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ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά
στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιστημονικής Περιοχής

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων,
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Μαθηματικά Ι
Ελληνική
ΟΧΙ
-

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β

•

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές της βελτιστοποίησης
προβλημάτων μέσω της εφαρμογής κατάλληλων αλγορίθμων. Πρωτεύον στόχος του μαθήματος
αποτελεί η ανάδειξη της χρησιμότητας της βελτιστοποίησης στην Πληροφορική και οι υπάρχουσες
δυνατότητες επιλογής αλγορίθμων. Στα πλαίσια αυτού του μαθήματος παρουσιάζονται ποικίλες
κατηγορίες αλγορίθμων βελτιστοποίησης για διαφορετικού τύπου προβλήματα, ενώ ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στους εξελικτικούς αλγορίθμους βελτιστοποίησης που αποτελούν κομμάτι της
Τεχνητής Νοημοσύνης. Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι βασικός στόχος του μαθήματος
αποτελεί η ανάλυση, υλοποίηση και εφαρμογή αλγορίθμων βελτιστοποίησης.
Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος συνοψίζονται στις παρακάτω
αποκτηθέντες δεξιότητες του/της φοιτητή / τριας:

•
•
•
•
•
•

Ορισμός προβλήματος βελτιστοποίησης.
Ανάλυση αλγορίθμων βελτιστοποίησης.
Σχεδίαση ενός αλγορίθμου βελτιστοποίησης.
Χρήση προγραμματισμού σε MATLAB στην βελτιστοποίηση προβλημάτων.
Εφαρμογή αλγορίθμων βελτιστοποίησης σε πραγματικά προβλήματα.
Σύγκριση αλγορίθμων βελτιστοποίησης και επιλογή του κατάλληλου αλγόριθμου.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

•
•

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
4.

Βασικές έννοιες βελτιστοποίησης.
Βελτιστοποίηση με περιορισμούς.
Γραμμικός Προγραμματισμός
o Simplex Algorithms
o Interior-point Algorithms
Δυναμικός Προγραμματισμός.
Αλγόριθμοι βελτιστοποίησης με παραγώγους.
o Steepest Descent
o Newton
o Quasi-Newton
Εξελικτικοί Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης
o Genetic Algorithms
o Simulated Annealing
o Particle Swarm Intelligence
o Differential Evolution
o Swarm Intelligence
o Nature-Inspired Algorithms
Βελτιστοποίηση πολλαπλών κριτηρίων.
Πολυπλοκότητα αλγορίθμων βελτιστοποίησης.
Βελτιστοποίηση σε MATLAB.
Εφαρμογές βελτιστοποίησης στην Πληροφορική.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία
με τους φοιτητές

•
•

Παράδοση της ύλης με τη βοήθεια διαφανειών
Επικοινωνία μέσω e-mail και λογισμικού τηλεδιάσκεψης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι
διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου,
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο,
Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις,
Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε
μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας
σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια
Παρουσίαση,
Εργαστηριακή
Εργασία,
Κλινική
Εξέταση
Ασθενούς,
Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Φροντιστηριακές ασκήσεις
που εστιάζουν στην
υλοποίηση σε περιβάλλον
MATLAB, των αλγορίθμων
βελτιστοποίησης που
παρουσιάζονται στις
διαλέξεις.
Γραπτές εξετάσεις
Αυτοτελής Μελέτη
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
26 x 2 = 52 ώρες
13 x 2 = 26 ώρες

2 x 1 = 2 ώρες
45 ώρες
125 ώρες

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Επίλυση προβλημάτων

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι
προσβάσιμα από τους φοιτητές.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

•
•

Ματθαίος Καρλαύτης, Νικόλαος Λάγαρος, «Επιχειρησιακή έρευνα και βελτιστοποίηση για
μηχανικούς», 1η Έκδοση, Συμμετρία, 2010 (Κωδ. Εύδοξου 35475).
Taha A. Hamdy, «Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα», 10η Έκδοση, Εκδ. Τζιόλα, 2017
(Κωδ. Εύδοξου 59415056).

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

•
•
•

Mathematical Programming
SIAM Journal on Optimization
IEEE Trans. on Evolutionary Computation

