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 Παρουςύαςη εφαρμογών Γ.Α. που ϋχουν υλοποιηθεύ και 
χρηςιμοποιούνται με επιτυχύα για διϊφορουσ ςκοπούσ. 

 τόχοσ να δοθεύ μια εικόνα για
• τισ τερϊςτιεσ δυνατότητεσ που παρουςιϊζουν οι 

Γ.Α. την αξιοπιςτύα των λύςεων που δύνουν ςε 
διϊφορα προβλόματα,

• την ευελιξύα και την ικανότητα αρμονικόσ 
ςυνεργαςύασ με ϊλλεσ μεθόδουσ

 και να γύνει μια ςυγκριτικό μελϋτη των 
αποτελεςμϊτων τουσ με τα αντύςτοιχα των 
παραδοςιακών μεθόδων. 

 Σα πεδύα εφαρμογών εύναι μόνο αντιπροςωπευτικϊ

Περύγραμμα  ημερινόσ Διϊλεξη
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 τα πρώτα τουσ βόματα οι Γ.Α. αποτϋλεςαν 
αντικεύμενο μελϋτησ και ανϊπτυξησ ςε πανεπιςτόμια 
και ερευνητικϊ κϋντρα. 

. 

 όμερα υπϊρχουν και λειτουργούν με επιτυχύα πολλϊ 
ςυςτόματα βαςιςμϋνα ςε Γ.Α. ςε τομεύσ όπωσ η 
Επεξεργαςύα Εικόνασ (Image Processing), η Computer 
Aided Design (CAD), η Οικονομύα, οι Σηλεπικοινωνύεσ, 
η Tεχνολογύα Λογιςμικού (Software Engineering), ο 
Χρονοπρογραμματιςμόσ (Scheduling), τα Γραφικϊ 
Τπολογιςτών (Computer Graphics), η Βιοπλόροφορικό 
και πολλού ϊλλοι.
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Γνωςτϋσ εφαρμογϋσ των Γενετικών 
Αλγόριθμων



Παραδεύγματα Προβλημϊτων που 
επιλύθηκαν από Γ.Α
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Γενικότερα, ςτην πλειοψηφύα τουσ  πρόκειται για 
προβλόματα που δεν εύναι δυνατόν να υπολογιςτούν ςε 
κϊποιο λογικό χρονικό διϊςτημα, δηλαδό ανόκουν ςτην 
κατηγορύα των NP-complete προβλημϊτων. 



 Μύα από τισ πρώτεσ ιςτορικϋσ 
εφαρμογϋσ όταν το παιχνύδι 
προςαρμογόσ του Bagley. Οι 
δύο παύχτεσ μετακινούν τρύα 
πιόνια ςε μύα ςκακιϋρα 9 (33) 
τετραγώνων. κοπόσ εύναι να 
φτϊςει κϊποιοσ ςτην πλευρϊ 
του ϊλλου.

Tο εξϊπιονο (1967)
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Bagley, J. D. (1967). The Behavior of Adaptive Systems Which Employ 
Genetic and Correlative Algorithms. PhD thesis, University of Michigan, Ann 
Arbor.



 Ο Weinberg χρηςιμοπούηςε Γ.Α. ςε 
διαφορετικϊ επύπεδα ώςτε να επιλεγεύ 
ϋνα καλό ςύνολο από ςταθερϋσ που θα 
περιγρϊφουν την κυτταρικό 
προςομούωςη του  (Escherichia Coli
μοντϋλο). Ήθελε τα χρωμοςώματα να 
προςαρμοςτούν ώςτε τα χημικϊ 
ςυςτατικϊ του μορύου να ταιριϊζουν με 
τα διαθϋςιμα χημικϊ ςυςτατικϊ.

Κυτταρικό Προςωμεύωςη (1970)
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/EscherichiaColi_NIAID.jpg


Ιατρικϋσ εικόνεσ (1984)
 Eυθυγρϊμμιςη εικόνων ςε ϋνα ςύςτημα 

αγγειγρϊφιςησ μϋςω ψηφιακόσ 
αφαύρεςησ. 

 Η τεχνικό αυτό επιτρϋπει τη θϋαςη μιασ 
αρτηρύασ μϋςω τησ ςύγκριςησ δύο 
ακτινογραφιών πριν και μετϊ από την 
ϋγχυςη μιασ ϋνεςη σ (contrast medium). 

 Η διαδικαςύα απαιτεύ ακινηςύα του αςθενό. 

 Γ.Α. για να βρουν τουσ ςυντελεςτϋσ του 
μεταςχηματιςμού  που 
ευθελαχιςτοποιούςαν τισ διαφορϋσ ανϊμεςα 
ςτισ εικόνεσ, πριν και μετϊ από την ϋνεςη.
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Παραδεύγματα Προβλημϊτων που 
επιλύθηκαν από Γ.Α

J. M. Fitzpatrick, J. J. Grefenstette and D. Van Gucht. Image registration by genetic
search. In IEEE Southeast Conference, pp. 460{464. Louisville (USA), 1984.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cerebral_Angiogram_Lateral.jpg


 Δύο ϊνθρωποι εύναι κρατούμενοι ςε κϊποια φυλακό. 
Έχουν την δυνατότητα, εύτε να ςιωπόςουν εύτε να 
προδώςει ο ϋνασ τον ϊλλο, για να ελευθερωθούν. Ανϊλογα 
με το τι επιλϋγουν να πρϊξουν αμούβονται ωσ εξόσ:

Το δύλημμα  του κρατούμενου
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Εάν και οι δύο ςιωπήςουν, 
τότε θα μείνουν μόνο 1 χρόνο  
ςτη φυλακή.
Εάν μόνο ο ένασ  
ομολογήςει, θα ελευθερωθεί 
και ο άλλοσ θα μείνει για 20 
χρόνια έγκλειςτοσ.
Εάν και οι δύο προδώςουν, η 
ποινή τουσ θα διαρκέςει πέντε 
χρόνια.
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Pepsi Cola
Εξαπϊτηςη του Καρτϋλ Μη εξαπϊτηςη του Καρτϋλ

(Χρϋωςη χαμηλότερησ τιμόσ) (Χρϋωςη μονοπωλιακόσ τιμόσ)

$3 εκαηομμύρια  

κέρδος η κάθε 

εηαιρία

Coke κερδίζει $8 

εκαηομμύρια

Pepsi κερδίζει $2 

εκαηομμύρια

Coke κερδίζει $2 

εκαηομμύρια

Pepsi κερδίζει $8 

εκαηομμύρια

$6 εκαηομμύρια  

κέρδος η κάθε 

εηαιρία

Εξαπϊτηςη του         
Καρτϋλ

Coca Cola

Μη εξαπϊτηςη
του Καρτϋλ

Το δύλημμα  του κρατούμενου



 Σο πρόβλημα εύναι ιδιαύτερα ενδιαφϋρον όταν 
επαναλαμβϊνεται (επύδραςη απόφαςησ του 
ενόσ παύκτη ςτισ μελλοντικϋσ αποφϊςεισ του 
ϊλλου παύκτη). 

