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Περίληψη 

 

Τν ζέκα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ηα καζεκαηηθά ζπζηήκαηα nxn.  Έλα κηθξφ θνκκάηη 
αλαθνξάο ζηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ρηιηάδσλ ζχγρξνλσλ καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη 
αιγνξίζκσλ. 

Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο καο θαζηζηά ζε ζπλερφκελε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ καο 
παξέρνληαη ζε νπνηνλδήπνηε ηνκέα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο καο θαη ηεο εθηελέζηεξεο αλάιπζεο 
ηνπο, πξάγκα πνπ καο επηθέξεη ζηελ αλαγθαηφηεηα ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο απνθάζεσλ. 

Φπζηθά έλα ηέηνην ζχζηεκα δελ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεί  κφλν  καζεκαηηθά ζπζηήκαηα 
nxn αιιά είλαη έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζεκεία πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ εμαγσγή ησλ ηειηθψλ 
απνηειεζκάησλ. 

Μέζα απφ ηελ εθαξκνγή πνπ έρεη αλαπηπρζεί είλαη δπλαηφλ έλαο ρξήζηεο λα ιάβεη άκεζα ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ καζεκαηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ έρεη νξίζεη ή αθφκα θαη λα ζπκπεξηιάβεη ηνλ 
ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ζε έλα γεληθφηεξν θαη πην εμειηγκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 
αλάιπζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The topic of this dissertation is the mathematic systems nxn. A small piece of reference in the 
developmental way of thousands of modern mathematical problems and algorithms.  

The progress of technology sets us in a continuous analysis of the data given in any sector of 
our daily life and their further analysis, which results in the need of support decision systems. 

Obviously such a system is not able to use only mathematical systems nxn, but it’s one of the 
major points that will be requested for the outcome of the final decisions.  

Through the application that has been developed, it is possible for a user to receive directly 
the outcome results of the mathematical system that has been defined or even to include the 
way of functioning in a general and more developed informational analytic system. 
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Πρόλογος 

 

Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζηηο κέξεο καο έρεη θάλεη αλαγθαία ηελ χπαξμε ηεο ζε θάζε  
δεκφζην θαη ηδησηηθφ νξγαληζκφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη εχθνιε 
πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία κέζσ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Τα 
ζπζηήκαηα απηά δηαρεηξίδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε  άλζξσπν, πιηθφ, ινγηζκηθφ θαη 
δηαδηθαζίεο. Ζ απφδνζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ επεξεάδεη ηελ πνξεία, ηελ αμηνπηζηία  θαη 
ηελ επειημία ηνπ νξγαληζκνχ. Μέζα ζηα ζπζηήκαηα απηά εληάζζνληαη ηα ζπζηήκαηα 
Υπνζηήξημεο απνθάζεσλ (Decision Support Systems).  

Τα ζπζηήκαηα απηά είλαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη γηα ηελ βειηίσζε 
ελφο πξνβιήκαηνο κε ζηφρν ηελ βειηίσζε , ηελ ιήςε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ θαη ηελ αχμεζε 
απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

Σχµθσλα  µε   ηνλ [Λνπθή,2010]  νξίδεηαη έλα  πιεξνθνξηαθφ  ζχζηεµα  πνπ  ππνζηεξίδεη  
ηελ ιήςε   εµηδνµεµέλσλ  θαη    αδφµεησλ  απνθάζεσλ,   νη    νπνίεο  δελ µπνξνχλ λα 
πεξηγξαθνχλ  αιγνξηζµηθά φζνλ αθνξά ηα  δεδνµέλα θαη ηηο επεμεξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηελ ιήςε ηνπο. Έλα ζχζηεκα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ έρεη ηα  αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά 

•Υπνβνεζά   ηνπο  απνθαζίδνληεο  (ρσξίο   λα  ηνπο  ππνθαζηζηά), επεθηείλνληαο  ηηο 
δπλαηφηεηέο  ηνπο  (extending  their capabilities) 

•Δίλαη εχθνιν  θαη   θηιηθφ (ζπλήζσο  παξέρεη  Γξαθηθή  ∆ηεπαθή Φξήζηε- GUI) 
πξνζαξµφζηµν ζηηο αλάγθεο,  ζηηο αμίεο θαη  ζηελ δηάζεζε  απέλαληη   ζηνλ  θίλδπλν   ηνπ  
απνθαζίδνληνο, ελζσκαηψλεη γλψζε απηνχ ή  ησλ άιισλ (δεδνκέλα, κνληέια, επεμεξγαζίεο, 
θαλφλεο θιπ.),  δπλαηφηεηεο  αιιειεπίδξαζεο µε ρξήζηε. 

•Υπνζηεξίδεη ηνλ ζπλδπαζµφ  ησλ  αλζξψπηλσλ   δηαλνεηηθψλ ηθαλνηήησλ µε  ηηο δπλαηφηεηεο  
ηνπ Ζ/Υ γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ απνθάζεσλ (Decision Systems couple the 
intellectual resources of individuals with the capabilities of computers to improve the quality of 
decisions). 

