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Σύλνςε Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Σηνρεύνπκε ζηελ ππέξβαζε ηζρπξώλ θάησ θξαγκάησλ θαη αξλεηηθώλ απνηειεζκάησλ, πνπ ηίζεληαη από ηελ αλάιπζε 

ρεηξόηεξεο πεξίπησζεο, θαη ζηε βαζύηεξε θαηαλόεζε ησλ αιγνξηζκηθώλ ηδηνηήησλ ζεκαληηθώλ πξνβιεκάησλ ζηηο 

πεξηνρέο ησλ Αιγόξηζκσλ Πξνζέγγηζεο θαη ηνπ Αιγνξηζκηθνύ Σρεδηαζκνύ Μεραληζκώλ, γηα «ηππηθά» ζηηγκηόηππα πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηελ πξάμε.  

Θα κειεηήζνπκε θεληξηθά πξνβιήκαηα ζηηο παξαπάλσ εξεπλεηηθέο πεξηνρέο, ππό ξεαιηζηηθέο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηε 

δνκή ησλ ζηηγκηόηππσλ εηζόδνπ. Οη ππνζέζεηο απηέο ζα είλαη ληεηεξκηληζηηθνύ ραξαθηήξα, όπσο όηη ε βέιηηζηε ιύζε 

είλαη επζηαζήο ζε κηθξέο δηαηαξαρέο, ή ζηνραζηηθνύ ραξαθηήξα, όπσο όηη νη ζπλαξηήζεηο απνηίκεζεο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζε έλαλ κεραληζκό αθνινπζνύλ κηα θαηαλνκή πηζαλόηεηαο. 

Σηνλ ηνκέα ησλ Αιγόξηζκσλ Πξνζέγγηζεο, ζα δηεξεπλήζνπκε ηελ ππνινγηζηηθή πνιππινθόηεηα θαη ηελ 

πξνζεγγηζηκόηεηα πξνβιεκάησλ ζπζηαδνπνίεζεο, όπσο ηα k-median, k-means θαη k-center, θαη πξνβιεκάησλ 

ζρεδίαζεο δηθηπαθώλ ππνδνκώλ, όπσο απηά ηεο ρσξνζέηεζεο ζεκείσλ εμππεξέηεζεο θαη ηνπ ειάρηζηνπ ζπλδεηηθνύ 

δέλδξνπ, όηαλ ηα θόζηε ζύλδεζεο είλαη ρξνληθά κεηαβαιιόκελα. Θα εζηηάζνπκε ζε ζηηγκηόηππα πνπ ηθαλνπνηνύλ 

ππνζέζεηο επζηάζεηαο ηεο βέιηηζηεο ιύζεο ζε δηαηαξαρέο, νη νπνίεο ζα πξνζαξκνζηνύλ θαηάιιεια γηα λα ιακβάλνπλ 

ππόςε ηε ρξνληθή δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

Σηνλ ηνκέα ηνπ Αιγνξηζκηθνύ Σρεδηαζκνύ Μεραληζκώλ, ζα ραξαθηεξίζνπκε ηε ζρέζε κεηαμύ ηνπ βαζκνύ επζηάζεηαο ζε 

δηαηαξαρέο θαη ηνπ ιόγνπ πξνζέγγηζεο (σο πξνο ην θνηλσληθό θόζηνο) πνπ επηηπγράλεηαη από θηιαιήζεηο κεραληζκνύο 

γηα ηε ρσξνζέηεζε k ζεκείσλ εμππεξέηεζεο ζηελ επζεία θαη ζε γεληθνύο κεηξηθνύο ρώξνπο, θαζώο θαη γηα 

ζπλδπαζηηθέο δεκνπξαζίεο. 
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Πξσηνηππία ηνπ Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Η εξεπλεηηθή αηδέληα πνπ ζηνρεύεη ζηελ ππέξβαζε ηεο αλάιπζεο ρεηξόηεξεο πεξίπησζεο θαη ζηε βαζύηεξε θαηαλόεζε ησλ 

αιγνξηζκηθώλ ηδηνηήησλ θεληξηθώλ ππνινγηζηηθώλ πξνβιεκάησλ γηα πξαθηηθά ελδηαθέξνληα ζηηγκηόηππα έρεη γλσξίζεη 

ζεκαληηθή αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη ζπλερίδεη λα αλαπηύζζεηαη ξαγδαία.  

Τν έξγν ζηνρεύεη ζε ζεκαληηθή εξεπλεηηθή ζπλεηζθνξά ζηελ παξαπάλσ αηδέληα. Η πξσηνηππία ηνπ έγθεηηαη, κεηαμύ άιισλ, 

ζηα παξαθάησ:  

 Δθαξκόδεη, γηα πξώηε θνξά, ηηο κεζόδνπο θαη ηερληθέο απηήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο αλάιπζεο 

ρεηξόηεξεο πεξίπησζεο ζηνλ ζρεδηαζκό απνδνηηθώλ θηιαιεζώλ κεραληζκώλ θαη ζηνλ ζρεδηαζκό απνδνηηθώλ 

αιγόξηζκσλ πξνζέγγηζεο γηα πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο κε ρξνληθά κεηαβαιιόκελα θόζηε.  

 Μειεηά, γηα πξώηε θνξά, ηελ έλλνηα ησλ «ηππηθώλ» ζηηγκηόηππσλ ζηελ πξάμε γηα πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο κε 

ρξνληθά κεηαβαιιόκελα θόζηε θαη γηα ζπλδπαζηηθέο δεκνπξαζίεο, θαη πξνζαξκόδεη ηελ θεληξηθή έλλνηα ηεο επζηάζεηαο 

ηεο βέιηηζηεο ιύζεο ζε δηαηαξαρέο ώζηε λα ραξαθηεξηζζνύλ ηέηνηα ζηηγκηόηππα.  