 1985, τουρνουϊ υπολογιςτών για τη ςύγκριςη 
διαφορετικών αλγορύθμων και μεθόδων 
επύλυςησ του. 

 Νικητόσ: Ο Axelrod με “eye to eye” Γ.Α. 
επύλυςησ του προβλόματοσ

Το δύλημμα  του κρατούμενου
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Axelrod, Robert (1984). The Evolution of Cooperation. 
Basic Books. ISBN 0-465-02121-2
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Παράδειγμα :
Έςτω δύο παύκτεσ ο Π1 και ο Π2. Ο Π1 ακολουθεύ κϊποια ςτρατηγικό που 
θεωρεύ βϋλτιςτη ενώ ο Π2 ακολουθεύ τη μϋθοδο Tit For Tat. 

τον επόμενο πύνακα βλϋπουμε τισ κινόςεισ τουσ ςτουσ πρώτουσ πϋντε 
«γύρουσ» του παιγνύου.

1ος 2ος 3ος 4ος 5ος

Π1 Επίθεζη Σσνεργαζία Σσνεργαζία Επίθεζη Επίθεζη

Π2 Σσνεργαζία Επίθεζη Σσνεργαζία Σσνεργαζία Επίθεζη

Παρατηρούμε ότι ο Π2 αρχικϊ ςυνεργϊζεται και μετϊ απλώσ αντιγρϊφει την 
κύνηςη που ϋκανε ο αντύπαλοσ ςτον προηγούμενο «γύρο». 

Μϋθοδοσ Σit for Tat
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 Ένασ απλόσ αλγόριθμοσ ςε ψευδοκώδικα για την Tit For Tat εύναι ο ακόλουθοσ :

 #define DEFECT 0  
 #define COOPERATE 0  

 All_D ( ) {    
 return DEFECT  
 }  

 Tit_for_Tat (int partner_last_move) {    
 if ( partner_last_move == DEFECT )      
 Return
 DEFECT    
 else 
 return COOPERATE  
 }

Μϋθοδοσ Σit for Tat
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Ζεύγη Κινήζεων Ανηίδραζη

Σσνεργαζία, Σσνεργαζία Σσνεργαζία

Σσνεργαζία, Επίθεζη Σσνεργαζία

Επίθεζη,Σσνεργαζία Σσνεργαζία

Επίθεζη, Επίθεζη Επίθεζη

Tit For Two Tats. 

Μια παραλλαγό τησ Tit For Tat : παύκτησ που την ακολουθεύ ξεκινϊ με ςυνεργαςύα και 
επιτύθεται μόνο μετϊ από δύο ςυνεχόμενεσ επιθϋςεισ του αντιπϊλου ενώ 
ςυνεργϊζεται αμϋςωσ μόλισ ςυνεργαςτεύ ο αντύπαλοσ.

Η πρώτη ςτόλη του ακόλουθου πύνακα περιϋχει τα ζεύγη των δύο προηγούμενων 
κινόςεων του αντιπϊλου ενώ η δεύτερη περιϋχει την αντύδραςη του παύκτη που παύζει 
με Tit For Two Tats. 
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Μϋθοδοσ Σit for Tat

 Η μϋθοδοσ Tit For Tat εύναι «καλό» γιατύ ξεκινϊει πϊντα με ςυνεργαςύα 
αλλϊ κϊθε επύθεςό του ο αντύπαλοσ τη χρεώνεται ςτον επόμενο «γύρο» 
δεχόμενοσ επύθεςη από τον παύκτη που ακολουθεύ την  Tit For Tat. 

 Ση δύναμη που ϋχει η Tit For Tat ςτο να προϊγει τη ςυνεργαςύα τη 
μελϋτηςε ο Robert Axelrod. Αυξϊνοντασ τουσ «γύρουσ» του παιγνύου 
εξαςθενεύ η λογικό του πραγματικού Prisoner’s Dilemma, ενώ 
αντιθϋτωσ ενδυναμώνεται αυξϊνοντασ  τουσ παύκτεσ.

 Ο Axelrod προτεύνει τϋςςερισ ςυμβουλϋσ για να κερδύζουμε ςε παύγνια 
ςαν το   Prisoner’s Dilemma : 

 Να μην εύςαι κακόσ με τουσ ϊλλουσ παύκτεσ 

 Να μην εύςαι ο πρώτοσ που θα επιτεθεύ

 Να μην εύςαι πολύ ϋξυπνοσ

 Να απαντϊσ με επύθεςη ό ςυνεργαςύα ανϊλογα με το τι δϋχτηκεσ. 
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 «Οι άνθρωποι, χρηςιμοποιώντασ τη λογική 
διορατικότητα και την ικανότητά τουσ να 
διαμορφώνουν το κόςμο γύρω τουσ, έχουν 
τη δυνατότητα να προάγουν τη 
ςυνεργαςία.»

 Ο Axelrod προτεύνει να εφαρμόζουμε 
αυτϋσ τισ αρχϋσ ςτην καθημερινό μασ ζωό 
και να αντιμετωπύζουμε τουσ 
ςυνανθρώπουσ μασ εφαρμόζοντασ Tit For 
Tat. 

Μϋθοδοσ Σit for Tat



 Ο πωλητόσ πρϋπει να 
επιςκεφτεύ ϋνα πλόθοσ από N
πόλεισ με το ελϊχιςτο δυνατό 
κόςτοσ περνώντασ μύα φορϊ 
από καθεμιϊ. 

 Για να επιλυθεύ αυτό το 
πρόβλημα θεωρητικϊ πρϋπει 
να δοκιμαςτούν όλεσ οι 
πιθανϋσ λύςεισ. (Πρακτικϊ 
για 16 πόλεισ 653.837.184.000  
διαδρομϋσ)

 Οι Γ.Α. προςφϋρουν μύα καλό 
λύςη ςε αποδεκτό χρονικό 
διϊςτημα.

Σο πρόβλημα του πλανώδιου Πωλητό
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Πολλϋσ πρακτικϋσ εφαρμογϋσ : 

 Π.χ. Η πραγματικό δρομολόγηςη των ςχολικών 
λεωφορεύων, των αερογραμμών, των φορτηγών 
παρϊδοςησ και των ταχυδρομικών μεταφορϋων.