•Μπνξεί λα  ππνζηεξίδεη εµηδνµεµέλεο  ή   θαη   αδφµεηεο απνθάζεηο ελφο  ε   θαη   
πεξηζζνηέξσλ  ηεξαξρηθψλ  επηπέδσλ, ηφζν αηνµηθή φζν θαη  νµαδηθή ιήςε απνθάζεσλ 
(πνιχ ζπλεζηζµέλε ζήµεξα ιφγσ πςειήο πνιππινθφηεηαο ησλ πξνβιεµάησλ  θαη   ησλ  
απνθάζεσλ  ησλ  ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ). 

Ζ νξζή ιήςε απνθάζεσλ δελ γίλεηαη απφ ην ίδην ην Σχζηεκα αιιά απφ έλα κνληέιν.  

Τν κνληέιν είλαη ε αλαπαξάζηαζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο , ε νπνία πξέπεη λα 
απεηθνλίδεηαη φζν ην δπλαηφλ πην πηζηά. Ζ εθαξκνγή ηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα 
ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ή ηεο δνκήο ελφο ζπζηήκαηνο πξνυπνζέηεη ηελ 
πεξηγξαθή ηνπ κε έλα καζεκαηηθφ κνληέιν. 
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Ανάλυση μαθηματικών 

 

1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΆΛΓΕΒΡΑ 

 

Τν θεληξηθφ ππφδεηγκα ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε Γξακκηθή Άιγεβξα είλαη ην γεσκεηξηθφ 
Δπθιείδεην Δπίπεδν. Ζ εηζαγσγή ηνπ θαξηεζηαλνχ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ θαη ε 
αθφινπζε αλάπηπμε ηεο Αλαιπηηθήο Γεσκεηξίαο, ε νπνία έλσζε ηελ άιγεβξα κε ηελ 
Δπθιείδεηα Γεσκεηξία, έδσζε ην έλαπζκα γηα ηε κειέηε ησλ δηαλπζκάησλ. 

Φάξη ζην θαξηεζηαλφ ζχζηεκα ηα ηειεπηαία, απφ γεσκεηξηθά επζχγξακκα ηκήκαηα κε κήθνο 
θαη θαηεχζπλζε, άξρηζαλ λα εθθξάδνληαη σο ηζνδχλακεο αθνινπζίεο πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ: 
έλα νπνηνδήπνηε Γηαηεηαγκέλν Εεχγνο αξηζκψλ εμέθξαδε πιένλ θάπνην δηάλπζκα ζε έλα 
δηζδηάζηαην Σχζηεκα Σπληεηαγκέλσλ, εθηεηλφκελν απφ ηελ αξρή ησλ αμφλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
σο ην ζεκείν πνπ πεξηγξαθφηαλ απφ ην ελ ιφγσ δεχγνο, ελψ κία νπνηνδήπνηε δηαηεηαγκέλε 
ηξηάδα αξηζκψλ ηζνδπλακνχζε κε έλα δηάλπζκα ζε θάπνην ηξηζδηάζηαην ζχζηεκα 
ζπληεηαγκέλσλ. 

Ζ Φπζηθή ζχληνκα απαίηεζε ηελ επέθηαζε απηψλ ησλ ηδεψλ ζε πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο, κε 
απνηέιεζκα σο ηνλ δέθαην έλαην αηψλα λα γίλεη ζηα καζεκαηηθά θνηλφο ηφπνο ε κε 
δηαηζζεηηθή αλαθνξά ζε «Φψξνπο» (αθεξεκέλεο επεθηάζεηο ηνπ θαξηεζηαλνχ επηπέδνπ θαη 
ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ ρψξνπ) πνιιαπιψλ δηαζηάζεσλ, φπνπ θάπνηεο έλλνηεο φπσο ην 
Δζσηεξηθφ Γηλφκελν θαίλνληαλ δπζλφεηεο θαη ρσξίο γεσκεηξηθή αλαινγία, θαζψο νη 
άλζξσπνη δελ κπνξνχζαλ λα ηηο νπηηθνπνηήζνπλ ζηε δεζκεπκέλε απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο 
ζθέςε ηνπο, αιιά νξίδνληαλ θαη ζπκπεξηθέξνληαλ εληειψο αλάινγα. 

Πιένλ θάζε δηαηεηαγκέλε λ-άδα αξηζκψλ αληηθαηφπηξηδε έλα n-δηάζηαην δηάλπζκα θάπνηνπ 
αθεξεκέλνπ, n-δηάζηαηνπ ρψξνπ. Τν γεγνλφο απηφ είρε ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο: πέξαλ απφ ηα 
γεσκεηξηθά δηαλχζκαηα νηηδήπνηε κπνξνχζε λα αλαπαξαζηαζεί σο δηαηεηαγκέλε n-άδα 
αξηζκψλ κπνξνχζε λα αληηζηνηρηζεί ζε θάπνηνλ λνεηφ αιγεβξηθφ ρψξν (π.ρ. νη πξαγκαηηθνί 
ζπληειεζηέο ελφο πνιπσλχκνπ). 

