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Ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα στη Λήψη Αποφάσεων είναι η εύρεση της καλύτερης 

επιλογής µεταξύ των πιθανών επιλογών σε ένα πρόβληµα απόφασης. Ειδικότερα, αν µιλάµε 

για ένα πρόβληµα µε µη προφανή λύση ή που η λύση του αλλάζει συνεχώς (δυναµικό 

πρόβληµα), τότε είναι προφανές πως οι συµβατικές µέθοδοι λήψης αποφάσεων δεν 

επαρκούν. Τέτοιου είδους προβλήµατα µπορεί να είναι η εύρεση του βέλτιστου 

χαρτοφυλακίου µετοχών (το οποίο αλλάζει τουλάχιστον καθηµερινά, λόγω των µεταβολών 

στις αποδόσεις των µετοχών) ή η βέλτιστη κατανοµή πόρων (ανθρώπινων ή υλικών) σε 

προβλήµατα ∆ιαχείρισης Έργων (Project Management). Στην πρώτη περίπτωση, θα έπρεπε 

να επαναεισάγουµε τις αποδόσεις των µετοχών, καθώς και άλλες παραµέτρους σε ένα 

χρηµατοοικονοµικό λογισµικό κάθε φορά που αυτές αλλάζουν. Αυτή η διαδικασία θα ήταν 

χρονοβόρα και ενδεχοµένως να µην υπήρχε µια σαφής πρόταση από το λογισµικό σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα (σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σηµαντικό να προλαβαίνει κανείς την 

επόµενη µεταβολή των µετοχών, κάτι που µπορεί να γίνεται συχνά σε µια µέρα). Στην 

περίπτωση της κατανοµής πόρων, σε προβλήµατα πολλών παράλληλων εργασιών και 

πολλαπλών περιορισµών, για να ελεγχθούν όλα τα πιθανά σενάρια και να βρεθεί αυτό που 

συµφέρει την εταιρία και ελαχιστοποιεί το κόστος της, θα έπρεπε να δεσµευτεί τεράστια 

υπολογιστική δύναµη και να θεωρηθεί δεδοµένο ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις στο 

project και άρα δε θα πρέπει να επαναξιολογηθεί η κατανοµή των πόρων. 



1���εχνητή��οημοσύνη�

Μια λύση για τα παραπάνω προβλήµατα που προκύπτουν, έρχεται να δώσει ο χώρος της 

Τεχνητής Νοηµοσύνης (Artificial Intelligence). Ήδη από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, αρχής 

γενοµένης από τον Alan Turing (1) που κλήθηκε να αποκρυπτογραφήσει τα µηνύµατα των 

Γερµανών µε µια ευρετική µέθοδο, εµφανίστηκαν κάποιες τεχνικές για την επίλυση 

δύσκολων προβληµάτων. 

Ο χώρος της Τεχνητής Νοηµοσύνης (Artificial Intelligence) παρουσιάζει ερευνητικά ένα 

συνεχώς αυξανόµενο ενδιαφέρον, µετρώντας ήδη 60 (2) χρόνια σταδιακής ανάπτυξης. Στις 

αρχές της δεκαετίας του 1990 οι ερευνητές εµβάθυναν περισσότερο στην ανάπτυξη 

υπολογιστικών συστηµάτων µε νοηµοσύνη παρόµοια µε την ανθρώπινη. Εστίασαν στην 

δηµιουργία κανόνων µέσα στα συστήµατα αυτά, ώστε να µπορούν να ληφθούν σχετικές 

αποφάσεις. Ωστόσο, και πριν το 1990 είχαν κάνει την εµφάνισή τους νοήµονες προσεγγίσεις 

όπως Νευρωνικά ∆ίκτυα (Artificial Neural Networks – δεκαετία του 1960) και Γενετικοί 

Αλγόριθµοι (Genetic Algorithms – δεκαετία του 1970), που όµως δεν είχαν αξιοποιηθεί 

καταλλήλως. Στην ουσία ο J. H. Holland µε την οµάδα του (3), όταν πρότειναν τον πρώτο 

Γενετικό Αλγόριθµο (Genetic Algorithm), παρουσίασαν την πρώτη µέθοδο Υπολογιστικής 