Η προςπάθεια για βελτιςτοποίηςη του λόγου τησ ταχύτητασ 
εύρεςησ μιασ λύςησ προσ την ακρίβεια τησ λύςησ αυτήσ 
αποτελεί ςημαντικό ζήτημα. 

Σο πρόβλημα του πλανώδιου Πωλητό
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Σο πρόβλημα τησ δρομολόγηςησ οχημϊτων:
 Έςτω ϋνασ ςτόλοσ από οχόματα, που ϋχουν όλα την 

ύδια βϊςη και ϋνα ςύνολο από πελϊτεσ καθϋνασ από 
τουσ οπούουσ πρϋπει να λϊβει μύα παραγγελύα.

 Πρϋπει να βρεθεύ το δρομολόγιο που πρϋπει να 
ακολουθόςει κϊθε όχημα, ώςτε να ελαχιςτοποιηθεύ το 
κόςτοσ. 

 Τπϊρχουν διϊφοροι περιοριςμού, όπωσ για 
παρϊδειγμα, η χωρητικότητα κϊθε οχόματοσ και οι 
χρόνοι παρϊδοςησ των διαφόρων παραγγελιών . 

Γενύκευςη του πρόβληματοσ  του 
πλανώδιου  Πωλητό
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Τπϊρχουν περιςςότεροι από ϋναν πωλητϋσ. 

Fogel DB. A parallel processing approach to a multiple traveling salesman problem 
using evolutionary programming. In: Proceedings of the fourth annual symposium on 
parallel processing. Fullerton, CA, 1990. p. 318–26.



Πρόβλημα τησ μεταφορϊσ:
 Μια ποςότητα αγαθών που βρύςκεται ςε ϋναν 

αριθμό διαφορετικών αποθηκών πρϋπει να 
διανεμηθεύ ςε ϋναν αριθμό διαφορετικών 
πελατών. 

 Κϊθε πελϊτησ μπορεύ να λϊβει αγαθϊ από μύα ό 
και περιςςότερεσ αποθόκεσ. 

 Σο ζητούμενο και ςτο πρόβλημα αυτό εύναι η 
εύρεςη μιασ λύςησ που να ελαχιςτοποιεί το 
κόςτοσ.

Γενύκευςη του πρόβληματοσ  του 
πλανώδιου  Πωλητό

19



Ο προγραμματιςμόσ του μονοπατιού που πρϋπει να 
ακολουθόςει ϋνα ρομπότ
 Σο μονοπϊτι όχι μόνο πρϋπει να εύναι εφικτό και 

πραγματοποιόςιμο ϊλλα και πρϋπει να γύνει χωρύσ να 
προκληθούν ςυγκρούςεισ. 

 Παραδεύγματα αυτού του τύπου εύναι ο καθοριςμόσ 
των κινόςεων των αρθρώςεων που απαιτούνται για να 
μετακινηθεύ ο βραχύονασ ενόσ ρομπότ. 

 ε ϊγνωςτα και μεταβλητϊ περιβϊλλοντα, όπου 
απαιτεύται δυνατότητα διαρκούσ μεταβολόσ του 
αρχικού προγραμματιςμού ό δρομολόγηςησ, τα 
ρομπότ πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να αναθεωρούν και να 
επαναπροςδιορύζουν τη δρομολόγηςό τουσ καθώσ 
ταξιδεύουν.

Γενύκευςη του πρόβληματοσ  του 
πλανώδιου  Πωλητό
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Έςτω G=<N,A> ϋνασ μη 
κατευθυνόμενοσ γρϊφοσ του 
οπούου θϋλουμε να 
χρωματύςουμε τισ κορυφϋσ. Αν 
δύο κορυφϋσ ςυνδϋονται με μύα 
ακμό θα πρϋπει ς΄ αυτϋσ να 
αντιςτοιχεύ διαφορετικό χρώμα. 
τόχοσ εύναι να χρηςιμοποιηθεύ ο 
μικρότεροσ δυνατόσ αριθμόσ 
χρωμϊτων.

Χρωματιςμόσ  Γρϊφων
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Petersen_graph_3-coloring.svg


 ‘Ενασ γρϊφοσ μπορεύ να αναπαριςτϊ ϋνα πρόγραμμα 
εξετϊςεων μαθημϊτων. 

 Κϊποιεσ επιλογϋσ μαθημϊτων εύναι κοινϋσ ςε φοιτητϋσ 
που ανόκουν ςε διαφορετικούσ τομεύσ. 

 τόχοσ εύναι να κϊνουμε το καλύτερο πρόγραμμα  ϋτςι 
ώςτε κϊθε φοιτητόσ να μπορεύ να παρευρεθεύ ςτισ 
εξετϊςεισ των μαθημϊτων του και να εξαςφαλύςουμε 
ότι οι αύθουςεσ εξϋταςησ θα εύναι ελεύθερεσ. 

 . 

 Οι Γ.Α. προςφϋρουν και ςε αυτό το πρόβλημα μια καλό 
λύςη ςε ςχετικϊ μικρό χρονικό διϊςτημα.

Χρωματιςμόσ  Γρϊφων
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Εφαρμογϋσ 



 Σο κύριο πρόβλημα: η εύρεςη των 
βϋλτιςτων τιμών για μια ςειρϊ 
παραμϋτρων, ικανοποιώντασ ταυτόχρονα 
ϋνα ςύνολο περιοριςμών. 

 Δύςκολη και χρονοβόρα εργαςύα, απαιτεύ 
μεγϊλη υπολογιςτικό ιςχύ και 
ςημαντικούσ πόρουσ. 

 Σα ςυςτόματα που ϋχουν αναπτυχθεύ για 
την εξυπηρϋτηςη αυτών των αναγκών 
εύναι αξιόλογα, αλλϊ επειδό ςυχνϊ οι χώροι 
αναζότηςησ εύναι τερϊςτιοι, η προςπϊθεια 
βελτύωςησ των τεχνικών εύναι διαρκόσ.

Εφαρμοςμϋνη Μηχανικό και 
Μηχανολογικόσ χεδιαςμόσ 

(Engineering and Design)
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 Οι Γ.Α., ϋχουν χρηςιμοποιηθεύ με επιτυχύα ςτο χώρο 
αυτό βελτιώνοντασ αξιοςημεύωτα τισ επιδόςεισ. 

 Ακόμη και πολύ μικρϋσ βελτιώςεισ, π.χ. τησ τϊξεωσ του 
2%, θεωρούνται πολύ ςημαντικϋσ ςε αυτό τον τομϋα 
και ςυχνϊ δύςκολα επιτεύξιμεσ. 

 Σο φϊςμα των εφαρμογών εύναι αρκετϊ μεγϊλο, όπωσ 
για παρϊδειγμα ο ςχεδιαςμόσ κινητόρων αεροπλϊνων, 
η καταςκευό γεφυρών, ο ςχεδιαςμόσ αγωγών αερύων, 
κ.τ.λ. 