Πεξί ηα κέζα ηνπ δεθάηνπ ελάηνπ αηψλα εκθαλίζηεθαλ νη κήηξεο (ή πίλαθεο) σο έλα λέν, 
ηζρπξφ εξγαιείν ζηα καζεκαηηθά. Έλαο πίλαθαο δελ είλαη παξά κία ζπιινγή δηαλπζκάησλ κε 
απηνηειή φκσο δνκή. Έλαο δηαθξηηφο ινγηζκφο πηλάθσλ άξρηζε γξήγνξα λα αλαπηχζζεηαη κε 
αθεηεξία ηελ εξγαζία ηνπ Άξζνπξ Κέπιπ ην 1857. 

Όκσο, ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, είλαη πνπ ε Γξακκηθή Άιγεβξα, ζεκειησκέλε πιένλ ζε 
πνξίζκαηα ηεο αθεξεκέλεο άιγεβξαο θαη ηηο πξαθηηθέο αλάγθεο ηεο λέαο Σρεηηθηζηηθήο 
Φπζηθήο, άξρηζε λα νξηζηηθνπνηείηαη θαη λα ιακβάλεη ηελ ηειηθή ηεο κνξθή θαη ηε ζέζε ηεο 
ζηνλ θφζκν ησλ Μαζεκαηηθψλ. Πιένλ νξηζκέλεο εκηδηαηζζεηηθέο έλλνηεο γεσκεηξηθήο 
θαηαγσγήο, φπσο ε δηάζηαζε, κπνξνχζαλ λα ηππνπνηεζνχλ κε απζηεξή κε γεσκεηξηθή 
νξνινγία. 
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1.2 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

 

Σύστημα γραμμικών εξισώσεων είλαη έλα ζχλνιν γξακκηθψλ εμηζψζεσλ κε ηηο ίδηεο 
κεηαβιεηέο . 

Τα ζηνηρεία ησλ γξακκηθψλ εμηζψζεσλ κπνξνχλ γηα ιφγνπο επθνιίαο λα απεηθνληζηνχλ ζε 
κνξθή πηλάθσλ.Οη πίλαθεο κπνξνχλ επίζεο λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ εχθνιε επίιπζε 
γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ εμηζψζεσλ, αλ νη ζπληειεζηέο ησλ εμηζψζεσλ απηψλ ζεσξεζνχλ 
δηαηεηαγκέλα ζηνηρεία ελφο πίλαθα ή Μήτρας Α. 

Έηζη ην ζχζηεκα κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ζπκβνιηζκφ κεηξψλ σο Α*x=b, 

φπνπ: 

x ην δεηνχκελν δηάλπζκα (ζπληζηψζεο ηνπ νπνίνπ είλαη νη ηηκέο ησλ αγλψζησλ πνπ 
ηθαλνπνηνχλ ηηο εμηζψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο) θαη 

b ην δηάλπζκα ησλ ζηαζεξψλ φξσλ (ζπληζηψζεο ηνπ νπνίνπ είλαη νη ζηαζεξνί φξνη θάζε 
εμίζσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο). 

Ζ κέζνδνο ηεο απαινηθήο Gauss γηα ηελ αξηζκεηηθή επίιπζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ, κέζσ 
αλαπαξάζηαζεο κε κήηξα, απνηειεί εθιέπηπλζε θαη ζπζηεκαηνπνίεζεο ηεο παξαδνζηαθήο 
κεζφδνπ απαινηθήο ζπληειεζηψλ γηα ηελ επίιπζε ζπζηεκάησλ. 

Ηζνδπλακεί καδί ηεο ζε απνηειεζκαηηθφηεηα, φκσο ε απαινηθή Gauss θαη ν ινγηζκφο ησλ 
γξακκνπξάμεσλ ζηνλ νπνίν βαζίδεηαη καο παξέρνπλ έλα πνιχ ηζρπξφ εξγαιείν πεξηγξαθήο 
πην πξνρσξεκέλσλ αιγεβξηθψλ δνκψλ θαη θαηλνκέλσλ. 

Δπηπιένλ ε κεζνδνινγία απηή κπνξεί λα εθαξκνζζεί θαη ζε πνιιά αθφκα πξνβιήκαηα. 

