλαπαξίζηαληαη ζην πξφγξακκα κε δπαδηθή κνξθή θαη 

παίξλνπλ έηζη ηε κνξθή ελφο ρξσκνζψκαηνο. Σν ρξσκφζσκα ζπλίζηαηαη απφ 3 «γονιδιώμαηα» 

(genes), ηα νπνία είλαη νη ηηκέο ησλ δεισκέλσλ κεηαβιεηψλ, αλαπαξηζηψκελεο ζην δπαδηθφ 



[Γηπισκαηηθή εξγαζία]    Άγγεινο Μαπξνγηάλλεο 
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ζχζηεκα θαη βέβαηα κε ζεβαζκφ ζηελ αθνινπζηαθή ηνπο ζεηξά. Γειαδή πρ. γηα P1, P2, P3 

ζρεδηαζηηθέο παξακέηξνπο έρεη απνθαζηζηεί εμ‟αξρήο ην θάζε ρξσκφζσκα λα απνηειείηαη απφ: 

 

 Gene #1 : ηηκή ηεο κεηαβιεηήο P1 

 Gene#2 : ηηκή ηεο κεηαβιεηήο P2 

 Gene#3 : ηηκή ηεο κεηαβιεηήο P3 

 

 
ρήκα 4.15. Παξάδεηγκα ρξσκνζψκαηνο θαη γνληδησκάησλ 

 

Να ζεκεησζεί εδψ φηη νη ηηκέο πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζρήκα ρξεζηκνπνηνχληαη σο παξάδεηγκα 

θαη δελ έρνπλ εμαρζεί απφ ην πξφγξακκα. Δμάιινπ ην κέγεζνο ηνπ θάζε γνληδηψκαηνο, ηνπ 

bitstring δειαδε πνπ ην αλαπαξηζηά, εμαξηάηαη απφ ηηο κέγηζηεο ηηκέο πνπ δειψλεη ν ρξήζηεο 

γηα θάζε κεηαβιεηή, θαζψο θαη απφ ηελ επηζπκεηή αθξίβεηα ζε δεθαδηθά ςεθία. 

 

 

    Αθνχ ινηπφλ έρεη γίλεη ε δεκηνπξγία ηνπ αξρηθνχ πιεζπζκνχ, ην πξφγξακκα ππνινγίδεη ηε 

ζπλάξηεζε θαηαιιειφηεηαο γηα θάζε ηξηάδα ηηκψλ ησλ δεισκέλσλ ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ, 

θαη θαηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ηαμηλνκεκέλα απφ ειάρηζηε ζε κέγηζηε ηηκή. Γηα ηελ αθξίβεηα 

ε ηαμηλφκεζε απηή έγηλε κε ηελ απιή κέζνδν γλσζηή σο «bubble sort».  

    Δλ ζπλερεία, ν ρξήζηεο θαιείηαη λα εηζάγεη ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζα πεξάζεη ζηελ 

επφκελε «γεληά» ιχζεσλ. Ο αξηζκφο απηφο εηζάγεηαη ζην πεδίν Selection Percentage % θαη 



[Γηπισκαηηθή εξγαζία]    Άγγεινο Μαπξνγηάλλεο 
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αλακέλεηαη αθέξαηνο αξηζκφο, ηνλ νπνίν ην πξφγξακκα κεηαηξέπεη ζε αθξηβή αξηζκφ ησλ κειψλ 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη αλαιφγσο ππνινγίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ιχζεσλ – ρξσκνζσκάησλ ηα νπνία ζα 

κεηαβνχλ αλέπαθα ζηελ επφκελε γεληά ηνπ αιγνξίζκνπ. Η δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ησλ ιχζεσλ 

κπνξεί λα γίλεη είηε επηιέγνληαο έλα πνζνζηφ ησλ ρξσκνζσκάησλ κε ηηο κέγηζηεο ηηκέο 

ζπλάξηεζεο θαηαιιειφηεηαο ή κε ηε κέζνδν Δπηινγήο Ρνπιέηαο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα παηήζεη 

πάλσ ζην checkbox κε ηελ έλδεημε “Roulette Wheel Selection” ψζηε λα επηιέμεη ηε κέζνδν 

απηή. Γηαθνξεηηθά ε επηινγή γίλεηαη κε ηελ απιή κέζνδν πνπ πξναλαθέξζεθε. χκθσλα κε ηελ 

Δπηινγή Ρνπιέηαο, νη ηαμηλνκεκέλεο απφ ειάρηζηε ζε κέγηζηε ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ ιχζεσλ πνπ παξέρεη ν πιεζπζκφο θαλνληθνπνηνχληαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

θάζε ππνινγηζζείζα ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο θαηαιιειφηεηαο δηαηξείηαη κε ην ζχλνιν – άζξνηζκα 

ησλ ηηκψλ ηεο ζπλάξηεζεο θαηαιιειφηεηαο φισλ ησλ ιχζεσλ, έηζη ψζηε ην άζξνηζκα φισλ ησλ 

θαλνληθνπνηεκέλσλ ηηκψλ λα ηζνχηαη κε ηε κνλάδα. Παξάιιεια ηαμηλνκνχληαη νη 

θαλνληθνπνηεκέλεο απηέο ηηκέο απφ ην κεγαιχηεξν ζην κηθξφηεξν. ην ζεκείν απηφ 

ππνινγίδνληαη νη «ζπζζσξεπκέλεο» ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο θαηαιιειφηεηαο. πζζσξεπκέλε ηηκή 

είλαη ε ηηκή ηεο θαλνληθνπνηεκέλεο ζπλάξηεζεο θαηαιιειφηεηαο κηαο ιχζεο, πξνζηηζέκελε ζην 

άζξνηζκα φισλ ησλ πξνεγνπκέλσλ θαλνληθνπνηεκέλσλ ηηκψλ. Η δηαδηθαζία απηή ειέγρεηαη σο 

πξνο ηελ εγθπξφηεηά ηεο παξαηεξψληαο ηε ζπζζσξεπκέλε ηηκή ηεο ηειεπηαίαο θαη κέγηζηεο 

ηηκήο, ε νπνία πξέπεη λα ηζνχηαη κε ηε κνλάδα. Δθφζνλ ε αλσηέξσ δηαδηθαζία έρεη γίλεη ζσζηά, 

επηιέγεηαη έλαο ηπραίνο αξηζκφο R απφ ην πξφγξακκα, κε πεδίν ηηκψλ ην  [0,1]. Η επηιερζείζα 

ιχζε πξνθχπηεη απφ κία επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία. Ξεθηλψληαο απφ ηε κεγαιχηεξε 

ζπζζσξεπκέλε ηηκή θαη θαηεβαίλνληαο πξνο ηηο κηθξφηεξεο, ε ιχζε ηεο νπνίαο ε ζπζζσξεπκέλε 

ηηκή είλαη ε πξψηε κηθξφηεξε αιγεβξηθά ηηκή απφ ηνλ ηπραίν αξηζκφ R είλαη θαη ε επηιερζείζα 

ιχζε. Η επαλαιεπηηθή απηή δηαδηθαζία γίλεηαη ηφζεο θνξέο φζεο νξίδεη ν ρξήζηεο, εθφζνλ έρεη 

δειψζεη πνζνζηφ επηινγήο (Selection Percentage %), θ έηζη επηιέγεηαη ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο 

ιχζεσλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί επίζεο εδψ, φηη ζε θάζε επαλάιεςε ν ηπραίνο αξηζκφο R είλαη 

δηαθνξεηηθφο, φπσο επθφισο ελλνείηαη. 