 Πολύ ςυνηθιςμϋνη πρακτικό εύναι η χρηςιμοπούηςη 
υβριδικών ςχημϊτων, που ςυνόθωσ ϋχουν καλύτερεσ 
επιδόςεισ ςε προβλόματα μεγϊλησ εξειδύκευςησ.

Εφαρμοςμϋνη  Μηχανικό και 
Μηχανολογικόσ  χεδιαςμόσ
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 Χρηςιμοποιόθηκε Γ.Α. με τισ κλαςςικϋσ μορφϋσ των λειτουργιών 
του: επιλογό με ρουλϋτα, απλό διαςταύρωςη και μετϊλλαξη. 

 Για την ενςωμϊτωςη των περιοριςμών χρηςιμοποιόθηκε η 
μϋθοδοσ τησ ποινόσ. 

 Η κωδικοπούηςη όταν δυαδικό με 4 δυαδικϊ ψηφύα για κϊθε μια 
από τισ 10 μεταβλητϋσ του προβλόματοσ,. 

 Επύςησ, ϋγινε χρόςη τησ τεχνικόσ τησ αντιςτούχηςησ των 
μεταβλητών ςε κϊποιο διϊςτημα, που εξυπηρετούςε τισ ανϊγκεσ 
του προβλόματοσ.

Παρϊδειγμα: Γ.Α. για την καταςκευό 
υποςτηρύγματοσ πτϋρυγασ αεροπλϊνου. 
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Σο υποςτόριγμα αποτελεύται από 10 τμόματα και ςτόχοσ 
εύναι ο ςχεδιαςμόσ τουσ κατϊ τϋτοιο τρόπο, ώςτε να 
ελαχιςτοποιεύται το βϊροσ τουσ, ικανοποιώντασ ταυτόχρονα 
κϊποιουσ περιοριςμούσ μϋγιςτησ και ελϊχιςτησ πύεςησ. 



 υγκρινόμενοσ με ϊλλεσ μεθόδουσ, ο Γ.Α. δύνει 
αποτελϋςματα περύπου τησ ύδιασ ακρύβειασ ςτον ύδιο 
χρόνο. 

 Ωςτόςο, η παρουςύαςη αυτού του παραδεύγματοσ ϋγινε 
για να φανεύ ότι κατϊ πρώτο λόγο οι Γ.Α. ϋχουν το 
λιγότερο ιςϊξιεσ επιδόςεισ με ϊλλεσ τεχνικϋσ και κατϊ 
δεύτερο να φανεύ το εύροσ των εφαρμογών που 
μπορούν να χρηςιμοποιηθούν ακόμη και με τη βαςικό 
τουσ μορφό, δηλαδό να φανεύ η ευρωςτύα του.

Παρϊδειγμα: Γ.Α. για την καταςκευό 
υποςτηρύγματοσ πτϋρυγασ αεροπλϊνου. 

26



 υνδυϊζονται  οι εξόσ ετερογενεύσ τεχνικϋσ με 
διαφορετικϋσ και, μερικϋσ φορϋσ, ςυμπληρωματικϋσ 
δυνατότητεσ.:

 Έμπειρο Σύςτημα (Ε.Σ.), Αριθμητική Βελτιςτοποίηςη 
(Α.Β.) και Γ.Α. 

Τβριδικό ύςτημα –Αλληλοςύνδεςη 
(Interdigitation)
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D.J. Powell, M.M. Skolnick, S.S. Tong: Interdigitation: A Hybrid Technique for
Engineering Design Optimization Employing Genetic Algorithms, Expert Systems,
and Numerical Optimization. In: L. Davis (ed.): Handbook of Genetic Algorithms.
Van Nostrand Reinhold, 1991, pp. 312-331.

Powel, Skolnik και Tong κατόρθωςαν να δημιουργόςουν 
ϋνα πολύ αποδοτικό και εύρωςτο υβριδικό ςύςτημα 
βελτιςτοπούηςησ. 



 Σο κλειδύ ςτην όλη υπόθεςη εύναι ότι η αντιμετώπιςη 
του κϊθε προβλόματοσ δε γύνεται με τον ύδιο τρόπο, 
αλλϊ, αναλόγωσ με τη φύςη και τισ ιδιαιτερότητϋσ του, 
γύνεται επιλεκτικό χρηςιμοπούηςη των επιμϋρουσ 
τεχνικών ςε ποςοςτϊ που μπορούν να ποικύλουν ακόμη 
και κατϊ το χρόνο εκτϋλεςησ. 

Τβριδικό ύςτημα –Αλληλοςύνδεςη 
(Interdigitation)
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 Σα Ε.. εύναι ϋνα ϊριςτο εργαλεύο βελτιςτοπούηςησ ςε 
προβλόματα, όπου η γνώςη του πεδύου των μεταβλητών από τον 
μηχανικό εύναι αρκετό. 

 Αντιθϋτωσ, οι Γ.Α. αδιαφορούν για το πληροφοριακό περιεχόμενο 
του προβλόματοσ. 

 Η Α.Β. βρύςκεται κϊπου ενδιϊμεςα των δύο ϊλλων τεχνικών.

 υνεπώσ, ο ςυνδυαςμόσ των τεχνικών που χρηςιμοποιούνται 
κϊθε φορϊ εύναι προφανόσ: 

 Όταν η γνώςη του πεδίου είναι πολύ καλή, χρηςιμοποιείται μόνο Ε.Σ.

 Αν είναι απλώσ καλή, χρηςιμοποιείται Ε.Σ. με Α.Β.

 Αν είναι μέτρια, χρηςιμοποιείται ςυνδυαςμόσ Ε.Σ.-Α.Β.-Γ.Α. 

 Τέλοσ, αν δεν υπάρχει γνώςη, προτιμάται Γ.Α. με Α.Β. 

Τβριδικό ύςτημα –Αλληλοςύνδεςη 
(Interdigitation)
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 Αξιοςημεύωτο εύναι το γεγονόσ ότι ο ςυνδυαςμόσ των 
τεχνικών αυτών μπορεύ να αλλϊζει κατϊ το χρόνο 
εκτϋλεςησ. 

 Αυτό εύναι μεγϊλο πλεονϋκτημα, γιατύ διαφορετικϋσ 
περιοχϋσ εύναι δυνατό να παρουςιϊζουν διαφορετικό 
εύδοσ πληροφορύασ.

Τβριδικό ύςτημα –Αλληλοςύνδεςη 
(Interdigitation)
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 Η εφαρμογό τησ τεχνικόσ αυτόσ ςε διϊφορα 
προβλόματα ϋδωςε ικανοποιητικϊ αποτελϋςματα. 

