
Ενότητα 4: Αλγόριθμοι τοπικής 
αναζήτησης 

 

Ρεφανίδης Ιωάννης 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 



ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε 

άδειες χρήσης Creative Commons.  

• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που 

υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, 

η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.  

Άδειες Χρήσης 
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ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα 
πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο 
τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 
πόρους. 

 

Χρηματοδότηση 

3 



Αλγόριθμοι τοπικής αναζήτησης 

και προβλήματα βελτιστοποίησης 



ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

• Προβλήματα βελτιστοποίησης, αντικειμενική 

συνάρτηση 

– Τοπίο χώρου καταστάσεων  

Τοπική αναζήτηση 
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ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

• Μετακινείται συνεχώς στην καλύτερη γειτονική 

κατάσταση. 

– Συνήθως διατύπωση με πλήρεις καταστάσεις 

Αναρρίχηση λόφων 
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Τοπικό ελάχιστο με h=1 Τρέχουσα τιμή h=17 



ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

• Σε κάθε στήλη θα υπάρχει  
μία μόνο βασίλισσα. 

 

• Ξεκινάμε με όλες τις βασίλισσες  
στην κάτω γραμμή. 

 

• Σε κάθε βήμα μπορούμε να μετακινήσουμε μια βασίλισσα σέ μια άλλη 
θέση στη στήλη της, άρα οι δυνατές κινήσεις είναι 4x3=12. 

 

• Χρησιμοποιούμε ως ευρετική συνάρτηση το πόσες απειλές υπάρχουν 
κάθε φορά (όλες οι απειλές είναι διπλές, εμείς τις μετράμε ως μία 
απειλή κάθε φορά). 

Παράδειγμα με 4 βασίλισσες (1/2) 
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ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

Παράδειγμα με 4 βασίλισσες (2/2) 
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• Στο συγκεκριμένο παράδειγμα είμασταν τυχεροί, 

μιας και όλες οι επιλογές μας βγήκαν σωστές. 



ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

• Προβλήματα: 

– Τοπικά μέγιστα 

– Κορυφογραμμές 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Οροπέδια 

Προβλήματα αναρρίχησης λόφων 
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• Αντιμετώπιση: 

– Πλάγιες κινήσεις 

– Στοχαστική αναζήτηση 

• Επιλέγει τυχαία από τις 

«καλές» κινήσεις 

• Αναρρίχηση λόφων με την 

πρώτη επιλογή 

– Τυχαίες επανεκκινήσεις 

(πλήρης αλγόριθμος) 



ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

• Προ-επιλέγει τυχαία μια κίνηση. 

• Αν αυτή βελτιώνει τα πράγματα, γίνεται αποδεκτή. 

• Αν τα χειροτερεύει, γίνεται αποδεκτή με πιθανότητα 
P=eΔΕ/Τ, 

– ΔΕ<0, η χειροτέρευση 

– Τ>0, «θερμοκρασία» 

 

• Η θερμοκρασία μειώνεται με την πάροδο του 
χρόνου. 

Προσομοιωμένη ανόπτηση 
(Simulated annealing) 
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Τέλος Ενότητας 