    εηξά έρεη ε δηαδηθαζία ηεο δηαζηαχξσζεο, γηα ηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν δηαζηαχξσζεο, αλ θαη είλαη πξνηηκφηεξν ην ζεκείν δηαζηαχξσζεο λα είλαη 

θάζε θνξά ηπραίν θαη έηζη λα κελ επηιέγεηαη απφ ην ρξήζηε. Γη‟απηφ, ζην πεδίν εηζαγσγήο ηνπ 

ζεκείνπ δηαζηαχξσζεο αλαγξάθεηαη ε ιέμε “Optional”, θαζηζηψληαο ηελ ζπκπιήξσζε απηνχ 

ηνπ πεδίνπ πξναηξεηηθή. ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή γίλεηαη δηαζηαχξσζε κε έλα ζεκείν 
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(Single – Point Crossover). Γηα ηηο ελαπνκείλαληεο ιχζεηο, δειαδή γηα ηηο κε επηιερζείζεο, 

επηιέγεηαη έλα ζεκείν κεηαμχ ηνπ 1 θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ bitstring πνπ πεξηγξάθεη ην 

ρξσκφζσκα, θαη πέξαλ απηνχ ηνπ ζεκείνπ, νη ιχζεηο αλά 2 αληαιιάζζνπλ ηα 0 θαη 1 ηνπο, 

δεκηνπξγψληαο έηζη «απνγφλνπο», λέα ρξσκνζψκαηα δηαθνξεηηθά απφ πξηλ. 

 

 

 

ρήκα 4.16. ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Γηαζηαχξσζεο (Crossover) 

 

     ηε ζπλέρεηα εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο κεηάιιαμεο ζε έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηνπ 

πιεζπζκνχ. Η κεηάιιαμε γίλεηαη κε ηελ επηινγή ελφο ζεκείνπ κεηάιιαμεο (Single Point 

Bitstring Mutation). Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ην πνζνζηφ κεηάιιαμεο πξναηξεηηθά, 

δηαθνξεηηθά ην πξφγξακκα επηιέγεη απηφλνκα έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ. ην πεδίν εηζαγσγήο 

ηνπ πνζνζηνχ κεηάιιαμεο “Mutation Percentage” αλαγξάθεηαη ε έλδεημε “Optional”. Σν 

πξφγξακκα επηιέγεη ηπραία έλα κηθξφ αξηζκφ ρξσκνζσκάησλ απφ ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ θαη κε 

ηπραία δηαδηθαζία πάιη επηιέγεη έλα ςεθίν απφ ην επηιεγκέλν ρξσκφζσκα. Σν ζπγθεθξηκέλν 

ςεθίν κεηαηξέπεηαη απφ 0 ζε 1 ή απφ 1 ζε 0, θαη έηζη δηαηεξείηαη ε δηαθνξεηηθφηεηα απφ ηε κία 

γεληά ζηελ επφκελε. 
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ρήκα 4.17. ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μεηάιιαμεο (Mutation) [19] 

 

     Σν ηειεπηαίν πξάγκα πνπ πξέπεη λα θάλεη ν ρξήζηεο είλαη λα επηιέμεη εάλ επηζπκεί 

κεγηζηνπνίεζε ή ειαρηζηνπνίεζε ηεο εηζαγφκελεο ζρέζεο. Η επηινγή απηή γίλεηαη παηψληαο 

πάλσ ζην checkbox κε ηελ έλδεημε “Maximization” ή ζην checkbox κε ηελ έλδεημε 

“Minimization”. Πξνθαλψο ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη είηε κεγηζηνπνίεζε είηε 

ειαρηζηνπνίεζε, γη‟απηφ εάλ παηήζεη θαη ζηα 2 checkbox ή ζε θαλέλα απφ ηα 2 εκθαλίδεηαη 

ζρεηηθφ κήλπκα.  

 

ρήκα 4.18. Δκθάληζε ζρεηηθνχ κελχκαηνο χζηεξα απφ παξάιεηςε επηινγήο κεγηζηνπνίεζεο / ειαρηζηνπνίεζεο 
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Έπεηηα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ αξρηθνχ πιεζπζκνχ, ηα επφκελα βήκαηα 

(Δπηινγή, Γηαζηαχξσζε, Μεηάιιαμε) επαλαιακβάλνληαη κέρξηο φηνπ είηε πάξνπκε θάπνηα 

επηζπκεηή ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο θαηαιιειφηεηαο πνπ ςάρλνπκε, είηε γηα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ 

επαλαιήςεσλ, ν νπνίνο κπνξεί λα δεισζεί απφ ην ρξήζηε ζην πεδίν “Number of Iterations”. 

Παηψληαο ην θνπκπί “Solve”, μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ηεο βειηηζηνπνίεζεο θαη κεηά απφ ιίγα 

δεπηεξφιεπηα εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα πνπ ελεκεξψλεη ην ρξήζηε φηη ε δηαδηθαζία ηειείσζε 

επηηπρψο. 

 

ρήκα 4.19. Δπηηπρήο νινθήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο βειηηζηνπνίεζεο 
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Σν πεξηβάιινλ δηαζέηεη θαη έλα θνπκπί “Clear”. Παηψληαο ην θνπκπί απηφ, κεδελίδνληαη νη 

ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ θαη φια ηα πεδία αδεηάδνπλ, ψζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα εηζάγεη λέα 

δεδνκέλα. 

 
 

4.4 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

Με ηε ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο, δεκηνπξγείηαη ζε επηιεγκέλν θάθειν έλα αξρείν θεηκέλνπ, ην νπνίν 

πεξηέρεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ησλ επαλαιήςεσλ πνπ έηξεμε ν αιγφξηζκνο θαη ηε κέγηζηε ηηκή 

ζπλάξηεζεο θαηαιιειφηεηαο αλά επαλάιεςε. Αλνίγνληαο ην αξρείν απηφ κε ην Microsoft 

Office Excel, παίξλνπκε ηελ θακπχιε κέγηζηεο ηηκήο ζπλάξηεζεο θαηαιιειφηεηαο θαη αξηζκνχ 

επαλαιήςεσλ. Η θακπχιε απηή ζα απνηειέζεη ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

πνξείαο ηνπ αιγνξίζκνπ θαη έρεη ηελ αθφινπζε κνξθή. 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4.20. Παξάδεηγκα θακπχιεο πλάξηεζεο Καηαιιειφηεηαο – Αξηζκνχ Δπαλαιήςεσλ 
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4.5 ΔΦΑΡΜΟΓΗ I ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΟΚΟ 

 

ην παξάδεηγκα απηφ εμεηάδεηαη ε αθακςία (ζηαζεξά ειαηεξίνπ) k κηαο πξφβνιεο δνθνχ, ε 

νπνία πεξηγξάθεηαη απφ ηελ εμίζσζε 

 

  
 

 
 (
 

 
) 

Όκσο σο γλσζηφλ: 

      ( ) 

 

      (  ) 

 

  
 

 
  

 

Άξα: 

   
   

 
 
     

 
 
     

   
 
   

 
 (
 

 
) 

 

Όπνπ: 

 k ε αθακςία ή αιιηψο ζηαζεξά ειαηεξίνπ ηεο δνθνχ (N/m) 

 F ε δχλακε πνπ αζθείηαη ζηε δνθφ (Ν) 

 δ ε κεηαβνιή ηνπ κήθνπο ηεο δνθνχ ιφγσ παξακφξθσζεο (m) 

 ζ ε ηάζε ζηελ νπνία ππφθεηηαη ε δνθφο ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηεο δχλακεο F 

 ε ε παξακφξθσζε ηεο δνθνχ 

 E ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ή αιιηψο κέηξν Young ηεο δνθνχ (Pa) 

 A ε δηαηνκή ηεο δνθνχ (m
2
) 

 l ην κήθνο ηεο δνθνχ (m) 
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ρήκα 4.21. Μηα ηππηθή δνθφο [20] 

 

     Η γλσζηή καζεκαηηθή ζρέζε πνπ εμήρζε απφ ηελ αλσηέξσ αλάιπζε ζα απνηειέζεη θαη ηελ 

αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο βειηηζηνπνίεζεο πνπ ζα επηιπζεί, ή αιιηψο ηε 

γλσζηή ζπλάξηεζε θαηαιιειφηεηαο, κηιψληαο ζε νξνινγία γελεηηθψλ αιγνξίζκσλ. 