 Μεγϊλη ευρωςτύα επιβεβαιώθηκε όταν ο αλγόριθμοσ 
υποβλόθηκε ςε ϋνα εξαντλητικό test που περιελϊμβανε 
ϋξι δύςκολα προβλόματα βελτιςτοπούηςησ διαφόρων 
πεδύων. 

 Καμιϊ μϋθοδοσ βελτιςτοπούηςησ δεν εύχε καλϋσ 
επιδόςεισ ςε παραπϊνω από δύο από αυτϊ τα 
προβλόματα. 

 Η τεχνικό τησ Αλληλοςύνδεςησ απϋδειξε τη μεγϊλη του 
ιςχύ ςημειώνοντασ πολύ καλϋσ επιδόςεισ ςε όλα τα 
test.

Εφαρμογό του Τβριδικού υςτόμα τοσ–
Αλληλοςύνδεςη (Interdigitation)
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 ε εφαρμογϋσ μηχανικού ςχεδιαςμού, για τισ οπούεσ 
ϊλλωςτε δημιουργόθηκε, πϋτυχε επύςησ αξιόλογεσ 
επιδόςεισ. 

 Η General Electric το χρηςιμοπούηςε για την καταςκευό 
τουρμπύνασ αεροπλϊνου και η απόδοςη που 
επιτεύχθηκε όταν καλύτερη από κϊθε ϊλλη τεχνικό 
βελτιςτοπούηςησ.

Εφαρμογό του Τβριδικού υςτόμα τοσ–
Αλληλοςύνδεςη (Interdigitation)
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 Η General Electric ϋχει αναπτύξει και ϋνα γενικού ςκοπού 
εργαλεύο αυτοματιςμού που περιλαμβϊνει Γ.Α. και ϋχει το 
όνομα Engineous. 

 Σο εργαλεύο αυτό ςυνεργϊζεται και με ϊλλο λογιςμικό, 
όπωσ προςομοιωμϋνεσ μηχανϋσ και μοντϋλα CAD. 

 Αποτελεύται από ϋνα υβριδικό ςύνολο εργαλεύων, ϋνα από 
τα οπούα εύναι Γ.Α. 

 Αρχικϊ, επιλϋγει κϊποιεσ τιμϋσ για τισ παραμϋτρουσ του 
μοντϋλου που θα ςχεδιαςτεύ και, ϋπειτα, μϋςα από τη 
διαδικαςύα τρεξύματοσ, δύνει τη δυνατότητα ςτο μηχανικό 
να αξιολογεύ πώσ λειτουργεύ μια νϋα ςύνθεςη ςτισ ςυνθόκεσ 
του προβλόματοσ. 

Engineous
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D.J. Powell, M.M. Skolnick, S.S. Tong: EnGENous: A Unified Approach to Design
Optimization. In: J.S. Gero (ed.): Applications of Artificial Intelligence in Engineering
V, Vol. 1: Design. Computational Mechanics Publications, 1990, pp. 137-157.



 Μϋςα από διαδοχικϋσ γενιϋσ νϋων ςχεδιαςμών, το 
Engineous επιτρϋπει την προοδευτικό εξϋλιξη μϋχρι να 
ικανοποιηθούν οι απαιτόςεισ του ςχεδιαςμού, 
χρηςιμοποιώντασ τη διαδικαςύα "δοκιμό και ςφϊλμα" 
(trial and error). 

 Με την βοόθεια του Γ.Α. μπορούν να δοκιμαςτούν μϋχρι και 
100 παρϊμετροι τη φορϊ, ενώ με την αντύςτοιχη 
χειρωνακτικό διαδικαςύα μόλισ 10.

Engineous

34

D.J. Powell, M.M. Skolnick, S.S. Tong: EnGENous: A Unified Approach to Design
Optimization. In: J.S. Gero (ed.): Applications of Artificial Intelligence in Engineering
V, Vol. 1: Design. Computational Mechanics Publications, 1990, pp. 137-157.



 Σα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα εύναι 
μοντϋλα παρϊλληλησ επεξεργαςύασ που 
η οργϊνωςό τουσ προςπαθεύ να μιμηθεύ 
το δύκτυο των νευρώνων του 
ανθρώπινου εγκεφϊλου. 

 Η ανϊπτυξό τουσ ςόμερα εύναι αρκετϊ 
δυναμικό και οι εφαρμογϋσ που 
ςτηρύζονται ςε αυτϊ πϊρα πολλϋσ. 

 Χρηςιμοποιούνται ςε χώρουσ, όπωσ η 
Ιατρικό, η Οικονομύα, η Μηχανολογύα, η 
Επεξεργαςύα Ήχου, η Επεξεργαςύα 
Εικόνασ, η Αναγνώριςη Προτύπων, η 
Βελτιςτοπούηςη, κ.τ.λ. 

υνδυαςμόσ Γενετικών Αλγορύθμων και 
Σεχνητών Νευρωνικών Δικτύων
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 Με την εμφϊνιςη των Γ.Α., ϋνα πλόθοσ ερευνητών 
προςπϊθηςε να ςυνδυϊςει τισ δυο τεχνολογύεσ, ώςτε 
να ξεπεραςτούν τα προβλόματα τησ μιασ από την 
ϊλλη. 

υνδυαςμόσ Γενετικών Αλγορύθμων και 
Σεχνητών Νευρωνικών Δικτύων
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Πολλϋσ αξιόλογεσ υβριδικϋσ εφαρμογϋσ. 
.

Η χρόςη των Γ.Α. μϋςα ςτον χώρο των Νευρωνικών 
Δικτύων (Ν.Δ.) μπορεύ να γύνει με διϊφορουσ τρόπουσ, οι 
κυριότεροι από τουσ οπούουσ εύναι:

Η ςχεδύαςη (μϋςω Γ.Α.) βϋλτιςτων Ν.Δ. για 
ςυγκεκριμϋνα προβλόματα κα
Η εκπαύδευςό τουσ. 



 Εύναι από τα πιο ςυνηθιςμϋνα προβλόματα που 
ςυναντώνται ςτο χώρο τησ βελτιςτοπούηςησ, αλλϊ και 
από τα πιο δύςκολα, αφού ανόκει ςτην κατηγορύα των 
NP-complete προβλημϊτων. 

 την πιο ςυχνό τουσ μορφό, αυτού του εύδουσ τα 
προβλόματα ϋχουν ωσ ςτόχο τη μεγιςτοπούηςη τησ 
χρόςησ ανθρώπων ό ϊλλων πόρων και την ταυτόχρονη 
ελαχιςτοπούηςη του χρόνου που απαιτεύται για την 
ολοκλόρωςη μιασ διεργαςύασ. 