Νοηµοσύνης (Computational Intelligence). Επόµενο ήταν να δηµιουργηθεί το ερώτηµα: 

µπορούν άλλα φαινόµενα να αποτελέσουν µοντέλα για νέα Νοήµονα Υπολογιστικά 

Συστήµατα; Κατ’ επέκταση, η Υπολογιστική Νοηµοσύνη (4) (5) εστίασε στους τοµείς: 

� Μηχανική Μάθηση (Machine learning) (6) (7) (8) (9) 

� Συστήµατα Ασαφών Κανόνων (Fuzzy rule based systems) (10) (11) (12) (13) 

� Νευρωνικά ∆ίκτυα (Neural Networks) (14) (15) 

� Εξελικτικούς Αλγόριθµους (Evolutionary Algorithms) 
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Οι Εξελικτικοί Αλγόριθµοι χρησιµοποιήθηκαν ευρέως για την επίλυση προβληµάτων 

βελτιστοποίησης, τα οποία συνήθως δεν είχαν διακριτή λύση ή ήταν δυναµικά µε 

αποτέλεσµα να αλλάζει συνεχώς η βέλτιστη λύση. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασµό µε τις ήδη 

δηµοσιευµένες µεθόδους Simulated Annealing (16), Stochastic Diffusion Search (17), 

Particle Swarm Optimization (18), Differential Evolution (19) και Grammatical Evolution 

(20), συντέλεσε ώστε από τις αρχές του 2000 να χρησιµοποιηθεί ευρέως στη βιβλιογραφία ο 

όρος Νοήµονες Μέθοδοι Εµπνευσµένες από Φαινόµενα της Φύσης (Nature Inspired 

Intelligence methods). Από εκείνη τη στιγµή µέχρι σήµερα, το πλήθος των δηµοσιευµένων 

µεθόδων αυξάνεται µε ταχύτατους ρυθµούς. Επιπλέον, αρκετοί ερευνητές πρότειναν διάφορα 



Υβριδικά Σχήµατα (Hybrid Schemes) µεταξύ 2 ή περισσότερων από αυτές τις µεθόδους, 

αλλά και αρκετά Προσαρµοστικά Νοήµονα Συστήµατα (Adaptive Intelligent Systems) (21). 

2.1��αξινόμιση�και�	ατηγοριοποίηση�

Αρχικά, η εργασία των Fister et al. (22) περιέχει ένα µεγάλο µέρος των δηµοσιευµένων 

Nature Inspired µεθόδων (µέχρι και το 2013). Οι συγγραφείς χώρισαν τους αλγόριθµους σε 

τέσσερις µεγάλες κατηγορίες βάσει της πηγής έµπνευσης κάθε αλγόριθµου: 

1. Ευφυΐα Σµήνους (Swarm Intelligence) 

2. Βιο-εµπνευσµένα σχήµατα (Bio-inspired) 

3. Εµπνευσµένα από Φυσική και Χηµεία (Physics and Chemistry) και  

4. ∆ιάφορα (Others) 

Η κατηγορία που περιέχει µεθόδους βασισµένες στην Ευφυΐα Σµήνους (Swarm 

Intelligence) έχει αλγόριθµους που µοντελοποιούν συµπεριφορές ζώων και µικροοργανισµών 

που δηµιουργούν οµάδες (κοπάδια, αγέλες, σµήνη κλπ). Σε µεγάλο βαθµό, οι αλγόριθµοι 

αυτοί στηρίζονται στην αλληλεπίδραση της εκάστοτε οµάδας και στην επιρροή του 

καλύτερου (καλύτερης λύσης) στους υπόλοιπους (λύσεις). Αντιπροσωπευτικό παράδειγµα 

είναι ο Particle Swarm Optimization (23), που βασίζεται στον τρόπο µε τον οποίο πετούν 

οµάδες πτηνών: κάθε πτηνό (λύση) µετακινείται στο χώρο µε βάσει την µετακίνηση όλου του 

σµήνους και την µετακίνηση του καλύτερου. 