Σα εχξε ηηκψλ ησλ ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

δνθνχ παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Μεταβλητή Ελάχιστη Τιμή Μζγιστη Τιμή Μονάδα Μζτρησης 

E 140 180 Gpa 

A 3 8 m
2
 

l 5 10 m 
 

Πίλαθαο 1. Δχξνο ηηκψλ ησλ ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ 

 

ην πξφβιεκα απηφ ζα γίλεη κεγηζηνπνίεζε ηεο πνζφηεηαο k. 

   ( )     (
   

 
) 

Τπφ ηνπο πεξηνξηζκνχο: 
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Θα γίλνπλ δνθηκέο γηα 500, 1000, 3000 θαη 5000 επαλαιήςεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζε θακπχιεο κε ηε κέγηζηε αλά επαλάιεςε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο 

θαηαιιειφηεηαο ζπλαξηήζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ επαλαιήςεσλ. Ο γελεηηθφο αιγφξηζκνο μεθηλά 

δεκηνπξγψληαο έλαλ αξρηθφ πιεζπζκφ 100 κειψλ θαη ην πνζνζηφ ησλ ιχζεσλ πνπ επηιέγνληαη 

σο θαιχηεξεο θαη επηβηψλνπλ ζε επφκελε γεληά είλαη 30%. Γελ εηζάγνληαη ζπγθεθξηκέλα ζεκεία 

δηαζηαχξσζεο θαη πνζνζηφ κεηάιιαμεο, ψζηε ην πξφγξακκα λα ηα επηιέγεη ηπραία αλά 

επαλάιεςε. 

 

. 

ρήκα 4.22. Δηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζην πξφγξακκα 
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ρήκα 4.23. Η πνξεία ηνπ αιγνξίζκνπ γηα 500 επαλαιήςεηο 

Δπιμέποςρ Αποηελέζμαηα 

      

        

        

 

 

ρήκα 4.24. Η πνξεία ηνπ αιγνξίζκνπ γηα 1000 επαλαιήςεηο 

Δπιμέποςρ Αποηελέζμαηα 
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ρήκα 4.25. Η πνξεία ηνπ αιγνξίζκνπ γηα 3000 επαλαιήςεηο 

Δπιμέποςρ Αποηελέζμαηα 

      

        

        

 

 

ρήκα 4.26. Η πνξεία ηνπ αιγνξίζκνπ γηα 5000 επαλαιήςεηο 
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Δπιμέποςρ Αποηελέζμαηα 

      

    

        

 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα ν αιγφξηζκνο ζπγθιίλεη πξνο ηε κέγηζηε ηηκή 

ηνπ k ππφ ηνπο δηαηππσκέλνπο πεξηνξηζκνχο θαη κάιηζηα φζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ 

επαλαιήςεσλ, απμάλεηαη θαη ε αθξίβεηα ηεο πξνζέγγηζεο. 

     Πην ζπγθεθξηκέλα, ν αθφινπζνο πίλαθαο δείρλεη ηηο βέιηηζηεο πξνζεγγίζεηο θαη ην ζθάικα 

γηα ηνπο αξηζκνχο ησλ επαλαιήςεσλ πνπ εθαξκφζηεθε ν αιγφξηζκνο γλσξίδνληαο φηη ε 

βέιηηζηε ηηκή γηα ηηο ηηκέο ησλ ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ πνπ εηζήρζεζαλ είλαη 

          

 

 

 

Πίλαθαο 2. Τπνινγηζκφο ηνπ ζθάικαηνο γηα ηηο βέιηηζηεο ηηκέο 

 

 

 

 

4.6 ΔΦΑΡΜΟΓΗ II ΡΟΜΠΟΣΙΚΟ ΥΔΡΙ 

 

 

Έζησ έλα ξνκπνηηθφ ρέξη, ην νπνίν ρξεζηκνπνηψληαο δχν δάρηπια αζθεί δπλάκεηο ζε 

αληηθείκελα θαη κπνξεί έηζη λα ηα πηάζεη πξνζνκνηψλνληαο έλα αιεζηλφ αλζξψπηλν ρέξη θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα ηα κεηαθηλήζεη. Σν ξνκπφη κπνξεί λα αζθήζεη πνιχ κηθξέο δπλάκεηο ζην 

αληηθείκελν κέζσ ησλ αθξνδαρηχισλ ηνπ. Απηφ νθείιεηαη ζηα κνηέξ ηα νπνία κπαίλνπλ ζην 

Number of Iterations Calculated Value Real Value Error %

500 274.2000784 288 4.7916

1000 279.4366812 288 2.9734

3000 285.4914069 288 0.871

5000 287.9424115 288 0.02
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ρέξη θαη ιφγσ ηεο εηδηθήο γεσκεηξίαο θαη ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ ρεξηνχ πξέπεη λα είλαη κηθξά 

θαη ζπλεπψο κηθξήο ηζρχνο. Δθηφο απηνχ, είλαη επηζπκεηφ ην ξνκπφη λα πηάλεη κε αζθάιεηα ηα 

αληηθείκελα, κπνξεί λα ζεσξεζεί δειαδή φηη απαηηείηαη έλα επίπεδν επαηζζεζίαο – 

ελδνηηθφηεηαο ζηελ επαθή ησλ δαρηχισλ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν κπνξεί επίζεο λα είλαη 

θαη εχζξαπζην. 

 

 

 

 ρήκα 4.27. Έλα ξνκπνηηθφ ρέξη πηάλεη κε δχν δάρηπια έλα εχζξαπζην αληηθείκελν [21] 

 

 

 

 

Αλ ζεσξεζεί φηη ην αληηθείκελν πνπ πηάλεη ην ξνκπφη είλαη νξζνγσληθφ θαη γίλεη απινχζηεπζε 

ζηηο δχν δηαζηάζεηο, ηφηε παίξλνπκε ην αθφινπζν ζρήκα. 
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ρήκα 4.28. Γάρηπια ηνπνζεηεκέλα ζηηο δχν πιατλέο πιεπξέο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

 

 

Σν c παξηζηάλεη ην θέληξν κάδαο, ππνζέηνληαο νκνηφκνξθε θαηαλνκή κάδαο ζην αληηθείκελν, 

θαη άξα ηνπνζεηείηαη ζην γεσκεηξηθφ θέληξν ηνπ νξζνγσλίνπ. Η επαθή ηνπ θάζε δαρηχινπ κε 

ην αληηθείκελν ζεσξείηαη ζεκεηαθή, ψζηε λα κε γίλεη πνιχ πεξίπινθν ην πξφβιεκα. Σα   ⃗⃗  ⃗ θαη 

  ⃗⃗⃗⃗  είλαη δηαλχζκαηα ζέζεο μεθηλψληαο απφ ηελ αξρή ησλ ζπληεηαγκέλσλ θαηαιήγνληαο ζην 

ζεκείν επαθήο ηνπ θάζε δαρηχινπ αληίζηνηρα κε ην αληηθείκελν. Αλαδεηείηαη ν βέιηηζηνο 

ζπλδπαζκφο ησλ θαηαθφξπθσλ απνζηάζεσλ    θαη   , δειαδή ησλ θαηαθφξπθσλ απνζηάζεσλ 

ησλ ζέζεσλ ηνπνζέηεζεο ησλ δαρηχισλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη: 

 ηζνξξνπία ζηνλ νξηδφληην άμνλα 

 ηζνξξνπία ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα θαη 

 ηζνξξνπία ζηηο ξνπέο  

Δπηπιένλ ζα πξέπεη ην άζξνηζκα ησλ θάζεησλ δπλάκεσλ     θαη     λα είλαη φζν δπλαηφλ 

κηθξφηεξν. Γίλεηαη έιεγρνο κφλν ζηηο θάζεηεο δπλάκεηο επάλσ ζην αληηθείκελν. Οη ππφινηπεο 

εθαπηνκεληθέο δπλάκεηο πξνθχπηνπλ ιφγσ ηξηβήο θαη κάιηζηα ππνηίζεηαη φηη πθίζηαηαη νξηαθή 

ηξηβή. Αθνινπζεί ην δηάγξακκα ειεπζέξνπ ζψκαηνο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν παξνπζηάδεη ηηο 
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δπλάκεηο πνπ απηφ δέρεηαη, θαζψο θαη κεξηθέο απαξαίηεηεο απνζηάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο 

πξάμεηο ζηε ζπλέρεηα. 