 

Παξάδεηγκα απνηειεί ν ππνινγηζκφο κίαο βάζεο ελφο δηαλπζκαηηθνχ ππνρψξνπ Α θάπνηνπ 
δηαλπζκαηηθνχ ρψξνπ V, φηαλ δίδεηαη έλα ζχλνιν γελλεηφξσλ ηνπ Α (έζησ Κ), αθνινπζψληαο 
ηα εμήο βήκαηα: 

 

Δθαξκφδνπκε ηνλ ηζνκνξθηζκφ ηνπ V κε ηνλ δηαλπζκαηηθφ ρψξν R(dimV) θαη γξάθνπκε φια 
ηα ζηνηρεία ηνπ Κ σο δηαλχζκαηα πξνο ηελ θαλνληθή βάζε ηνπ R(dimV) (π.ρ. ην πνιπψλπκν 
2ρ2+3ρ+2 είλαη ην δηάλπζκα (2,3,2)). 

Γεκηνπξγνχκε κία Μήηξα, θάζε γξακκή ηεο νπνίαο είλαη έλα απφ ηα πξναλαθεξφκελα 
δηαλχζκαηα, θαη εθαξκφδνπκε ην πξψην ζηάδην ηεο απαινηθήο Gauss (θιηκαθνπνίεζε) ζε 
απηφλ. Αο ζεκεησζεί φηη ε ηάμε κίαο κήηξαο, ην πιήζνο ησλ γξακκηθά αλεμάξηεησλ γξακκψλ 
ή ζηειψλ ηεο, δελ κεηαβάιιεηαη αλ εθαξκνζηνχλ ζε απηήλ ζηνηρεηψδεηο γξακκνπξάμεηο. 

Οη γξακκέο ηεο πξνθχπηνπζαο Μήηξαο είλαη ηα ζηνηρεία κίαο βάζεο ηνπ Α, θαζψο νη γξακκέο 
κίαο θιηκαθσηήο κήηξαο είλαη γξακκηθά αλεμάξηεηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαίλεηαη αθφκα φηη 
ε ηάμε κίαο κήηξαο κπνξεί λα βξεζεί κε θιηκαθνπνίεζή ηεο. 
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Μεθοδολογία Cramer 

 

2.1 Η µΕΘΟΔΟ CRAMER 

 

Ζ µέζνδνο Cramer πξνζδηνξίδεη ηε ιχζε ηνπ γξαµµηθνχ ζπζηήµαηνο A*x = b σο εμήο 

   
     

    
             

 

 φπνπ ν πίλαθαο   πξνθχπηεη απφ ηνλ A αλ αληηθαηαζηήζνπµε ηελ ζηήιε j ηνπ A µε ην 

δηάλπζµα b. 

Ζ ιχζε µε απηήλ ηε µέζνδν απαηηεί (n+1)! πνιιαπιαζηαζµνχο θαη γη΄ απηφ δελ εϕαξµφδεηαη 
ζηελ πξάμε γηα n >= 4.  

 

2.2 ΤΠΟΛΟΓΙµΟ ΟΡΙΖΟΤΑ 

 

Ζ νξίδνπζα είλαη έλαο αξηζµφο πνπ ζρεηίδεηαη µε έλα ηεηξαγσληθφ πίλαθα. Μπνξεί λα νξηζηεί 
µε πνιινχο ηζνδχλαµνπο ηξφπνπο. ΄Δλαο νξηζµφο δίλεηαη σο ‘‘αλάπηπγµα’’ θαηά ηε ζηήιε j 
απφ ηελ αλαδξνµηθή ζρέζε 

 

     ∑                

 

   

 

 

είλαη ν πίλαθαο δηαζηάζεσλ (n -1)x(n-1) πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ A δηαγξάϕνληαο ηε γξαµµή i 
θαη ηε ζηήιε j. Ζ νξίδνπζα ελφο πίλαθα 1x1 είλαη ην µνλαδηθφ ζηνηρείν ηνπ. 

Μηα άιιε δηαδηθαζία γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ νξίδνπζα, εθηφο απφ ηελ εϕαξµνγή ηνπ 
παξαπάλσ ηχπνπ ,είλαη ε µεηαηξνπή ηνπ αξρηθνχ πίλαθα ζε έλα ηξηγσληθφ (άλσ ή θάησ).  

Ζ πξφζζεζε ζε µία γξαµµή ελφο (ηεηξαγσληθνχ) πίλαθα ηνπ πνιιαπιάζηνπ µίαο άιιεο είλαη 
δηαδηθαζία πνπδηαηεξεί ηελ νξίδνπζα. 

 Ο άλσ ηξηγσληθφο πίλαθαο πνπ παξάγεηαη µε ηελ απαινηϕή Gauss,αλ ε ηξηγσλνπνίεζε 
πεξηνξηζηεί µφλν ζε ηέηνηεο µεηαβνιέο, έρεη ίδηα νξίδνπζα µε ηνλ αξρηθφ. 

Σηελ  πεξίπησζε πνπ εθαξκνζηεί νδήγεζε (δει. ελαιιαγή γξαµµψλ ή ζηειψλ) πξέπεη λα 
ιάβνπµε ππφςε φηη θάζε ηέηνηα µεηαβνιή αιιάδεη ην πξφζεµν ηεο νξίδνπζαο. 