Τα Βιο-εµπνευσµένα (Bio-inspired) σχήµατα είναι αλγοριθµικές µέθοδοι που βασίζονται 

σε συµπεριφορές ζώων και πτηνών ή σε οργανικές λειτουργίες. Οι συµπεριφορές αυτές 

παρατηρούνται µεµονωµένα από κάθε οργανισµό και δεν είναι σχετικές µε συµπεριφορά 

οµάδας. Ένα παράδειγµα είναι ο Dolphin Echolocation (24), ο οποίος µοντελοποιεί τον τρόπο 

που αναγνωρίζουν τα δελφίνια τον χώρο γύρω τους µέσω του ηχοεντοπισµού (echolocation). 

Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα, η οποία έγινε στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής του 

Αλ. Τζανέτου (25), η τρίτη κατηγορία µετονοµάστηκε σε Φυσικά Φαινόµενα και Νόµοι των 

Επιστηµών (Physical Phenomena & Laws of Science) και εκτός από τις ήδη υπάρχουσες 

µεθόδους που ήταν εµπνευσµένες από φαινόµενα της Φυσικής και της Χηµείας, προστέθηκαν 

επίσης όσες µέθοδοι βασίζονται στον ευρύτερο χώρο των επιστηµών, αλλά και όσες 

µοντελοποιούν φυσικά φαινόµενα, όπως αυτό της διάδοσης των κυµάτων (26), του τυφώνα 

(27) κ.ά.  

Επιπλέον, υπό συζήτηση βρίσκεται η ιδέα να δηµιουργηθεί µια νέα κατηγορία, η οποία να 

περιέχει το µεγαλύτερο µέρος των αλγορίθµων από µια ήδη υπάρχουσα κατηγορία 

αταξινόµητων ως τώρα αλγορίθµων (οthers). Η εν λόγω κατηγορία θα περιέχει µεθόδους που 



βασίζονται σε κοινωνικά ή πολιτικά φαινόµενα (Social theory), όπως το αναρχικό µοντέλο 

(28) ή τον τρόπο εύρεσης του καλύτερου παίκτη από ένα πρωτάθληµα (29). 

Οι κατηγορίες και οι δηµοσιευµένες µέθοδοι ανά έτος παρουσιάζονται στο Γράφηµα 1. 

παρακάτω. 

 Γράφηµα 1. Πλήθος δηµοσιευµένων µεθόδων εµπνευσµένων από Φαινόµενα της Φύσης ανά έτος 

∆ιερευνώντας κανείς τις ήδη δηµοσιευµένες µεθόδους (µέχρι τώρα, επίσηµα, οι µέθοδοι 

είναι 118), µπορεί να ορίσει ένα µοτίβο (pattern) που σε µεγάλο βαθµό ακολουθούν οι 

µέθοδοι αυτές. 

Αρχικά, συνήθως γίνεται αρχικοποίηση παραµέτρων και παραγωγή λύσεων ή λύσης µε 

τυχαίο τρόπο. Αν ο αλγόριθµος βασίζεται στη βελτίωση ενός πληθυσµού (population-based), 

τότε παράγονται n τυχαίες λύσεις, ενώ αν βασίζεται στο µονοπάτι (trajectory-based) που 

ακολουθεί µια λύση µέχρι να βρει µια οριακά βέλτιστη τιµή (optima), τότε παράγεται µια 

τυχαία λύση αρχικά. Παραδείγµατα αλγόριθµων που βασίζονται στη βελτίωση ενός 

πληθυσµού (population-based) είναι: Big Bang – Big Crunch, League Championship 

Algorithm, Termite Colony Optimization και οι περισσότερες Swarm Intelligence µέθοδοι. 

Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα αλγορίθµων που βασίζονται στο µονοπάτι που ακολουθεί 

µια λύση (trajectory-based) είναι οι Intelligent Water Drop και River Formation Dynamics, οι 

οποίοι ακολουθούν τη βέλτιστη λύση, καθώς αυτή βελτιώνεται µέσα από κάποια βήµατα. 