 

 

ρήκα 4.29. Γηάγξακκα Διεπζέξνπ ψκαηνο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

  ⃗⃗  ⃗  [     ]
  

  ⃗⃗⃗⃗  [     ]
  

  ⃗⃗  [     ]
  

  ⃗⃗  ⃗  [       ]
 
 

  ⃗⃗  ⃗  [       ]
 
 

      

  

 

Ιζνξξνπία: 

  ⃗⃗⃗⃗  ⃗   ⃗  {
         

           
     ( ) 
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Όκσο ηζρχεη:                                            {
         
         

  

 

 

Άξα:  

( )    {
                                (   )

  (       )         (   )
 

 

Δίλαη:  

  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗   ⃗    
 ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗  ⃗    

 ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗  ⃗   ⃗   

(  ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗ )    ⃗⃗  ⃗  (  ⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗ )    ⃗⃗  ⃗   ⃗  

 

 

Η πινπνίεζε ζην πεξηβάιινλ δελ ππνζηεξίδεη ηζνηηθνχο πεξηνξηζκνχο  ζε απηφ ην παξάδεηγκα, 

φκσο νη επηζπκεηέο ηηκέο είλαη νη εμήο: 

 

      

      

     

         

 

Γη‟απηφ ζα γίλεη ελζσκάησζε ησλ ηζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ – ζπλζεθψλ ηζνξξνπίαο ζηελ 

αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε. Τςψλνληαο ζην ηεηξάγσλν ηνπο φξνπο    ,     θαη    θαη 

αζξνίδνληάο ηνπο εμαζθαιίδεηαη ε ηζνξξνπία, ε νπνία ζπλεπάγεηαη θαη ηε ζχγθιηζή ηνπο πξνο 

ην 0. Δπίζεο πξνζζέηνληαο ηηο δχν θάζεηεο δπλάκεηο     θαη     θαη απαηηψληαο ειαρηζηνπνίεζε 

ηνπ ζπλνιηθνχ αζξνίζκαηνο εμαζθαιίδεηαη ε δεηνχκελε ειαρηζηνπνίεζε ησλ δχν απηψλ 

δπλάκεσλ. 

 

Βάζεη ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο, ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε – ζπλάξηεζε θαηαιιειφηεηαο 

δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 



[Γηπισκαηηθή εξγαζία]    Άγγεινο Μαπξνγηάλλεο 

 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ – Καηαζθεπαζηηθφο Σνκέαο   

 57 

 

 

                

 

 

Όπνπ: 

    (   )
  (       )

  

    (   )
 
 [  (       )   ]

  

   (  )
  [    (          )      (          )]

  

           

 

Άξα ηίζεηαη ην πξφβιεκα ειαρηζηνπνίεζεο: 

 

        

      [         ]  [   ] 

        [         ] 

 

Σν βάξνο, νη δηαζηάζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ν ζπληειεζηήο ηξηβήο είλαη ζηαζεξέο ηηκέο θαη ζην 

παξάδεηγκα πνπ ζα εθαξκνζηεί ζην πεξηβάιινλ είλαη νη αθφινπζεο: 

         

       

       

      

 

Έρνληαο νξίζεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ππνζέηνληαο νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλε ηε 

κάδα ηνπ, εχθνια ζπλεπάγεηαη γηα ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ θέληξνπ κάδαο φηη: 
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Βάζεη ησλ ηηκψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα θαη ζεσξψληαο κέγηζηε δχλακε 5Ν, νη 

πεξηνξηζκνί δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

          

          

         

         

 

Η εθαξκνγή ζα πινπνηεζεί ζην πεξηβάιινλ γηα αξρηθφ πιεζπζκφ 100 κειψλ, κε επηινγή ησλ ή 

ησλ 30% ησλ θαιχηεξσλ απφ θάζε γεληά θαη ν αιγφξηζκνο ζα ηξέμεη γηα 500, 1000, 3000 θαη 

5000 επαλαιήςεηο – γεληέο. Έπεηηα απφ θάζε δηάγξακκα ζα παξνπζηαζηνχλ θαη νη βέιηηζηεο 

ππνινγηζζείζεο ηηκέο γηα ηα               , ψζηε λα εμαζθαιηζζεί φηη βξίζθνληαη εληφο νξίσλ 

θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ζπλάξηεζεο θαηαιιειφηεηαο ιεηηνπξγεί ζσζηά γηα λα θαιχςεη ηνπο 

ηζνηηθνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

 

ρήκα 4.30. Δηζαγσγή ζηνηρείσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ξνκπνηηθνχ ρεξηνχ 
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ρήκα 4.31. Η πνξεία ηνπ αιγνξίζκνπ γηα 500 επαλαιήςεηο 

 

Δπιμέποςρ Αποηελέζμαηα 

           

           

         

          

 

 

ρήκα 4.32. Η πνξεία ηνπ αιγνξίζκνπ γηα 1000 επαλαιήςεηο 
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Δπιμέποςρ Αποηελέζμαηα 

           

           

          

          

 

 

ρήκα 4.33. Η πνξεία ηνπ αιγνξίζκνπ γηα 3000 επαλαιήςεηο 

 

Δπιμέποςρ Αποηελέζμαηα 
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ρήκα 4.34. Η πνξεία ηνπ αιγνξίζκνπ γηα 5000 επαλαιήςεηο 

 

Δπιμέποςρ Αποηελέζμαηα 

           

           

          

          

 

Οη ηηκέο πνπ δίλνπλ νη εθηειέζεηο ηνπ αιγνξίζκνπ βξίζθνληαη φιεο εληφο ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ 

πνπ δηαηππψζεθαλ πξνεγνπκέλσο θαη ν αιγφξηζκνο ζπγθιίλεη ζην 0, ην νπνίν είλαη θαη ε 

βέιηηζηε επηζπκεηή ηηκή ψζηε ην ζψκα λα κε δέρεηαη δπλάκεηο. Ωζηφζν απφ ηα δηαγξάκκαηα 

θαίλεηαη φηη κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επαλαιήςεσλ δελ επηηπγράλεηαη θαιχηεξε 

ζχγθιηζε. 

     Η αθξίβεηα απηή νθείιεηαη ζηε δηακφξθσζε πνπ έγηλε ζηελ αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε, ε 

νπνία, σο άζξνηζκα κπνξεί λα κελ ηθαλνπνηεί φιεο ηηο επηκέξνπο ζπλζήθεο, θαζψο επίζεο θαη 

ζηελ ηπραηφηεηα πνπ σο γλσζηφλ ππεηζέξρεηαη ζηε δηαδηθαζία ησλ γελεηηθψλ αιγνξίζκσλ. 
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4.7 ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ πεξηεγξάθεθε ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα αλακέλεηαη λα είλαη ηα εμήο: 

 Γπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο βειηηζηνπνίεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Οη ζρεδηαζηηθέο 

παξάκεηξνη θαη ε αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε δειψλνληαη ηε ζηηγκή πνπ ηξέρεη ην 

πξφγξακκα θαη δελ απαηηνχληαη αιιαγέο ζηνλ θψδηθα γηα θάζε δηαθνξεηηθφ πξφβιεκα. 

 Γπλαηφηεηα ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο ελαιιαθηηθψλ ζρεδηαζκψλ 

(Concepts), δειψλνληαο δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο ηηκψλ ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ. 

 Αληηκεηψπηζε πνιιψλ εηδψλ πξνβιεκάησλ θαη αληηθεηκεληθψλ ζπλαξηήζεσλ ράξε ζηελ 

παξακεηξηθή ζρεδίαζε πνπ επηηξέπεη ε ρξήζε ηνπ parser. 

 Γπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ησλ ήδε δεισκέλσλ ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ θαη ησλ ηηκψλ 

ηνπο κέζα απφ εηδηθά πξνγξακκαηηδφκελα θνπκπηά. 