Ζ νξίδνπζα ελφο άλσ ή θάησ ηξηγσληθνχ πίλαθα ππνινγίδεηαη πνιχ εχθνια. Ζ εϕαξµνγή ηεο 
ζρέζεο , µε αλάπηπμε θαηά ηελ πξψηε ζηήιε, δίλεη σο νξίδνπζα ην γηλφµελν ησλ δηαγσλίσλ 
ζηνηρείσλ ηνπ : 

 

     ∏    
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Δπνµέλσο, ε νξίδνπζα      µπνξεί λα ππνινγηζηεί σο ην γηλφµελν ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
δηαγσλίνπ ηνπ ηειηθνχ πίλαθα (µεηά ηελ άλσ ή θάησ ηξηγσλνπνίεζε), A′, επί (1)s φπνπ s είλαη 
ν ζπλνιηθφο αξηζµφο ελαιιαγψλ γξαµµψλ (ή ζηειψλ) πνπ έγηλαλ θαηά ηελ απαινηϕή. [7] 

 

2.3 H ΜΕΘΟΔΟ CRAMER ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΕ 

 

Έλαο πίλαθαο κε ίζν πιήζνο αγλψζησλ θαη εμηζψζεσλ (n=n) γηα ην νπνίν ηζρχεη φηη ε 
νξίδνπζα ησλ ζπληειεζηψλ είλαη δηάθνξεο ηνπ κεδελφο (|Α|≠0) ιέγεηαη πίλαθαο Cramer. 

Θεψξεκα 

Έλαο πίλαθαο ηεο κνξθήο  

 

                           

                           

                           

     ………………………………… 

                          

 

Τνπ νπνίνπ ν πίλαθαο ησλ ζπληειεζηψλ είλαη έλαο πίλαθαο Cramer έρεη κφλν θαη κία ιχζε. 

 

   
|  |

| |
    

|  |

| |
     

|  |

| |
 

 

 Όπνπ |  | |  |   |  | είλαη νξίδνπζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ |Α| αλ ζηελ ζέζε ησλ 
ζπληειεζηψλ ηνπο ζέζνπκε ζηαζεξνχο φξνπο αληίζηνηρα. 

 

2.4 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ GABRIEL CRAMER 

 

13/07/1704-04/01/1752 

Γηφο γηαηξνχ κε άκεζε θιήζε ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, ζηα καζεκαηηθά θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ 
αθαδεκατθή επηηπρία. Καζηεξψζεθε θαη ηηκήζεθε κε αθνξκή ηελ εξγαζία ηνπ ζηνλ ήρν κφιηο 
ην 1722 ζε ειηθία 18 εηψλ. Γχν ρξφληα αξγφηεξα δηεθδηθνχζε ηελ έδξα ηεο θηινζνθίαο ζηελ 
Académie de Clavin ηεο Γελέβεο. 

Ο Καλφλαο ηνπ Cramer, ην ζεψξεκα ζηε γξακκηθή άιγεβξα, δηαηππψζεθε  ην 1750 ζηo βηβιίν 
ηνπ 'Ηntroduction á l’analyse des lignes courbes algébriques'. Δληνχηνηο, ν θαλφλαο απηφο είρε 
εθδνζεί πξσηχηεξα ην 1748 απφ ηνλ Κφιηλ Μαθιφξηλ ζην βηβιίν ηνπ 'Treatise of Algebra' θαη 
πηζηεχεηαη φηη ν Μαθιφξηλ γλψξηδε γηα ηε κέζνδν απηή απφ ην 1729. 
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Γραμμικός προγραμματισμός και συστήματα nxn 

 

Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ πσο ν γξακκηθφο πξνγξακκαηηζκφο απνηειεί αλακθίβνια ην 
δεκνθηιέζηεξν κνληέιν ζην ρψξν ηεο επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο αιιά θαη ηεο δηνηθεηηθήο 
επηζηήκεο. Ζ εθαξκνγή  ηνπ  γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζε πξνβιήκαηα ιήςεο 
απνθάζεσλ ηδησηηθψλ αιιά θαη δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ έρεη ηξνκεξή 
επηηπρία θαη απηφ απνδίδεηαη, απφ ηε κηα πιεπξά , ζηα επηηεχγκαηα ηεο έξεπλαο καζεκαηηθψλ 
θαη νηθνλνκνιφγσλ ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηελ επαλαζηαηηθή 
αλέιημε ηεο πιεξνθνξηθήο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο. 

Ο γξακκηθφο πξνγξακκαηηζκφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο γηα ηελ 
επίιπζε πξνβιεκάησλ απφθαζεο φπσο γηα παξάδεηγκα :  

ζηελ θαηαλνκή εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη πξψησλ πιψλ ζε 
δηάθνξεο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, ζηελ θαηαλνκή θεθαιαίνπ ζε δηάθνξα επελδπηηθά 
πξνγξάκκαηα, ζηελ αλάζεζε ζε πεξηνξηζκέλν πξνζσπηθφ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ, ζηελ 
θαηαλνκή θαιιηεξγήζηκεο γεο ζε δηάθνξεο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θ.ιπ.  