Το επόµενο βήµα είναι η βελτίωση των λύσεων, είτε µέσω κάποιων κανόνων (rule-based), 

είτε µιας σειράς συναρτήσεων (equation-based) που µοντελοποιούν το φυσικό ανάλογο από 

το οποίο εµπνέεται ο αλγόριθµος. Το καλύτερο παράδειγµα µεθόδου που βελτιώνει την λύση 

µέσω κανόνων (rule-based) είναι ο αλγόριθµος Harmony Search, ο οποίος βελτιώνει την 

αρχική λύση-«µελωδία» µέσω των βηµάτων που ένας συνθέτης παράγει νέα µελωδία 

(διατήρηση ήδη υπάρχουσας µελωδίας, τροποποίηση µιας υπάρχουσας µελωδίας, 
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αυτοσχεδιασµός). Αντιθέτως, ο Central Force Optimization βελτιώνει τις λύσεις µέσω 

εξισώσεων που προέρχονται από τη θεωρία της Φυσικής και ειδικότερα από το φαινόµενο 

της κεντροµόλου δυνάµεως. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν µέθοδοι που µπορούν να 

θεωρηθούν µικτές (mixed), καθώς βελτιώνουν τις λύσεις και µε τους δύο τρόπους. Συνήθως, 

τέτοιες µέθοδοι είναι αυτές των οποίων οι λύσεις αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Ένα τέτοιο 

παράδειγµα είναι ο αλγόριθµος Gravitational Search (GSA), ο οποίος βελτιώνει µεν την κάθε 

λύση µέσω των εξισώσεων που διέπουν το νόµο της βαρύτητας, αλλά παράλληλα τις 

µετακινεί µέσα στον χώρο λύσεων βάσει ενός κανόνα. 

Η αλληλεπίδραση των λύσεων ή όχι, καθορίζει αν ένας αλγόριθµος είναι attraction ή non-

attraction-based αντίστοιχα. Στην ουσία οι attraction-based µέθοδοι έχουν έναν µηχανισµό 

που η καλύτερη λύση προσελκύει τις υπόλοιπες προς το µέρος της, κάτι που συνήθως γίνεται 

µε διανύσµατα (vectors). Η διαφορά αυτών των µεθόδων από τις non-attraction είναι ότι ο 

πληθυσµός βελτιώνεται συνεχώς, λόγω της αλληλεπίδρασης των λύσεων και έτσι συγκλίνει 

πιο γρήγορα σε ολικά βέλτιστα (global optima). Ένας ευρέως χρησιµοποιούµενος 

αλγόριθµος, στον οποίο η καλύτερη λύση προσελκύει τις υπόλοιπες προς το µέρος της, είναι 

ο Electromagnetism-like Optimization, ενώ γνωστοί αλγόριθµοι που δεν έχουν τέτοια έλξη 

µεταξύ λύσεων είναι οι Chemical-reaction-inspired Optimization, Biogeography-based 

Optimization και Colliding Bodies Optimization. Οι Swarm Intelligence αλγόριθµοι είναι σε 

µεγάλο ποσοστό attraction-based, καθώς η θεωρία του σµήνους στηρίζεται στην 

αλληλεπίδραση των έµβιων οργανισµών µεταξύ τους ανήκοντας σε οµάδες. 

Ύστερα γίνεται αξιολόγηση των νέων λύσεων (fitness evaluation). Εδώ συνήθως 

χρησιµοποιείται κάποιος µηχανισµός αποδοχής-απόρριψης λύσεων, όπως το Metropolis 

Criterion (30) που περιέχεται στον Simulated Annealing. Πολλές φορές ο µηχανισµός αυτός 

έχει σχέση µε Πιθανοθεωρητικά Μοντέλα, µε σκοπό µια πιθανότητα (που σταδιακά 

µειώνεται) να κάνει πιο αυστηρό τον αλγόριθµο στην αποδοχή νέων λύσεων, ώστε να µην 

«κολλάει» σε τοπικά βέλτιστα. 

Τέλος, γίνεται ενηµέρωση (update best solution) του ολικού βέλτιστου που έχει βρεθεί 

µέχρι εκείνο το σηµείο. Ύστερα ο αλγόριθµος επαναλαµβάνεται µέχρι να ικανοποιηθεί ένα 

κριτήριο τερµατισµού (π.χ. µέγιστος αριθµός επαναλήψεων). 

∆ιαγραµµατικά, αυτό το µοτίβο µπορεί να αποδοθεί, όπως στο Σχεδιάγραµµα 1. 