 Απεηθφληζε ησλ δεισκέλσλ ζρεδηαζηηθψλ ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ θαζψο θαη ησλ 

ηηκψλ ηνπο πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε. Ο ρξήζηεο έρεη έηζη κηα επνπηηθή καηηά ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο πξαγκαηηθψλ δηαθξηηψλ αιιά θαη ζπλερψλ ζρεδηαζηηθψλ 

παξακέηξσλ. 

 Μεηαηξνπή αξηζκεηηθψλ εθθξάζεσλ ππφ κνξθή θεηκέλνπ ζε αλαιπηηθέο ππνινγηζηηθέο 

ζρέζεηο κέζσ ρξήζεο parser. 

 Τινπνίεζε βειηηζηνπνίεζεο κε ρξήζε γελεηηθψλ αιγνξίζκσλ, κηα απφ ηηο θαιχηεξεο 

ζχγρξνλεο κεζφδνπο βειηηζηνπνίεζεο, ηεο νπνίαο ηα πιενλεθηήκαηα έλαληη άιισλ 

κεζφδσλ είλαη πάξα πνιιά θαη αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

 Γπλαηφηεηα Διαρηζηνπνίεζεο αιιά θαη Μεγηζηνπνίεζεο ηεο αληηθεηκεληθήο 

ζπλάξηεζεο. Η επηινγή γίλεηαη παηψληαο ζε έλα απφ ηα 2 δηαζέζηκα checkbox. 

 Γπλαηφηεηα επηινγήο ησλ ηηκψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κεγεζψλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο βειηηζηνπνίεζεο κε γελεηηθφ αιγφξηζκν, φπσο επηινγή Μεγέζνπο 

Πιεζπζκνχ, Πνζνζηνχ Δπηινγήο ρξσκνζσκάησλ πξνο επηβίσζε, ζεκείνπ 

δηαζηαχξσζεο, πνζνζηνχ Μεηάιιαμεο, αξηζκνχ επαλαιήςεσλ ηνπ αιγνξίζκνπ. 
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 Γπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο πνιιψλ εηδψλ αληηθεηκεληθψλ ζπλαξηήζεσλ, κε δηάθνξεο 

πξάμεηο, θαη εκθάληζε θαηαιφγνπ κε δηαζέζηκεο ππνζηεξηδφκελεο πξάμεηο θαη ζχκβνια 

πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε. 

 Δκθάληζε πεδίνπ ηηκψλ ηνπ ρξσκνζψκαηνο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, ψζηε λα μέξεη ν 

ρξήζηεο ηη ηηκή κπνξεί λα εηζάγεη σο ζεκείν δηαζηαχξσζεο. 

 πλερήο έιεγρνο εγθπξφηεηαο εηζαγφκελσλ πνζνηήησλ, ηφζν ζην πεδίν δήισζεο ησλ 

ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ θαη ησλ ηηκψλ ηνπο, φζν θαη ζηα επφκελα πεδία πνπ αθνξνχλ 

ηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο απηή θαζαπηή. 

 Απιφ θαη επλφεην interface, κε ιίγα θνπκπηά θαη θαηαλνεηά πεδία εηζαγσγήο ηηκψλ. 

 πλνπηηθή θαη παξαζηαηηθή απεηθφληζε απνηειεζκάησλ κέζσ ηνπ γλσζηνχ 

πξνγξάκκαηνο Microsoft Office Excel. Μάιηζηα ην πξφγξακκα ζα δεκηνπξγεί έλα αξρείν 

κε απνηειέζκαηα, αλαγλψζηκν απφ Excel, ην νπνίν ζα κπνξεί ν ρξήζηεο λα θξαηήζεη σο 

αξρείν. 
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4.8 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 

 

Σν πεξηβάιινλ πνπ πεξηεγξάθεθε ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο κπνξεί λα πινπνηεζεί ζε κηα 

απιή αληηθεηκελνζηξαθή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, επηιέγνληαο έλαλ parser απφ ηνπο πνιινχο 

πνπ ππάξρνπλ online. Γηαθνξεηηθά, ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο custom parser, 

ψζηε λα επηιερζεί απφ ην ζρεδηαζηή ν θαηάινγνο ησλ ππνζηεξηδφκελσλ πξάμεσλ θαη ζπκβφισλ, 

ψζηε ην πεξηβάιινλ βειηηζηνπνίεζεο λα κπνξεί λα επεμεξγαζηεί αθφκα πεξηζζφηεξα θαη πην 

πνιχπινθα είδε αληηθεηκεληθψλ ζπλαξηήζεσλ.  

     ε θάζε πεξίπησζε, ε δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ πεξηβάιινληνο ζα ήηαλ πνιχ ρξήζηκε γηα έλα 

ζρεδηαζηή κεραληθφ, θαζψο ζα κπνξεί λα ιχζεη «επί ηφπνπ» ην πξφβιεκά ηνπ (Right On Time). 

Θα κπνξεί λα εηζάγεη ηηο ζρεδηαζηηθέο παξακέηξνπο ηνπ πξνβιήκαηφο ηνπ, ηηο ηηκέο ηνπο, θαζψο 

θαη ηα θξηηήξηα πνπ ζέιεη λα γίλεη ε βειηηζηνπνίεζε θαη κέζα ζε ιίγα δεπηεξφιεπηα λα κπνξεί 

λα δεη ηελ πνξεία ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ηελ πξνηεηλφκελε ππνινγηζζείζα ιχζε κέζα απφ έλα 

παξαζηαηηθφ θαη θαηαλνεηφ γξάθεκα. Σν πεξηβάιινλ βέβαηα κπνξεί λα ζρεδηαζηεί σο κηα 

εθαξκνγή αλεμάξηεηε, κε ηελ έλλνηα φηη ζα κπνξεί λα ηξέμεη δίρσο ηελ απαίηεζε λα ηξέρεη ηελ 

ίδηα ζηηγκή θάπνηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, δειαδή ζαλ έλα Windows Application. 

     Έλα απιφ είδνο πξνβιήκαηνο βειηηζηνπνίεζεο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί απφ ην 

πεξηβάιινλ απηφ είλαη ην πξφβιεκα ηεο δνθνχ πνπ πεξηεγξάθεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, 

απνηεινχκελν απφ πξαγκαηηθέο δηαθξηηέο θαη ζπλερείο ζρεδηαζηηθέο παξακέηξνπο. Πξνβιήκαηα 

κε ηέηνηνπ είδνπο απιέο αληηθεηκεληθέο ζπλαξηήζεηο αληηκεησπίδνληαη κε κεγάιε ηαρχηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα απφ ην πεξηβάιινλ θαη ν ζρεδηαζηήο κπνξεί έηζη λα ζπγθξίλεη δηάθνξνπο 

ελαιιαθηηθνχο ζρεδηαζκνχο πνπ έρεη δηακνξθψζεη βάζεη ησλ ζρεδηαζηηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη 

πξνδηαγξαθψλ. 

     Παξαηίζεληαη εδψ νξηζκέλεο επηπιένλ δπλαηφηεηεο – πξννπηηθέο εμέιημεο ηεο ηδέαο γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

 Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ project, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ 

ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ, ησλ ηηκψλ ηνπο, ηεο ζπλάξηεζεο θαηαιιειφηεηαο θαη ησλ 

δεδνκέλσλ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο βειηηζηνπνίεζεο κε ην γελεηηθφ αιγφξηζκν. Έηζη, ν 

ρξήζηεο ζα κπνξεί λα αλαθαιεί ηα δεκηνπξγεζέληα projects αλά πάζα ζηηγκή. 
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 Γεκηνπξγία θαη ρξήζε ελφο parser πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηηο πξάμεηο θαη ηα ζχκβνια πνπ 

ζέιεη ν ίδηνο ν ζρεδηαζηήο θαη ζα πηνζεηεί ηε γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ πνπ απηφο 

επηζπκεί ζην πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 

 Γπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο φρη κφλν κνλαδηαίσλ πεξηνξηζκψλ (unary constraints) αιιά 

θαη άιισλ εηδψλ πεξηνξηζκψλ πξνο αληηκεηψπηζε κεγαιχηεξνπ εχξνπο κεραλνινγηθψλ 

θαη φρη κφλν πξνβιεκάησλ. (αξθεηά πξνβιήκαηα επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ 

λα επηιπζνχλ κε απηή ηε δπλαηφηεηα) 

 Γπλαηφηεηα πεξηζζφηεξσλ επηινγψλ φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο βειηηζηνπνίεζεο κε 

γελεηηθφ αιγφξηζκν, παξαδείγκαηνο ράξε: 

- Γπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο επηινγήο ρξσκνζσκάησλ πξνο επηβίσζε (Selection), 

κε επηπιένλ κεζφδνπο, εθηφο ηνπ Roulette wheel Selection, φπσο Tournament 

Selection, Stochastic Universal Sampling θηι. 

- Γπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Γηαζηαχξσζεο θαη κε άιιεο 

ηερληθέο εθηφο απφ ην Single Point Crossover, φπσο Two-Point Crossover, 

Uniform and half uniform, Three parent Crossover. 

- Γπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μεηάιιαμεο κε επηπιένλ ηξφπνπο 

εθηφο ηνπ Single-Point Mutation ,φπσο Flip Bit, Boundary, Gaussian, Shrink 

Mutation θηι. 

- Γπλαηφηεηα επηινγήο απφ ην ρξήζηε ηνπ θξηηεξίνπ ηεξκαηηζκνχ ηνπ γελεηηθνχ 

αιγνξίζκνπ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

Κώδικαρ Τλοποίηζηρ Τπολογιζηικού Πεπιβάλλονηορ 

 

 

PublicClas

s Form1 

     Dim varCount As Integer = 0 

     Dim varType(10) As Integer 

     Dim labelCount As Integer = 0 

     Dim nod As Integer = 3 'accuracy / number of decimals 

     Dim flagMenu As Integer = 0 

     Private Sub lstDesPars_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As 

EventArgs) Handles lstDesPars.SelectedIndexChanged 

     End Sub 

     Private Sub ListBox1_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) 

Handles lstDesParType.SelectedIndexChanged 

     End Sub 

     Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

cmdAddDesPar.Click 

         'Check if type has been declared 

         If lstDesParType.SelectedItems.Count = 0 Then 

             txtDesParName.Text = "Declare a type !!!!" 

             txtDesParName.Focus() 

             Exit Sub 

         End If 

         'Check whether txtDesParName is empty 

         If txtDesParName.Text = Nothing Then 

             txtDesParName.Text = "Enter a name !!!!" 

             txtDesParName.Focus() 

             Exit Sub 

         End If 

         'Check if DP already exists 

         If lstDesPars.Items.Count >= 1 Then 

             For i = 1 To lstDesPars.Items.Count 

                 If txtDesParName.Text = lstDesPars.Items(i - 1) Then 

                     txtDesParName.Text = "Enter another name !!!!" 
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                     txtDesParName.Focus() 

                     Exit Sub 

                 End If 

             Next 

         End If 

         If lstDesParType.SelectedIndex = 1 Then 

             varType(varCount) = 10 ^ nod 'continuous variable 

         Else 

             varType(varCount) = 1 'discrete variable 

         End If 

         lstDesPars.Items.Add(txtDesParName.Text) 

         varCount = varCount + 1 

     End Sub 

     Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

cmdDelDesPar.Click 

         If lstDesPars.Items.Count = 0 Then 

             txtDesParName.Text = "There is nothing here to delete" 

         Else 

             Dim pos As Integer = lstDesPars.SelectedIndex 

             lstDesPars.Items.RemoveAt(pos) 

         End If 

     End Sub 

     Private Sub Button4_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

cmdAssignValue.Click 

         'Check if user forgot to declare a parameter 

         If lstDesPars.Items.Count <= lstValues.Items.Count Or 

lstDesPars.Items.Count <= lstValues2.Items.Count Then 

             txtDesParName.Text = "Enter a value" 

             txtDesParName.Focus() 

             Exit Sub 

         End If 

         'Check whether txtValueEntry is empty 

         If txtValueEntry.Text = Nothing And txtValueEntry2.Text = Nothing Then 

             MsgBox("Enter a minimum and a maximum value!") 

         Else 

             If txtValueEntry.Text = Nothing Then 

                 MsgBox("Enter a minimum value!") 

                 txtValueEntry.Focus() 

                 Exit Sub 

             End If 

             If txtValueEntry2.Text = Nothing Then 

                 MsgBox("Enter a maximum value!") 

                 txtValueEntry.Focus() 
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                 Exit Sub 

             End If 

         End If 

         lstValues.Items.Add(txtValueEntry.Text) 

         lstValues2.Items.Add(txtValueEntry2.Text) 

         txtDesParName.Text = "" 

         txtValueEntry.Text = "" 

         txtValueEntry2.Text = "" 

         If labelCount = 0 Then 

             Label16.Text = lstDesPars.Items(0) 

         ElseIf labelCount = 1 Then 

             Label17.Text = lstDesPars.Items(1) 

         ElseIf labelCount = 2 Then 

             Label18.Text = lstDesPars.Items(2) 

         ElseIf labelCount = 3 Then 

             Label19.Text = lstDesPars.Items(3) 

         ElseIf labelCount = 4 Then 

             Label20.Text = lstDesPars.Items(4) 

         ElseIf labelCount = 5 Then 

             Label21.Text = lstDesPars.Items(5) 

         End If 

         labelCount = labelCount + 1 

     End Sub 

     Private Sub cmdDelValue_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

cmdDelValue.Click 

         If lstValues.Items.Count = 0 Or lstValues.SelectedIndex = -1 Then 

             MsgBox("There is nothing here to delete") 

         Else 

             Dim pos As Integer = lstValues.SelectedIndex 

             lstValues.Items.RemoveAt(pos) 

             If pos = 0 Then 

                 Label16.Text = "" 

                 labelCount = labelCount - 1 

             ElseIf pos = 1 Then 

                 Label17.Text = "" 

                 labelCount = labelCount - 1 

             ElseIf pos = 2 Then 

                 Label18.Text = "" 

                 labelCount = labelCount - 1 

             ElseIf pos = 3 Then 

                 Label19.Text = "" 

                 labelCount = labelCount - 1 

             ElseIf pos = 4 Then 
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                 Label20.Text = "" 

                 labelCount = labelCount - 1 

             ElseIf pos = 5 Then 

                 Label21.Text = "" 

                 labelCount = labelCount - 1 

             End If 

         End If 

     End Sub 

     Private Sub cmdUpdate_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

cmdSolve.Click 

         If CheckBox1.Checked And CheckBox2.Checked Or CheckBox1.CheckState = 0 

And CheckBox2.CheckState = 0 Then 

             MsgBox("You need to chose either Maximization or Minimization") 

             CheckBox1.CheckState = 0 

             CheckBox2.CheckState = 0 

         Else 

             Dim optFlag As Integer = 0 

             If CheckBox2.Checked Then 

                 optFlag = 1 

             End If 

             Dim noi As Integer = TextBox4.Text 'number of iterations 

             Dim x As Integer = TextBox1.Text 'number of chromosomes needed for 

the solution 

             Dim dlv(varCount, 2) As Integer  'dlv stands for decimal limit 

values 

             Dim fitRes(noi) As Double 

             Dim parser As New MathParserNet.Parser 

             If lstValues.Items.Count = varCount And lstValues2.Items.Count = 

varCount Then 

                 For i = 1 To varCount 

                     dlv(i, 1) = lstValues.Items(i - 1) * varType(i - 1) 

                     dlv(i, 2) = lstValues2.Items(i - 1) * varType(i - 1) 

                 Next 

                 Dim nov(varCount) As Integer 'nov stands for number of values 

determining the size of the chromosome 

                 For i = 1 To varCount 

                     nov(i) = dlv(i, 2) - dlv(i, 1) 

                 Next 

                 Dim ubl(varCount) As String 'ubl stands for upper binary limit 

                 For i = 1 To varCount 

                     ubl(i) = Convert.ToString(nov(i), 2) 