 Αλαπηύζζεη πξσηόηππεο αιγνξηζκηθέο ηερληθέο γηα πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο κε ρξνληθά κεηαβαιιόκελα θόζηε θαη 

ζηνρεύεη ζε κηα βαζύηεξε θαη ελνπνηεκέλε θαηαλόεζε ησλ αιγνξηζκηθώλ ηνπο ηδηνηήησλ, ε νπνία απνπζηάδεη από ηελ 

ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία.  

 Μειεηά, γηα πξώηε θνξά, πσο ν ζρεδηαζκόο απνδνηηθώλ θηιαιεζώλ κεραληζκώλ κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί, αλ 

εζηηάζνπκε ζε πξαθηηθά ελδηαθέξνληα ζηηγκηόηππα, θαη πξνηείλεη λέεο κνξθέο θηιαιεζώλ κεραληζκώλ πνπ 

εθκεηαιιεύνληαη κε βέιηηζην ηξόπν απηή ηελ εζηίαζε.  
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Αλακελόκελα Απνηειέζκαηα θαη Αληίθηππνο  

ηνπ Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 
 
 

 Βαζύηεξε θαηαλόεζε ησλ αιγνξηζκηθώλ ηδηνηήησλ ησλ πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο κε ρξνληθά κεηαβαιιόκελα 

ζηηγκηόηππα θαη αλάπηπμε κηαο ελνπνηεκέλεο πξνζέγγηζεο γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάιπζε απνδνηηθώλ 

πξνζεγγηζηηθώλ αιγόξηζκσλ γηα ηέηνηα πξνβιήκαηα.  

 Δπέθηαζε ηεο έλλνηαο ηεο βέιηηζηεο ιύζεο πνπ είλαη επζηαζήο ζε κηθξέο δηαηαξαρέο θαη αμηνπνίεζή ηεο γηα ηνλ 

ραξαθηεξηζκό ησλ «ηππηθώλ» ζηηγκηόηππσλ ζηελ πξάμε ζε πεξηβάιινληα ζπλδπαζηηθώλ δεκνπξαζηώλ θαη 

πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο κε ρξνληθά κεηαβαιιόκελα θόζηε.  

 Αλάπηπμε ελόο επξύηαηνπ πιαηζίνπ γλώζεο γηα ηνλ ζρεδηαζκό απνδνηηθώλ θηιαιεζώλ κεραληζκώλ γηα ζηηγκηόηππα κε 

επζηαζείο βέιηηζηεο ιύζεηο.  

 Σπγθξόηεζε εξεπλεηηθήο νκάδαο, απνηεινύκελεο θπξίσο από λένπο εξεπλεηέο, κε πςειή ηερλνγλσζία ζηνπο 

ζεκαληηθνύο θαη επίθαηξνπο ηνκείο ηεο βειηηζηνπνίεζεο κε ρξνληθά κεηαβαιιόκελα θόζηε θαη ηνπ ζρεδηαζκνύ θηιαιεζώλ 

κεραληζκώλ.  

 Σπζζώξεπζε αιγνξηζκηθήο γλώζεο αηρκήο, κε ζεκαληηθέο πξαθηηθέο εθαξκνγέο θαη δπλακηθή γηα νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε κέζσ ηεο εθαξκνγήο εθκεηάιιεπζεο ηεο.  

 Πεξαηηέξσ ελίζρπζε εξεπλεηηθήο θνπιηνύξαο ζρεηηθήο κε πςειήο πνηόηεηαο, πςεινύ ξίζθνπ θαη πςειώλ πξνζδνθηώλ 

αιγνξηζκηθή έξεπλα. 
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Η ζεκαζία ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

 
 

Τν έξγν αθνξά ζε βαζηθή έξεπλα, ακηγώο ζεσξεηηθήο θύζεο, ζηελ πεξηνρή ηεο Θεσξεηηθήο Πιεξνθνξηθήο, θαη εηδηθόηεξα 

ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή ησλ Αιγνξίζκσλ θαη ηεο Πνιππινθόηεηαο.  

Βαζηθή έξεπλα ηέηνηνπ είδνπο είλαη αδύλαηνλ λα πινπνηεζεί ρσξίο νηθνλνκηθή ελίζρπζε από εξεπλεηηθνύο θνξείο, όπσο ην 

ΔΛΙΓΔΚ, πνπ ελζαξξύλνπλ θαη ρξεκαηνδνηνύλ έξεπλα πςεινύ ξίζθνπ θαη πςειώλ πξνζδνθηώλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ επηηξέπεη: 

 Τε ζπγθξόηεζε κηαο ζπκπαγνύο εξεπλεηηθήο νκάδαο, απνηεινύκελεο θπξίσο από λένπο εξεπλεηέο, κε πςειή 

αιγνξηζκηθή ηερλνγλσζία ζε επίθαηξνπο θαη ηερλνινγηθά ζεκαληηθνύο ηνκείο.  

 Τελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο από κηα θνξπθαία εξεπλεηηθή νκάδα δηεζλώο, απηή ηνπ 

UW-Madison.  

 Σπζζώξεπζε αιγνξηζκηθήο γλώζεο θνξπθαίνπ επηπέδνπ ζηνπο ηνκείο πνπ θαιύπηεη ην έξγν θαη ελίζρπζε ηεο ζρεηηθήο 

εξεπλεηηθήο θνπιηνύξαο.  
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