Χρονοπρογραμματιςμόσ
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Σο πρόβλημα εύρεςησ μιασ 
βϋλτιςτησ ςειρϊσ για την εκτϋλεςη 
ενόσ πεπεραςμϋνου ςυνόλου 
λειτουργιών, χωρύσ να 
παραβιϊζεται ϋνα ςυγκεκριμϋνο 
ςύνολο κανόνων . 



 Συγκρούςεισ: ϋνα ϊτομο ό κϊποιοσ πόροσ δεν μπορεύ 
να χρηςιμοποιηθεύ ςε περιςςότερεσ από μια εργαςύεσ 
ταυτόχρονα

 Περιοριςμού όπωσ: η τόρηςη προτεραιοτότων, η μη 
διαθεςιμότητα κϊποιων πόρων για κϊποιο χρονικό 
διϊςτημα, κ.τ.λ. 

 Η πιο ςυνηθιςμϋνη πρακτικό για την επύλυςη των 
προβλημϊτων χρονοπρογραμματιςμού εύναι ϋνασ 
ςυνδυαςμόσ κϊποιασ τεχνικόσ βελτιςτοπούηςησ με 
ευρετικό μϋθοδο. 

Χρονοπρογραμματιςμόσ
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 Πολύπλοκο και με πολλϋσ παραμϋτρουσ πρόβλημα 
χρονοπρογραμματιςμού παρουςιϊςτηκε ςτο 
εργαςτόριο του ταθμού Ελϋγχου Ολοκλόρωςησ 
υςτημϊτων (System Integration Test Station) του 
Αμερικϊνικου Ναυτικού, ςτην Καλιφόρνια. 

 Σο εργαςτόριο διαθϋτει μια ποικιλύα εξοπλιςμού και 
εγκαταςτϊςεων για την εκπαύδευςη των υποψηφύων 
αεροπόρων, όπωσ ςκελετούσ αεροπλϊνων F-14, 
cockpits, radar, πολεμικϊ ςυςτόματα ελϋγχου κ.τ.λ. που 
εύναι προςαρμοςμϋνα όλα ςε ϋνα περιβϊλλον 
προςομούωςησ. 

Χρονοπρογραμματιςμόσ - Παρϊδειγμα
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 Ακόμη, ϋνα πλόθοσ ϊλλων βοηθητικών ςυςκευών εύναι 
διαθϋςιμο, όπωσ υπολογιςτϋσ, ραδιόφωνα, 
καταγραφεύσ, κ.τ.λ. 

 Σο ανθρώπινο δυναμικό που κϊνει χρόςη αυτού του 
υλικού εύναι οι εκπαιδευόμενοι και το τεχνικό 
προςωπικό.

Χρονοπρογραμματιςμόσ - Παρϊδειγμα

40



 Αρχικϊ το πρόβλημα χρονοπρογραμματιςμού του εργαςτηρύου 
αντιμετωπύζονταν με εμπειρικϋσ μεθόδουσ (δηλαδό με το χϋρι), 
κϊτι που απαιτούςε ικανότητα και καλό γνώςη των ςυνθηκών. 

 Οι δυςκολύεσ όμωσ όταν μεγϊλεσ, εξαιτύασ μιασ ςειρϊσ 
περιοριςμών, όπωσ:

 Περιοριςμού πόρων, π.χ. περιςςότεροι από ϋνασ πόροσ μπορούν 
να εύναι ταυτόχρονα διαθϋςιμοι ςε όλουσ.

 Χρονικού περιοριςμού, π.χ. όλεσ οι εργαςύεσ πρϋπει να 
ολοκληρώνονται μϋχρι τισ 5 μ.μ.

 Προτεραιότητεσ, π.χ. υπϊρχουν εργαςύεσ που εύναι απολύτωσ 
επιτακτικϋσ ςε κϊποια χρονικό ςτιγμό, ενώ μερικϋσ δεν μπορούν 
να εκτελεςτούν αν δεν ϋχουν ολοκληρωθεύ κϊποιεσ ϊλλεσ.

Χρονοπρογραμματιςμόσ - Παρϊδειγμα
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 υνδυαςμόσ των Γ.Α. με ευρετικϋσ μεθόδουσ. 

 Για  το πρόβλημα των ακατϊλληλων ςειρών: ϋνασ 
ντετερμινιςτικόσ καταςκευαςτόσ 
χρονοπρογρϊμματοσ (deterministic schedule builder), 
ο οπούοσ παύρνει ωσ εύςοδο μια ακολουθύα εργαςιών και 
παρϊγει ωσ ϋξοδο ϋνα ϋγκυρο πρόγραμμα για αυτϋσ.

 Μϋθοδοσ FCFS (First Come First Served), δηλαδό 
τοποθετεύται η πρώτη εργαςύα τησ ακολουθύασ ςτο 
πρόγραμμα με κϊποια ευρετικό μϋθοδο, ϋπειτα 
τοποθετεύται η δεύτερη, χωρύσ να επηρεϊζει τη θϋςη 
τησ πρώτησ, κ.ο.κ. (όλεσ οι τοποθετόςεισ γύνονται με 
τόρηςη των περιοριςμών). 

Χρονοπρογραμματιςμόσ - Παρϊδειγμα
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 Έχοντασ ϋνα εργαλεύο που παρϊγει νόμιμα 
προγρϊμματα για ςυγκεκριμϋνεσ ςειρϋσ, αυτό 
που απομϋνει εύναι να βρεθεύ μια ςειρϊ που να 
παρϊγει καλό πρόγραμμα. 



 Χρόςη των Γ.Α

Χρονοπρογραμματιςμόσ - Παρϊδειγμα
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 Κωδικοπούηςη: Η κϊθε ςυμβολοςειρϊ αναπαριςτϊ μια 
ςειρϊ εργαςιών, δηλαδό ϋνα εύδοσ τακτικόσ 
κωδικοπούηςησ, όπου όμωσ, η ςειρϊ αυτό καθ' αυτό 
δεν αντιςτοιχεύ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο πρόγραμμα. 

 Αντύθετα, η ςυμβολοςειρϊ ειςϊγεται ςτον schedule 
builder και από εκεύ παρϊγεται ϋνα πρόγραμμα, όπωσ 
περιγρϊφηκε παραπϊνω.

 Η λειτουργύα του schedule builder εύναι εντελώσ 
ανεξϊρτητη από τον Γ.Α. 

 Οι λεπτομϋρειεσ, οι περιοριςμού και οι ιδιαιτερότητεσ 
του κϊθε προβλόματοσ γύνονται απολύτωσ αντιληπτϋσ 
από το schedule builder και ο ςτόχοσ του εύναι να 
παρϊγει νόμιμα προγρϊμματα.