                 Next 

                 Dim b(varCount) As Integer 'b stands for bandwith 
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                 For i = 1 To varCount 

                     b(i) = Len(ubl(i)) 

                 Next 

                 Dim bandwith As Integer = b(1) 

                 For i = 2 To varCount 

                     bandwith = bandwith + b(i) 

                 Next 

                 Dim values(x, varCount) As Integer 'it's later required for 

easier calculation of the fitness function 

                 Dim bvalues(x, varCount) As String 

                 For i = 1 To x 'initialization of the matrix values so that 

check for identical chromosome parts is legit 

                     For j = 1 To varCount 

                         bvalues(i, j) = "0" 

                     Next 

                 Next 

                 Dim binval As String = "0" 

                 Dim val As Integer = 0 

                 For i = 1 To x 

                     For k = 1 To varCount 

                         Randomize() 

                         val = CInt(Int(((nov(k) - 0 + 1) * Rnd()) + 0)) 

                         binval = Convert.ToString(val, 2) 

                         While Len(binval) <> b(k) 

                             binval = binval.Insert(0, "0") 

                         End While 

                         values(i, k) = val 

                         bvalues(i, k) = binval 

                     Next 

                 Next 

                 Dim chr(x) As String 'creates an array which consists of the 

created chromosomes 

                 Dim fitness(x) As Double 

                 For g = 1 To noi 

                     For i = 1 To x 

                         If g = 1 Then 

                             chr(i) = bvalues(i, 1) 

                             For j = 2 To varCount 

                                 chr(i) = chr(i) & bvalues(i, j) 

                             Next 

                             parser.RemoveAllVariables() 

                             For j = 1 To varCount 

                                 Dim realVal As Double = values(i, j) / varType(j 
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- 1) + lstValues.Items(j - 1) 

                                 parser.AddVariable(lstDesPars.Items(j - 1), 

realVal) 

                             Next 

                             Try 

                                 fitness(i) = parser.SimplifyDouble(txtEq.Text) 

                             Catch ex As Exception 

                                 MsgBox("Undeclared variables or not supported 

symbols used ") 

                                 Exit Sub 

                             End Try 

                         Else 

                             parser.RemoveAllVariables() 

                             Dim c As Integer = b(1) 

                             Dim realVal1 As Double = Convert.ToInt32(Mid(chr(i), 

1, c), 2) / varType(0) + lstValues.Items(0) 

                             parser.AddVariable(lstDesPars.Items(0), realVal1) 

                             If g = noi And i = x Then 

                                 MsgBox(realVal1) 

                             End If 

                             For j = 2 To varCount 

                                 Dim realVal2 As Double = 

Convert.ToInt32(Mid(chr(i), c + 1, b(j)), 2) / varType(j - 1) + 

lstValues.Items(j - 1) 

                                 parser.AddVariable(lstDesPars.Items(j - 1), 

realVal2) 

                                 If g = noi And i = x Then 

                                     MsgBox(realVal2) 

                                 End If 

                                 c = c + b(j) 

                             Next 

                             Try 

                                 fitness(i) = parser.SimplifyDouble(txtEq.Text) 

                             Catch ex As Exception 

                                 MsgBox("Undeclared variables or not supported 

symbols used ") 

                                 Exit Sub 

                             End Try 

                         End If 

                     Next 

                     Dim n As Integer = x 

                     While n <> 0 'bubble sort algorithm implementation 

                         Dim newn As Integer = 0 
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                         If optFlag = 0 Then 

                             For i = 2 To n 

                                 If fitness(i - 1) > fitness(i) Then 

                                     Dim temp2 As Double = fitness(i - 1) 

                                     fitness(i - 1) = fitness(i) 

                                     fitness(i) = temp2 

                                     Dim temp3 As String = chr(i - 1) 

                                     chr(i - 1) = chr(i) 

                                     chr(i) = temp3 

                                     newn = i 

                                 End If 

                             Next 

                         Else 

                             For i = 2 To n 

                                 If fitness(i - 1) < fitness(i) Then 

                                     Dim temp2 As Double = fitness(i - 1) 

                                     fitness(i - 1) = fitness(i) 

                                     fitness(i) = temp2 

                                     Dim temp3 As String = chr(i - 1) 

                                     chr(i - 1) = chr(i) 

                                     chr(i) = temp3 

                                     newn = i 

                                 End If 

                             Next 

                         End If 

                         n = newn 

                     End While 

                     fitRes(g) = fitness(x) 'fittness results is gonna be 

presented on an excel file 

                     Dim selno As Integer = Int(TextBox2.Text / 100 * x) 'selno 

stands for selected number 

                     If (x - selno) Mod 2 <> 0 Then 'making sure the number of 

the non-selected chromosomes is an even number 

                         selno = selno + 1 

                     End If 

                     Dim selchr(selno) As String 'selected chromosomes matrix 

                     Dim u As Integer = 1 

                     For i = x - selno + 1 To x 

                         selchr(u) = chr(i) 

                         u = u + 1 

                     Next 

                     Dim cross(x - selno) As String 

                     For i = 1 To x - selno 
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                         cross(i) = chr(i) 

                     Next 

                     For i = 1 To x - selno - 1 Step 2 'breeding is being done 

                         Dim flag1 As Integer = 0 

                         While flag1 = 0 

                             Randomize() 

                             Dim crp As Integer = CInt(Math.Floor((bandwith - 1) 

* Rnd())) + 1 

                             Dim tempstr As String = cross(i) 

                             Dim c1 As String = cross(i) 

                             Dim c2 As String = cross(i + 1) 

                             c1 = Mid(cross(i), 1, crp) & Mid(cross(i + 1), crp + 

1) 

                             c2 = Mid(cross(i + 1), 1, crp) & Mid(tempstr, crp + 

1) 

                             Dim c As String = b(1) 

                             Dim tv(varCount) As Integer 'tv stands for test 

values 

                             tv(1) = Convert.ToInt32(Mid(c1, 1, c), 2) 

                             For j = 2 To varCount 

                                 tv(j) = Convert.ToInt32(Mid(c1, c + 1, b(j)), 2) 

                                 c = c + b(j) 

                             Next 

                             c = b(1) 

                             Dim tv2(varCount) As Integer 

                             tv2(1) = Convert.ToInt32(Mid(c2, 1, c), 2) 

                             For j = 2 To varCount 

                                 tv2(j) = Convert.ToInt32(Mid(c2, c + 1, b(j)), 

2) 

                                 c = c + b(j) 

                             Next 

                             For j = 1 To varCount 

                                 If tv(j) >= 0 And tv(j) <= nov(j) And tv2(j) >= 

0 And tv2(j) <= nov(j) Then 

                                     flag1 = 1 

                                     If j = varCount Then 

                                         cross(i) = c1 

                                         cross(i + 1) = c2 

                                     End If 

                                 Else 

                                     flag1 = 0 

                                     Exit For 

                                 End If 
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                             Next 

                         End While 

                     Next 

                     For i = 1 To x - selno 

                         chr(i) = cross(i) 

                     Next 

                     For i = 1 To 2 

                         Dim flag2 As Integer = 0 

                         While flag2 = 0 

                             Randomize() 

                             Dim mutChr As Integer = CInt(Math.Floor((x - 1) * 

Rnd())) + 1 

                             Dim mutBit As Integer = CInt(Math.Floor((bandwith - 

1) * Rnd())) + 1 

                             Dim str As String = chr(mutChr) 

                             Dim cr As String = chr(mutChr) 

                             If str(mutBit) = "0" Then 

                                 cr = str.Remove(mutBit, 1).Insert(mutBit, "1") 

                             Else 

                                 cr = str.Remove(mutBit, 1).Insert(mutBit, "0") 

                             End If 

                             Dim c As String = b(1) 

                             Dim tv(varCount) As Integer 'tv stands for test 

values 

                             tv(1) = Convert.ToInt32(Mid(cr, 1, c), 2) 

                             For j = 2 To varCount 

                                 tv(j) = Convert.ToInt32(Mid(cr, c + 1, b(j)), 2) 

                                 c = c + b(j) 

                             Next 

                             For j = 1 To varCount 

                                 If tv(j) >= 0 And tv(j) <= nov(j) Then 

                                     flag2 = 1 

                                     If j = varCount Then 

                                         chr(mutChr) = cr 

                                     End If 

                                 Else 

                                     flag2 = 0 

                                     Exit For 

                                 End If 

                             Next 

                         End While 

                     Next 

                 Next 
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                 Dim file As System.IO.StreamWriter 

                 file = 

My.Computer.FileSystem.OpenTextFileWriter("c:\Users\Aggelos\Desktop\results.txt"

, True) 

                 For i = 1 To noi 

                     file.WriteLine(fitRes(i)) 

                 Next 

                 file.Close() 

                 MsgBox("Optimization Procedure has been concluded.") 