Τν επηδησθφκελν απνηέιεζκα απηψλ ηνλ απνθάζεσλ (θξηηήξηα απφθαζεο) κπνξεί λα αθνξά 
ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θέξδνπο απφ πσιήζεηο, ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 
ζπλνιηθνχ θίζηνπο παξαγσγήο, ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηελ ειαρηζηνπνίεζε 
ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ, θ.ιπ.[8] 

Γεληθά θάζε πξφβιεκα ηνπ νπνίνπ ην καζεκαηηθφ κνληέιν εκπίπηεη ζην γεληθφ κνληέιν ηνπ 
γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη έλα πξφβιεκα γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Ο γξακκηθφο 
πξνγξακκαηηζκφο αλήθεη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ καζεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 
(mathematical programming) βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νπνίαο είλαη ε ρξήζε καζεκαηηθψλ 
κνληέισλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ πξνο επίιπζε πξνβιεκάησλ.  

Γξακκηθφο ζεκαίλεη φηη φιεο νηκαζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην κνληέιν 
είλαη γξακκηθέο. Με ηελ έλλνηα πξνγξακκαηηζκφο ελλννχκε ην ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ 
θαηά ηξφπν πνπ λα επηηπγράλεηαη έλα βέιηηζην απνηέιεζκα.[3]  
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Ανάπτυξη συστήματος επίλυσης συστήματος nxn 

 

Ζ εθαξκνγή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε γιψζζα Asp.net κε framework 4 έηζη ψζηε λα είλαη 
δηαζέζηκε ζηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα θηινμελίαο web. 

 

Αξρηθή ζειίδα 

 
Εικόνα 1: Απσική ζελίδα 

 

Δδψ κπνξεί θάπνηνο λα πινεγεζεί ζηελ εθαξκνγή είηε απφ ην menu είηε απφ ηα hyperlinks 
πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζην θείκελν. 

 

Σειίδα γξακκηθψλ εμηζψζεσλ. 

 
Εικόνα 2:Σελίδα γπαμμικών εξιζώζεων  

 

 

Καηά ηελ πξψηε επίζθεςε ηνπ ρξήζηε είλαη απαξαίηεηε ε εηζαγσγή ηνπ πιήζνπο ησλ 
ζηνηρείσλ n ηνπ πίλαθα.  

Καηά ηελ επηινγή ηνπ       

Εικόνα 3: Κοςμπί επιλογήρ δημιοςπγίαρ Template 

 

ν πίλαθαο δεκηνπξγείηαη απηφκαηα θαη ν ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα εηζάγεη ηηο ηηκέο ηεο θάζε 
κεηαβιεηήο. 
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Εικόνα 4:Φόπμα ειζαγωγήρ μεηαβληηών  

 

 

Γελ ππάξρεη θάπνηνο πεξηνξηζκφο σο πξνο ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ n. 

 
Εικόνα 5.1: Φόπμα ειζαγωγήρ μεηαβληηών  

 

 

Ο ρξήζηεο κφιηο ζπκπιεξψζεη ηηο ηηκέο κε ζεηηθνχο ή αξλεηηθνχο αξηζκνχο, ή θελά φπσο 
ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηα νπνία ζεσξνχληαη κεδεληθνί αξηζκνχο (0) θαη επηιέμεη   
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Εικόνα 6:Κοςμπί γεννήηπιαρ ςπολογιζμού  

 

 ηφηε νη ιχζεηο εκθαλίδνληαη θάησζελ ηνπ πίλαθα . 

 

Παξάδεηγκα επίιπζεο ζπζηήκαηνο κε κνλαδηθή ιχζε.  

 
Εικόνα 7: Επίλςζη ζςζηήμαηορ με μοναδική λύζη  

 

Παξάδεηγκα επίιπζεο ζπζηήκαηνο κε άπεηξεο ιχζεηο. 

 
Εικόνα 8: επίλςζη ζςζηήμαηορ με άπειπερ λύζειρ  
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Εκτελέσιμος κώδικας 

6.1 Ο ΕΚΣΕΛΕΙΜΟ ΚΩΔΙΚΑ 

 

Σπλάξηεζε δεκηνπξγίαο πίλαθα κε ηα ζηνηρεία παηψληαο ην θνπκπί  

protected void btnCreate_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (String.IsNullOrEmpty(txtNum.Text)) 

            { 

                return; 

            } 

            else 

            { 

                int cnt = 0; 

                int.TryParse(txtNum.Text, out cnt); 

 

                if (cnt != 0) 

                { 

                    pnlCreateTable.Dispose(); 

                     

                    hidRowsCount.Value = cnt.ToString(); 

