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Περίληψη
Η διερεύνηση της υπολογιστικής συμπεριφοράς των αλγορίθμων
αποτελεί ένα από τα πιο θεμελιώδη ζητήματα στην επιστήμη της
πληροφορικής. Η επιστημονική έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο των
αλγορίθμων έχει να κάνει με την ανάπτυξη νέων αλγορίθμων ή με τη
βελτίωση ήδη υπαρχόντων. Ωστόσο, ένα λογισμικό που να διενεργεί με
κάποιο

αυτοματοποιημένο

τρόπο

υπολογιστικές

μελέτες

μεταξύ

διαφορετικών αλγορίθμων και να εξάγει αναφορές αποτελεσμάτων δεν
υπάρχει στη βιβλιογραφία. Στόχος αυτής της εργασίας είναι να
αντιμετωπίσει αυτό το κενό. Έχει αναπτυχθεί μία εφαρμογή σε Matlab, η
οποία παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να συγκρίνει διαφορετικούς
αλγόριθμους μεταξύ τους και να εξάγει μία εκτενή αναφορά με
αριθμητικά δεδομένα, αλλά και γραφικές παραστάσεις.

Abstract
The examination of algorithms’ computational action comprises one of the most
fundamental issues in Computer Science. The scientific research in the ground of
algorithms works on developing new algorithms or improving existing ones.
However, software, that operates computational studies between algorithms and
exports reports with the results, does not exist in the literature. The intention of this
project is to confront with this gap. An application has been developed in Matlab that
provides the user a tool to compare algorithms and export a thorough report with
numerical data and graphical representations.

