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 Η νινέλα απμαλόκελε πνιππινθόηεηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλαληώληαη ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο θαιεί γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε πνιιώλ ιεηηνπξγηώλ. Γηα λα 

γίλεη απνδνηηθά, δηακέζνπ επηιπηώλ κπνξνύκε λα αληηκεησπίζνπκε δπλακηθά ηέηνηεο 

θαηαζηάζεηο. Καζώο ηα πξνβιήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ δελ έρνπλ πάληα ζηαηηθέο 

ζπλζήθεο θαη κεηαβιεηέο, πξέπεη ηα εξγαιεία πνπ αμηνπνηνύληαη λα  πξνζθέξνπλ ηελ 

επειημία απηή δίρσο αλζξώπηλε παξέκβαζε. Υπό ην θσο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ κπνξνύλ λα 

παξέρνπλ, εκθαλίδεηαη αμηνζεκείσηε δήηεζε γηα ηέηνηνπο αιγνξίζκνπο ηόζν ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηα όζν θαη ζε κεγαιύηεξε θιίκαθα.    

Καηά ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή ζα πξνγξακκαηηζηεί έλαο επηιπηήο γηα ην παηρλίδη 

ηνπ λαξθαιηεπηή ν νπνίνο ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα νινθιεξώλεη επηηπρώο κία παξηίδα ρσξίο 

λα απαηηείηαη δξάζε από ην ρξήζηε. Παξάιιεια, ζα πινπνηεζεί ιεηηνπξγία θαζνδήγεζεο ηνπ 

ρξήζηε ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ηεο επίιπζεο. Η εθηέιεζε 

ζα μεθηλάεη κε ηελ αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πεδίνπ παηρληδηνύ γηα ηε δηακόξθσζε ησλ 

πηζαλώλ θηλήζεσλ. Σηε ζπλέρεηα, ζα εμεηάδνληαη νη πηζαλόηεηεο γηα θάζε επόκελε δηαζέζηκε 

θίλεζε θαη ζα επηιέγεηαη ή ζα ππνδεηθλύεηαη απηή κε ην κηθξόηεξν ξίζθν έσο ηνλ ηεξκαηηζκό 

ηεο παξηίδαο. Σε επόκελε θάζε ηεο πινπνίεζεο ζα αμηνπνηεζνύλ κέζνδνη κεραληθήο 

κάζεζεο γηα ηε δεκηνπξγία απνδνηηθόηεξεο ζηξαηεγηθήο επίιπζεο. Μέζσ απηώλ ησλ 

κεζόδσλ, ν πξάθηνξαο ζα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ζα επηιέγεη ηε δξάζε 

αλαιόγσο. Γηα ηε βειηίσζε ηνπ, ην πεξηβάιινλ ζα επηβξαβεύεη ή ζα «ηηκσξεί» ηνλ πξάθηνξα 

ώζηε κε ρξόλν θαη πνιιαπιέο παξηίδεο λα βειηηζηνπνηήζεη ην απνηέιεζκα. 

 Με ηελ πινπνίεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, πέξα από ηελ απνδνηηθή επίιπζε 

κίαο παξηίδαο λαξθαιηεπηή, ην πξόγξακκα ζα επηζεκάλεη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ 

απηνκαηνπνηεκέλσλ επηιπηώλ θαη ηελ πξννπηηθή επέθηαζεο ησλ αιγνξίζκσλ θαη ζε άιιεο 

απαηηεηηθέο εξγαζίεο. 

 
Απαηηήζεηο: Πξνγξακκαηηζκόο ζε C#, Μεραληθή Μάζεζε. 

 

Πιενλεθηήκαηα: Ο θνηηεηήο πνπ ζα νινθιεξώζεη επηηπρώο ηελ ελ ιόγσ δηπισκαηηθή εξγαζία ζα 

απνθηήζεη δνκεκέλε γλώζε πάλσ ζηηο εθαξκνγέο ζε C# θαη κηα πιεξέζηεξε όςε ζηε ιεηηνπξγία θαη 

νξγάλσζε απηνκαηνπνηεκέλσλ αιγνξίζκσλ. Επηπξόζζεηα, ζα απνθηήζεη εκπεηξία ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ εθπαίδεπζε αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο. 
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