                    CreateTheFunc(cnt); 

                    

                }                 

 

            } 

        } 

 

 

  protected void CreateTheFunc(int cnt) 

        { 

            pnlCreateTable.Controls.Clear(); 

            ltResults.Text = ""; 

            for (int i = 0; i < cnt; i++) 

            { 

                Literal divstart = new Literal(); 

                divstart.Text = "<div class='line'> "; 

                pnlCreateTable.Controls.Add(divstart); 

 

                for (int y = 0; y < cnt; y++) 

                { 
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                    TextBox txtbox = new TextBox(); 

                    txtbox.ID = "a" + i.ToString() + y.ToString(); 

 

                    txtbox.EnableViewState = true; 

                    txtbox.ViewStateMode = ViewStateMode.Enabled; 

                    txtbox.CssClass = "txtbox"; 

                    pnlCreateTable.Controls.Add(txtbox); 

 

                    Literal lt = new Literal(); 

                    if (y < cnt - 1) 

                    { 

                        lt.Text = "x" + (y + 1).ToString() + "+"; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        lt.Text = "x" + (y + 1).ToString(); 

                    } 

 

                    pnlCreateTable.Controls.Add(lt); 

                } 

 

                Literal lt2 = new Literal(); 

 

                lt2.Text = "="; 

                pnlCreateTable.Controls.Add(lt2); 

 

                TextBox txtbxRes = new TextBox(); 

                txtbxRes.ID = "b" + i.ToString(); 

                txtbxRes.EnableViewState = true; 

                txtbxRes.ViewStateMode = ViewStateMode.Enabled; 

                txtbxRes.CssClass = "txtbox"; 

                pnlCreateTable.Controls.Add(txtbxRes); 

 

                Literal ltend = new Literal(); 

                ltend.Text = "</div>"; 

                pnlCreateTable.Controls.Add(ltend); 

 

            } 

        } 
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6.2 Σςνάπηηζη ςπολογιζμού αποηελέζμαηορ  

       protected void btnCalc_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

             

            int rows = int.Parse(hidRowsCount.Value); 

      

            int [,] Array = new int[rows,(rows+1)]; 

 

            for (int i = 0; i < rows; i++) 

            { 

 

                for (int y = 0; y < rows; y++) 

                { 

 

                    string nameid = "a" + i + y; 

                    

 

                    TextBox txt2 = (TextBox)pnlCreateTable.FindControl(nameid); 

 

                    if (String.IsNullOrEmpty(txt2.Text)) 

                    { 

                        Array[i,y] = 1; 

                    } 

                    else 

                    { 

 

                        Array[i, y] = int.Parse(txt2.Text); 

                    } 

 

                } 

 

                List<string> stringsArrays = new List<string>(); 

 

                for (int z = 0; z < rows; z++) 

                { 

 

                } 

 

                string nameResId = "b" + i.ToString(); 

                TextBox res = (TextBox)pnlCreateTable.FindControl(nameResId); 

                if (String.IsNullOrEmpty(res.Text)) 

                { 

                    Array[i, rows] = 1; 

                } 

                else 
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                { 

                    Array[i, rows] = int.Parse(res.Text); 

                } 

            } 

 

 

            List<ListArrays> ArrayList = new List<ListArrays>(); 

            StringBuilder sb = new StringBuilder(); 

            StringBuilder det = new StringBuilder(); 

            for (int i = 0; i < rows; i++) 

            { 

                for (int y = 0; y < rows; y++) 

                { 

                    det.Append(Array[i, y]); 

                    if (y<rows-1) 

                    { 

                        det.Append(","); 

                    } 

                    sb.Append(Array[i,y]).Append(" "); 

                } 

                if (i < rows - 1) 

                { 

                    det.Append(";"); 

                } 

           

                sb.Append(Array[i, rows]).Append("</br> "); 

            } 

            ListArrays item1 = new ListArrays(); 

            item1.name = "Array0"; 

            item1.arrayNumbers = det.ToString(); 

            ArrayList.Add(item1); 

             

            for (int z = 0; z < rows; z++) 

            { 

                int[,] NewArray = new int[rows, rows]; 

 

                 StringBuilder detmatrix = new StringBuilder(); 

 

                 for (int i = 0; i < rows; i++) 

                 { 

                     for (int y = 0; y < rows; y++) 

                     { 

                         if (y == z) 

                         { 

                             NewArray[i, y] = Array[i, rows]; 

                         } 

                         else 
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                         { 

                             NewArray[i, y] = Array[i, y]; 

                         } 

 

                         detmatrix.Append(NewArray[i, y].ToString()); 

 

                         if (y < rows - 1) 

                         { 

                             detmatrix.Append(","); 

                         } 

                     } 

                     if (i < rows - 1) 

                     { 

                         detmatrix.Append(";"); 

                     } 

 

                 } 

 