Χρονοπρογραμματιςμόσ - Παρϊδειγμα
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 Η  καταλληλότητα εύναι ςυνϊρτηςη των 
προτεραιοτότων των εργαςιών. 

 Για κϊθε ςυμβολοςειρϊ καταςκευϊζεται από τον 
schedule builder ϋνα πρόγραμμα και η ικανότητα που 
αντιςτοιχεύ ςε αυτό τύθεται ύςη με το ϊθροιςμα των 
προτεραιοτότων όλων των εργαςιών. 

 Αν κϊποια εργαςύα δεν ϋχει τοποθετηθεύ ςτο 
πρόγραμμα, αφαιρεύται η προτεραιότητα τησ από το 
ϊθροιςμα. 

 Αν κϊποια εργαςύα ϋχει τοποθετηθεύ ςτο πρόγραμμα με 
ταυτόχρονη παραβύαςη ενόσ ελαςτικού περιοριςμού, 
τότε προςτύθεται το μιςό τησ προτεραιότητασ τησ ςτο 
ϊθροιςμα. 

Χρονοπρογραμματιςμόσ - Παρϊδειγμα
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 Με αυτό τον τρόπο υπολογιςμού, αν καμιϊ εργαςύα δεν ϋχει 
τοποθετηθεύ ςτο πρόγραμμα η ικανότητα τησ αντύςτοιχησ 
ςυμβολοςειρϊσ εύναι μηδϋν, ενώ ςτο ϊλλο ϊκρο ϋνα τϋλειο 
πρόγραμμα περιλαμβϊνει όλεσ τισ εργαςύεσ και αντιςτοιχεύ ςε 
ικανότητα ύςη με το διπλϊςιο του ςυνολικού αθρούςματοσ των 
προτεραιοτότων.

 Από την κωδικοπούηςη που επιλϋχθηκε, εύναι εμφανϋσ ότι όςο πιο 
κοντϊ ςτην αρχό τησ δυαδικόσ ςυμβολοςειρϊσ εύναι μια εργαςύα, 
τόςο πιο πιθανό εύναι να τοποθετηθεύ ςτο πρόγραμμα. 

 Επύςησ, ςημαντικό ρόλο παύζει και η ςειρϊ των εργαςιών, αφού 
μια εργαςύα μπορεύ να εύναι κοντϊ ςτην αρχό, αλλϊ να προηγεύται 
κϊποια ϊλλη που χρειϊζεται τουσ ύδιουσ, μη πολλαπλώσ 
διαθϋςιμουσ, πόρουσ και ϋτςι να αποκλειςτεύ. 

 Έχοντασ αυτϊ υπ' όψη, δοκιμϊςτηκαν διϊφορεσ ιδϋεσ και 
παραλλαγϋσ για τισ διαδικαςύεσ διαςταύρωςησ και μετϊλλαξησ. 

Χρονοπρογραμματιςμόσ - Παρϊδειγμα
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 Εξετϊςτηκαν οι εξόσ τρεισ παραλλαγϋσ:

 Διαςταύρωςη Ταξινομημϋνησ Λύςτασ (Order-Based 
Crossover).

 Διαςταύρωςη Θϋςησ (Position-Based Crossover).

 Διαςταύρωςη Ακμών (Edge Recombination 
Crossover).

Χρονοπρογραμματιςμόσ – Παρϊδειγμα-
Διαςταύρωςη
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 Παρϊδειγμα: Έςτω οι ακόλουθοι γονεύσ και οι τυχαύα 
επιλεγμϋνεσ θϋςεισ:

 γονϋασ 1 a b c d e f g h i j

 γονϋασ 2 e i b d f a j g c h
 θϋςεισ  * *  *  *  

 Σότε, τα δύο παιδιϊ που θα προκύψουν θα εύναι τα εξόσ:

 παιδύ 1  a i b d f  f g g i j
παιδύ 2  e b c d e a  j h c h . 

Χρονοπρογραμματιςμόσ – Παρϊδειγμα-
Διαςταύρωςη θϋςησ 
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Επιλϋγονται τυχαύα μερικϋσ θϋςεισ και γύνεται ςε αυτϋσ 
αμοιβαύα ανταλλαγό του γενετικού υλικού των δύο ατόμων.



Εξετϊςτηκαν τρύα εύδη μετϊλλαξησ:

 Μετϊλλαξη Θϋςησ (Position-Βased Μutation).

 Μετϊλλαξη Σειρϊσ (Order-Based Mutation).
 Μετϊλλαξη Αναδιϊταξησ (Scramble mutation).

 Η διαςταύρωςη ςυμβαύνει με μεγαλύτερη ςυχνότητα 
ςτα αρχικϊ ςτϊδια τησ εκτϋλεςησ και αργότερα 
περιορύζεται αφόνοντασ ςυχνότερη δρϊςη ςτη 
μετϊλλαξη. 

 Αποφύγό πρόωρησ ςύγκλιςη ό επιδόςεισ τυχαύου 
ψαξύματοσ.

Χρονοπρογραμματιςμόσ – Παρϊδειγμα-

49

Τλοποιώντασ όλεσ τισ παραπϊνω ςχεδιαςτικϋσ επιλογϋσ προϋκυψε ϋνα 
ςύςτημα με αρκετϊ αξιόλογεσ επιδόςεισ.



 Η Ρομποτική (Robotics) παρουςιϊζει προβλόματα 
βελτιςτοπούηςησ με ιδιαύτερεσ απαιτόςεισ. 

 Ειδικότερα, τα προβλόματα καθοριςμού τησ κύνηςησ ενόσ 
ρομπότ (robot trajectory generation) εύναι αρκετϊ πολύπλοκα, 
γιατύ ανόκουν ςτην κατηγορύα των διεργαςιών, όπου η ςειρϊ 
εφαρμογόσ των κανόνων (rules) εύναι καθοριςτικό για την 
απόδοςη. 

 Οι παραδοςιακϋσ μϋθοδοι βελτιςτοπούηςησ, λόγω του 
τερϊςτιου και γεμϊτου τοπικϊ ακρότατα χώρου αναζότηςησ 
δεν κατόρθωςαν να ικανοποιόςουν πλόρωσ με τισ επιδόςεισ 
τουσ. 

 Καλϊ αποτελϋςματα μόνο ςε περιπτώςεισ όπου το μοντϋλο, 
πϊνω ςτο οπούο γύνεται η επεξεργαςύα, περιγρϊφεται με 
μεγϊλη ακρύβεια ό όταν ο χώροσ αναζότηςησ δεν εύναι πολύ 
μεγϊλοσ.