Συνοψίζοντας, από τα παραπάνω, µπορεί κανείς να ταξινοµίσει έναν αλγόριθµο βάσει: 

� του πλήθους των λύσεων που παράγει, σε: 

� population-based, όπου παράγει έναν πληθυσµό από λύσεις 

� trajectory-based, όπου παράγει µία λύση και την βελτιώνει ή την 

ενηµερώνει 



� του τρόπου που βελτιώνει τις λύσεις, σε: 

� rule-based, όπου η βελτίωση των λύσεων στηρίζεται σε κανόνες 

� equation-based, όπου οι λύσεις βελτιώνονται µέσω κάποιας εξίσωσης 

φυσικού αναλόγου 

� mixed, όπου συντελούνται και τα δύο 

� της διάδρασεις των λύσεων, σε: 

� attraction-based, όπου η βέλτιστη λύση έλκει κοντά της τις υπόλοιπες 

� non-attraction-based, όπου δεν υπάρχει κάποια διάδραση µεταξύ των 

λύσεων  



Σχεδιάγραµµα 1. Μοτίβο µεθόδων εµπνευσµένων από Φαινόµενα της Φύσης 
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Ο χώρος της Λήψης Αποφάσεων ασχολείται µε την επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής 

µεταξύ των διαθέσιµων επιλογών (31). Συχνά, το να προσδιοριστούν όλες οι διαθέσιµες 

επιλογές είναι εξαιρετικά δύσκολο. Για παράδειγµα, αν έχουµε ένα πλήθος n = 30 

διαθέσιµων µετοχών και θέλουµε να τις συνδυάσουµε ανά r = 5, για να ελέγξουµε όλους 

τους πιθανούς συνδυασµούς, θα έπρεπε να κάνουµε 

���� = �!�! �� − ��! = 30!5! �30 − 5�! = 142.506 

δηλαδή 142.506 συνδυασµούς και να ελέγξουµε για κάθε συνδυασµό την απόδοση που δίνει. 

Το εγχείρηµα αυτό είναι χρονοβόρο και απαιτεί δέσµευση τεράστιων πόρων (π.χ. 

υπολογιστικής δύναµης). 

Στη Λήψη Αποφάσεων µας ενδιαφέρει τόσο η εύρεση της βέλτιστης επιλογής, αλλά και 

σε όσο το δυνατόν συντοµότερο χρονικό διάστηµα. Γι’ αυτό το λόγο επιστρατεύουµε µετα-

ευρετικές τεχνικές (metaheuristics) που είναι εµπνευσµένες από τη φύση (Nature Inspired 

techniques). Γενικά, τα προβλήµατα τα οποία καλείται να αντιµετωπίσει κανείς στον 

ευρύτερο κλάδο της Λήψης Απόφασης, διακρίνονται σε: 

1) προβλήµατα βελτιστοποίησης (optimization) 

2) προβλήµατα κατηγοριοποίησης (classification) ή συσταδοποίησης (clustering) 

3) προβλήµατα πρόβλεψης (forecasting) 

Σε γενικές γραµµές, όλα τα προβλήµατα µπορούν να µετατραπούν σε προβλήµατα 

βελτιστοποίησης, εφόσον οριστεί µια αντικειµενική συνάρτηση που χρήζει βελτιστοποίησης. 

�

3.1��ροβλήματα�Βελτιστοποίησης�

 

Τα προβλήµατα βελτιστοποίησης (optimization problems) είναι προβλήµατα στα οποία 

πρέπει να επιλεγεί η καλύτερη µεταξύ των αποδεκτών (feasible) λύσεων. Ανάλογα µε τις 

µεταβλητές του εκάστοτε προβλήµατος, αυτά µπορούν να διαχωριστούν σε συνεχούς 

(continuous) ή διακριτού (discrete) χώρου. 