             Else 

                 MsgBox("You need to declare all parameters") 

                 Exit Sub 

             End If 

         End If 

     End Sub 

     Private Sub Button1_Click_1(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

cmdClose.Click 

         End 

     End Sub 

     Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) 

     End Sub 

     Private Sub Button2_Click_1(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

cmdDelValue2.Click 

         If lstValues2.Items.Count = 0 Or lstValues2.SelectedIndex = -1 Then 

             MsgBox("There is nothing here to delete") 

         Else 

             Dim pos As Integer = lstValues2.SelectedIndex 

             lstValues2.Items.RemoveAt(pos) 

             If pos = 0 Then 

                 Label16.Text = "" 

             ElseIf pos = 1 Then 

                 Label17.Text = "" 

             ElseIf pos = 2 Then 

                 Label18.Text = "" 

             ElseIf pos = 3 Then 

                 Label19.Text = "" 

             ElseIf pos = 4 Then 

                 Label20.Text = "" 

             ElseIf pos = 5 Then 

                 Label21.Text = "" 

             End If 

         End If 

     End Sub 
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     Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load 

     End Sub 

     Private Sub Button3_Click_1(sender As Object, e As EventArgs) 

     End Sub 

     Private Sub Button4_Click_1(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

cmdClear.Click 

         txtDesParName.Text = "" 

         txtEq.Text = "" 

         txtValueEntry.Text = "" 

         txtValueEntry2.Text = "" 

         TextBox1.Text = "" 

         TextBox2.Text = "" 

         TextBox4.Text = "" 

         lstDesPars.Items.Clear() 

         lstValues.Items.Clear() 

         lstValues2.Items.Clear() 

         Label16.Text = "" 

         Label17.Text = "" 

         Label18.Text = "" 

         Label19.Text = "" 

         Label20.Text = "" 

         Label21.Text = "" 

         CheckBox1.CheckState = 0 

         CheckBox2.CheckState = 0 

         CheckBox3.CheckState = 0 

         varCount = 0 

         labelCount = 0 

     End Sub 

     Private Sub CheckedListBox1_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As 

EventArgs) 

     End Sub 

     Private Sub txtEq_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

txtEq.TextChanged 

         If txtEq.Focused = True And flagMenu = 0 Then 

             MsgBox("Supported Symbols" & vbCrLf & "" & vbCrLf & "() Parenthesis" 

& vbCrLf & 

                    "+ Add symbol" & vbCrLf & 

             "- Subtract Symbol" & vbCrLf & "* Multiplication Symbol" & vbCrLf & 

"/ Divide Symbol" _ 

              & vbCrLf & "% Modulus Symbol" & vbCrLf & " ^ Exponent Symbol" & 

vbCrLf & 

              "ABS() absolute of a number" & vbCrLf & "SIN() sine of a number" & 

vbCrLf & 
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              "COS() cosine of a number" & vbCrLf & "TAN() tangent of a number" & 

vbCrLf & 

              "LOG base 10 logarithm of a number" & vbCrLf & "LOGN natural 

logarithm of a number") 

             flagMenu = 1 

         End If 

     End Sub 

     Private Sub TextBox3_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

TextBox3.TextChanged 

     End Sub 

     Private Sub TextBox5_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

TextBox5.TextChanged 

     End Sub 

 End Class 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B 

Σπόπορ Λειηοςπγίαρ Υπηζιμοποιούμενος Parser 

 

 

Γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ν parser [22] θαη νη built-in ζπλαξηήζεηο ηνπ πξέπεη ν ρξήζηεο λα ηνλ 

εληάμεη κε θάπνην ηξφπν ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ρξεζηκνπνηεί. ην Visual 

Studio, ν ρξήζηεο πξέπεη λα παηήζεη δεμί θιίθ ζην πεδίν “References” ην νπνίν είλαη ηκήκα ηνπ 

επξχηεξνπ πεδίνπ “Solution Explorer”, χζηεξα λα παηήζεη πάλσ ζηελ επηινγή “Add Reference” 

θαη λα εηζάγεη ην path πνπ θαηαιήγεη ζην .dll αξρείν ηνπ parser. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ parser ην αξρείν απηφ νλνκάδεηαη “MathParserNet.dll” . Δπηιέγνληάο ην θαη 

παηψληαο “Ok” ην Visual Studio” αλαγλσξίδεη ηνλ parser θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα ηνλ 

ρξεζηκνπνηήζεη γξάθνληαο ζρεηηθφ θψδηθα ζχκθσλα κε ην documentation ηνπ. 

     Ο ζπγθεθξηκέλνο parser κπνξεί λα ππνινγίζεη εθθξάζεηο κε θάπνηεο ζπλαξηήζεηο ηνπ φπσο 

νη “SimplifyInt()” θαη “SimplifyDouble()” νη νπνίεο δίλνπλ αληίζηνηρα αθέξαην θαη δεθαδηθφ 

αξηζκφ σο απνηέιεζκα. Μέζα ζηηο παξαλζέζεηο κπαίλνπλ νη καζεκαηηθέο εθθξάζεηο πνπ ν 

ρξήζηεο ζέιεη λα ππνινγίζεη, θαη κπνξεί λα κπεη θείκελν κε αξηζκνχο ή λα δεισζνχλ αξρηθά 

θάπνηεο κεηαβιεηέο ψζηε λα αλαγλσξίδνληαη απφ ηνλ parser ζην εηζαγφκελν θείκελν πξνο 

ππνινγηζκφ. Η δήισζε κεηαβιεηψλ ζηνλ parser γίλεηαη κε ηε ζπλάξηεζε 

“AddVariable(variable name,value)” θαη εθφζνλ γίλεη, γηα λα αιιάμνπλ νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ 

πξέπεη λα γίλεη εθ λένπ δήισζε, αθνχ πξψηα κε ηε ζπλάξηεζε “RemoveAllVariables()” 

αθαηξεζνχλ ηα νλφκαηα θαη νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ. Ο parser ππνζηεξίδεη θαη άιιεο 

ιεηηνπξγίεο, φπσο εηζαγσγή custom ζπλάξηεζεο θαη άιια ηα νπνία φκσο δε ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ ελ ιφγσ εξγαζία. Παξαζέηνπκε εδψ ηνλ θαηάινγν κε ηα ππνζηεξηδφκελα απφ ηνλ parser 

καζεκαηηθά ζχκβνια θαη ηε ζεκαζία ηνπο 
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 () -- Parenthesis 

 + -- Add symbol (3 + 2) 

 - -- Subtract symbol (3 - 2) 

 * -- Multiplication symbol (3 * 2) 

 / -- Divide symbol (3 / 2) 

 % -- Modulus symbol (3 % 2)(divides the two numbers, but returns the remainder) 

 ^ -- Exponent symbol (3 ^ 2)(squares 3) 

 ABS -- Function returns the absolute of a number (ABS(-3)) 

 SIN -- Returns the sine of a number (SIN(3.14)) 

 COS -- Returns the cosine of a number (COS(3.14)) 

 TAN -- Returns the tangent of a number (TAN(3.14)) 

 LOG -- Returns the base 10 logarithm of a number 

 LOGN -- Returns the natural logarithm of a number 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Σειεπηαία ζειίδα ηεο εξγαζίαο) 

 