Έλεγχοσ και Ρομποτικό
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 ' ϋνα τϋτοιο περιβϊλλον, όπου οι αλληλοεξαρτόςεισ 
των παραμϋτρων δεν εύναι γνωςτϋσ με ακρύβεια και ο 
αριθμόσ των βαθμών ελευθερύασ του ςυςτόματοσ εύναι 
αρκετϊ μεγϊλοσ, μια αυτοπροςαρμοζόμενη ςτρατηγικό 
αναζότηςησ, όπωσ ο Γ.Α. ϋχει αρκετϋσ πιθανότητεσ 
επιτυχύασ. 

 Σα πλεονεκτόματα που προςφϋρουν οι Γ.Α. καλύπτουν 
ικανοποιητικϊ τισ ανϊγκεσ των προβλημϊτων αυτόσ τησ 
κατηγορύασ, καθώσ δεν απαιτεύται ϋνα ςαφϋσ μοντϋλο 
περιγραφόσ τησ ςυμπεριφορϊσ του προβλόματοσ, ενώ 
η ενδογενόσ παρϊλληλη επεξεργαςύα του Γ.Α. 
αποδεικνύεται κϊτι παραπϊνω από χρόςιμη ςε ϋνα 
περιβϊλλον μεγϊλησ πολυπλοκότητασ.

Έλεγχοσ και Ρομποτικό
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 Η προςομούωςη περιλαμβϊνει το ςχεδιαςμό και τη 
μοντελοπούηςη ενόσ ςυςτόματοσ και την προςπϊθεια 
μϋςω των ΕΑ, να καθοριςτεύ η ςυμπεριφορϊ του 
πραγματικού ςυςτόματοσ. 

 ε κϊποιεσ περιπτώςεισ αυτό γύνεται επειδό δεν 
υπϊρχει βεβαιότητα για τη ςυμπεριφορϊ του 
ςυςτόματοσ (για παρϊδειγμα όταν ςχεδιϊζεται ϋνα 
καινούριο αεροςκϊφοσ). 

 Άλλεσ φορϋσ, η ςυμπεριφορϊ εύναι γνωςτό, αλλϊ εύναι 
επιθυμητό να δοκιμαςτεύ η ϊρτια λειτουργύα του 
μοντϋλου ςε ακραύεσ ςυνθόκεσ λειτουργύασ.

Προςομούωςη και Αναγνώριςη 
Συςτημϊτων
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 Οι Roosen και Meyer (1992) χρηςιμοπούηςαν μια 
εξελικτικό ςτρατηγικό για να καθορύςουν το ςημεύο 
ιςορροπύασ χημικών αντιδρϊςεων, προςπαθώντασ να 
υπολογύςουν την ελϊχιςτη ελεύθερη εντροπύα των 
ςυςτατικών που ςυμμετεύχαν ςτην αντύδραςη. 

 Ο Lucasius (1991) αςχολόθηκε με τον καθοριςμό τησ 
τριςδιϊςτατησ δομόσ μιασ πρωτεΐνησ, όταν εύναι 
δεδομϋνη η ακολουθύα των αμινοξϋων τησ. 

 Σεχνικϋσ των ΕΑ ϋχουν επύςησ, χρηςιμοποιηθεύ για την 
προςομούωςη του τρόπου με τον οπούο το νευρικό 
ςύςτημα μαθαύνει, ϋτςι ώςτε να μπορεύ να ελϋγξει την 
ορθότητα μιασ υπϊρχουςασ επιςτημονικόσ θεωρύασ, 

Εφαρμογϋσ ςτη Βιολογύα και Χημεύα
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 ΕΑ ϋχουν χρηςιμοποιηθεύ ευρϋωσ ςτη 
μοντελοπούηςη τησ οικονομικόσ 
αλληλεξϊρτηςησ ανταγωνιςτικών 
εταιρειών και ςτην πρόβλεψη τησ 
εξϋλιξησ των τιμών διαφόρων μετοχών 
ςε χρηματιςτόρια.

Εφαρμογϋσ ςτην Οικονομύα
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 Η χρόςη των Γ.Α. για αυτοματοποιημϋνο 
ςχεδιαςμό ατςαλϋνιων ςτηριγμϊτων ςκεπών 
ερευνϊται ςε βϊθοσ το τελευταύο διϊςτημα. 

Εφαρμογϋσ ςτο χώρο των Πολιτικών 
Μηχανικων
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Επύςησ,  η βελτιςτοπούηςη του ςχεδιαςμού 
διαςτϊςεων οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ



 Ένα ςημαντικό κομμϊτι τησ ϋρευνασ ςτο χώρο 
των ΕΑ ϋχει αναλωθεύ ςτη θεωρύα και την 
εφαρμογό των ςυςτημϊτων ταξινόμηςησ.

 Σα ςυςτόματα ταξινόμηςησ αποτελούν την 
καρδιϊ πολλών ϊλλων ςυςτημϊτων. 

Οι ΓΑ ςτα Συςτόματα Ταξινόμηςησ
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 Οι Γ.Α. αποτελούν μια πρωτότυπη μεταφορϊ 
ενόσ μοντϋλου που λειτουργεύ με επιτυχύα για 
εκατομμύρια χρόνια ςτη φύςη. 

 Επιβεβαιώνεται, και ςε αυτό την περύπτωςη, η 
τϊςη τησ Επιςτόμησ να εμπνϋεται από την 
ανθρώπινη ζωό. 

Συμπεραςματα
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 Από λειτουργικό ϊποψη, οι Γ.Α. αποτελούν ϋνα 
ιςχυρό και εύρωςτο εργαλεύο 
βελτιςτοπούηςησ. 

 Εύναι ςε θϋςη να αντιμετωπύζουν μεγϊλη 
ποικιλύα προβλημϊτων μεγϊλησ δυςκολύασ και 
να προςαρμόζονται ςε πολλϊ περιβϊλλοντα 
υλοπούηςησ. 

 Παρ' όλ' αυτϊ, για προβλόματα όχι μεγϊλησ 
πολυπλοκότητασ και, όπου υπϊρχουν 
εξειδικευμϋνεσ μϋθοδοι βελτιςτοπούηςησ, ύςωσ 
οι Γ.Α. να μην εύναι η καλύτερη επιλογό, γιατύ 
εύναι εργαλεύο γενικού ςκοπού. 

Συμπεραςματα
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 Πολύ δημοφιλεύσ και αποδοτικϋσ εύναι οι 
εφαρμογϋσ που ςυνδυϊζουν Γ.Α. με ϊλλεσ 
μεθόδουσ (υβριδικού Γ.Α.), γιατύ ϋτςι 
εξουδετερώνονται αμοιβαύα τα μειονεκτόματϊ 
τουσ. 

Συμπεραςματα
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