Η γενική έκφραση ενός προβλήµατος βελτιστοποίησης συνεχούς χώρου είναι (32): 

$%&%$%'()  *�+� 

,-./012 23   45�+� ≤ 0, 8 = 1,2, … , :ℎ5�+� = 0, 8 = 1,2, … , <  



όπου 

• *�+� ∶  ℝ?  → ℝ είναι η αντικειµενική συνάρτηση που πρέπει να βελτιστοποιηθεί 

ως προς x 

• 45�+� ≤ 0  λέγονται περιορισµοί ανισότητας(inequality constraints) 

• ℎ5�+� = 0  λέγονται περιορισµοί ισότητας (equality constraints) 

Εδώ έχουµε πρόβληµα ελαχιστοποίησης. Για προβλήµατα µεγιστοποίησης, απλώς 

πολλαπλασιάζεται η αντικειµενική συνάρτηση µε -1. 

Αντίστοιχα, η γενική έκφραση ενός προβλήµατος βελτιστοποίησης A, διακριτού χώρου 

(που αλλιώς ονοµάζεται «συνδυαστικό πρόβληµα βελτιστοποίησης» ή combinatorial 

optimization problem) είναι (33): 

B ∶ �C, *, :, 4� 

όπου 

• C  είναι µια σειρά περιπτώσεων 

• δεδοµένης της περίπτωσης + ∈ C, *�+� είναι ένα σύνολο αποδεκτών λύσεων 

• δεδοµένης της περίπτωσης + και της αποδεκτής λύσης E του +, το :�+, E� δίνει 

το µέτρο του E, το οποίο είναι συνήθως θετικός αριθµός από το σύνολο των 

πραγµατικών αριθµών 

• 4 είναι η συνάρτηση βελτιστοποίησης, όπου ανάλογα είναι min ή max 

Ο στόχος είναι να βρεθεί η βέλτιστη περίπτωση x, για την οποία η αποδεκτή λύση y θα 

δίνει: 

:�+, E� = 4G :�+, EH� | EH ∈ *�+� J 

Αν στα παραπάνω προσθέσουµε και τις συνθήκες: 

• το µέγεθος κάθε αποδεκτής λύσης E ∈ *�+� ορίζεται πολυωνυµικά από το 

µέγεθος της δεδοµένης περίπτωσης + 

• οι εκφράσεις G + | + ∈ C J και G �+, E� | E ∈ *�+� J αναγνωρίζονται σε 

πολυωνυµικό χρόνο 

• η : υπολογίζεται σε πεπερασµένο χρόνο 

τότε έχουµε ένα πρόβληµα απόφασης «µη ντετερµινιστικό, πολυωνυµικού χρόνου» 

(nondeterministic, polynomial time) ή εν συντοµία NP (34). 

Μια άλλη κατηγοριοποίηση (όλων των ειδών) των προβληµάτων είναι σε (α) στατικά και 

(β) δυναµικά. Τα στατικά προβλήµατα έχουν διακριτές λύσεις ή υπολογίζεται η βέλτιστη 

λύση µια φορά. Αντίθετα, στα δυναµικά, η βέλτιστη λύση αλλάζει συνεχώς βάσει κάποιων 



παραµέτρων. Αυτό τα καθιστά ιδιαίτερη πρόκληση για τους ερευνητές που ασχολούνται µε 

αλγόριθµους βελτιστοποίησης. 

 

3.2��ροβλήματα�	ατηγοριοποίησης�και��υσταδοποίησης�

 

Στα προβλήµατα κατηγοριοποίησης (classification problems) έχουµε ως αντικειµενικό 

στόχο να κατηγοριοποιήσουµε τα δεδοµένα σε οµάδες µε κοινά χαρακτηριστικά. Παροµοίως, 

στα προβλήµατα συσταδοποίησης (clustering problems) δηµιουργούµε κάποιες κλάσεις 

(clusters) στις οποίες και ταξινοµούµε δεδοµένα. Ένα παράδειγµα προβλήµατος 

κατηγοριοποίησης είναι η κατηγοριοποίηση των ασθενών βάσει κάποιων χαρακτηριστικών 

(βήχας, πυρετός κλπ) στο διακριτό ερώτηµα «έχει ο ασθενής γρίπη ή όχι;». Άλλο παράδειγµα 

είναι η κατηγοριοποίηση γυναικών σε ένα από τα στάδια καρκίνου του µαστού, βάσει της 

µαστογραφίας, όπου εκεί έχουµε ως δεδοµένα το µέγεθος του όγκου και άλλες πληροφορίες 

σχετικές µε αυτόν. Ένα πρόβληµα συσταδοποίησης ή οµαδοποίησης δεδοµένων (clustering 

analysis) θα µπορούσε να θεωρηθεί το πρόβληµα οµαδοποίησης των χρηστών του γνωστού 

ιστότοπου Netflix, όπου κάθε χρήστης οµαδοποιείται σε σχέση µε άλλους χρήστες σύµφωνα 

µε τις κοινές ταινίες που έχει παρακολουθήσει µε αυτούς.  

Και τα δύο είδη προβληµάτων µπορούν να αντιµετωπιστούν ως προβλήµατα 

βελτιστοποίησης αρκεί να ορισθεί ως αντικειµενική συνάρτηση η Ευκλείδια απόσταση ή η 

απόσταση Manhattan (ή Minkowski γενικότερα) µεταξύ των δεδοµένων: 

KLMN8OPQ� O8RSQ�MP = TU�V5 − <5�W?
5XY  

ZQ�ℎQSSQ� O8RSQ�MP = U|�V5 − <5�|?
5XY  

όπου αθροίζουµε την απόλυτη διαφορά του V στοιχείου (δεδοµένου) µε το < στοιχείο, σε 

κάθε 8 διάσταση του προβλήµατος στην µία περίπτωση και την ίδια απόσταση υψωµένη στο 

τετράγωνο στην άλλη περίπτωση. Με στόχο την ελαχιστοποίηση αυτών των αποστάσεων, 

µπορούµε να χωρίσουµε τα δεδοµένα σε οµάδες γειτόνων, όπως περίπου γίνεται σε 

αντίστοιχες ευρετικές τεχνικές (35). 

Συνήθως, έχοντας ήδη κάποια δεδοµένα, τα χωρίζουµε σε σύνολα εκµάθησης (training 

set) του αλγόριθµου και σε σύνολα ελέγχου (test set), ώστε να ελέγξουµε σε τι βαθµό 

οµαδοποιεί τα δεδοµένα σωστά ένας αλγόριθµος. 



 

3.3��ροβλήματα��ρόβλεψης�

 

Σε ένα πρόβληµα πρόβλεψης (forecasting problem) ο στόχος είναι να βρεθούν οι τιµές 

των σταθµίσεων (weights), οι οποίες µπορούν να δώσουν ένα τέτοιο (γραµµικό) µοντέλο 

συσχέτισης κάποιων δεδοµένων µε µια µεταβλητή στόχου (target variable). Για να ελέγξουµε 

το µοντέλο, πάλι ακολουθούµε τη διαδικασία χωρισµού των δεδοµένων σε σύνολο 

εκµάθησης και σύνολο ελέγχου. Σε αυτή την κατηγορία προβληµάτων βρίσκουµε λίγες 

εφαρµογές των µεθόδων που είναι εµπνευσµένες από τη φύση, καθώς συνήθως τα µοντέλα 

πρόβλεψης πρέπει να είναι µη γραµµικά στην πραγµατικότητα και γι’ αυτό υπάρχουν πιο 

έγκυρες τεχνικές εύρεσης τέτοιων µοντέλων, όπως ο Γενετικός Προγραµµατισµός (Genetic 

Programming) (36). 

�

3.3��αραδείγματα�αλγορίθμων�ανά�χώρο�εφαρμογής�

 

Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας µε ενδεικτικές εργασίες ανά χώρο εφαρµογής, όπου 

έχουν χρησιµοποιηθεί αλγόριθµοι εµπνευσµένοι από τη φύση: 

Κατηγορία προβληµάτων Αλγόριθµος Εργασία 

Βελτιστοποίησης    

 -Εφαρµογές Μηχανικού Bat algorithm (37) 

 -Χρηµατοοικονοµικά Particle Swarm Optimization (38) 

 -Ενεργειακά Shuffled Frog leaping algorithm (39) 

 -Επιχειρησιακή Έρευνα Ant System (40) 

 -Άλλες εφαρµογές Chemical Reaction Optimization (41) 

Κατηγοριοποίησης  Honey bees mating (42) 

Συσταδοποίησης  Black Hole (43) 

Πρόβλεψης  Firefly algorithm (44) 
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