                ListArrays item = new ListArrays(); 

                item.name="Array"+(z +1).ToString(); 

                item.arrayNumbers = detmatrix.ToString(); 

                ArrayList.Add(item); 

 

            } 

         

 

            List<determinant> deter = new List<determinant>(); 

            foreach (ListArrays item in ArrayList) 

            { 

                Matrix matr = new Matrix(item.arrayNumbers); 

                Complex cmpl = matr.Determinant(); 

                determinant itemder = new determinant(); 

                itemder.index=int.Parse(item.name.Remove(0,5).ToString()); 

                itemder.result=cmpl.Re; 

                deter.Add(itemder); 

                 

            } 

 

            double Firstdet = deter.Find(delegate(determinant p) { return p.index == 0; }).result; 

 

            if (Double.IsNaN(Firstdet)) 

            { 

                Firstdet = 0; 

            } 

 

            if (Firstdet == 0) 

            { 
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                ltResultsHeader.Text = "<br> Τν ζχζηεκα έρεη άπεηξεο ιχζεηο </br>"; 

                return; 

            } 

            else 

            { 

                ltResultsHeader.Text = "<br> Τν ζχζηεκα έρεη κνλαδηθή ιχζε </br>";    

            } 

 

            ltResults.Text += GetTheGraficFirst(rows, ArrayList[0].arrayNumbers, 
Firstdet.ToString()); 

            for (int i = 1; i <= rows; i++) 

            { 

                 

                double detx=deter.Find(delegate(determinant p) { return p.index == i; }).result; 

                if (Double.IsNaN(detx)) 

                { 

                    detx = 0; 

                } 

                if (detx == 0) 

                { 

                    ltResultsHeader.Text = "<br> Τν ζχζηεκα έρεη άπεηξεο ιχζεηο </br>"; 

                    return; 

                } 

    

                else 

                { 

                                      

                    double result=(detx / Firstdet); 

                    ltResults.Text 
+=GetTheGraficresult(rows,i.ToString(),ArrayList[i].arrayNumbers,detx.ToString(),Firstdet,det
x); 

                } 

                 

 

            } 

 

                

        } 

 

          protected string GetTheGraficFirst(int rows,  string numbers, string det) 

        { 

            StringBuilder res = new StringBuilder(); 

 

            string[] numberslist = numbers.Split(';'); 

            res.Append("<table style='text-align: center; padding-
left:20px;'><tr><td>Det</td><td>"); 

            res.Append("<table frame='vsides'>"); 
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            for (int i = 0; i < rows; i++) 

            { 

                res.Append("<tr>"); 

 

                for (int j = 0; j < rows; j++) 

                { 

                    res.Append("<td>" + numberslist[i].Split(',')[j].ToString() + "</td>"); 

 

                } 

                res.Append("</tr>"); 

 

            } 

 

            res.Append("</table></td><td>="+det+"</td></tr></table>"); 

 

            return res.ToString(); 

        } 

 

      

 

 

        protected string GetTheGraficresult(int rows, string x, string numbers, string det,double 
first, double sec) 

        { 

            StringBuilder res = new StringBuilder(); 

 

            string[] numberslist = numbers.Split(';'); 

            res.Append("<table style='text-align: center;'><tr><td>Det(x" + 
x.ToString()+")</td><td>"); 

            res.Append("<table frame='vsides'>"); 

 

 

            for (int i = 0; i < rows; i++) 

            { 

                res.Append("<tr>"); 

 

                for (int j = 0; j < rows; j++) 

                { 

                    res.Append("<td>" + numberslist[i].Split(',')[j].ToString() + "</td>"); 

 

                } 

                res.Append("</tr>"); 

 

            } 
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res.Append("</table></td><td>="+det+"</td><td>x"+x.ToString()+"="+sec.ToString()+"/"+first.
ToString()+"="+(sec/first).ToString()+"</td></tr></table>"); 

 

            return res.ToString(); 

        } 
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Επεκτάσεις- υμπεράσματα. 

 

Έλα ηέηνην ζχζηεκα ζηεξίδεηαη ζηελ ίδηα ηνπ ηελ απιντθφηεηα ψζηε λα είλαη ηθαλφ λα επηιχζεη 
ζχλζεηα δεηήκαηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ηα ζχγρξνλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα αλαιχζνπλ κεγάινπο 
φγθνπο δεδνκέλσλ, ηα δεδνκέλα απηά φκσο, ππφ πεξηπηψζεηο πξέπεη λα πξν-ππάξμνπλ θαηά 
ζεσξήκαηα γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ε εθηελέζηεξε αλάιπζε  ηνπο σο πξνο ηελ αλγθαηφηεηα 
ηνπ εθάζησηε ζπζηήκαηνο. 

Έλα πξαθηηθφ παξάδεηγκα φπνπ έρεη εθαξκνγή ζηελ ζχγρξνλε επνρή είλαη ε επηινγή ηνπ 
θαηάιιεινπ απηνθηλήηνπ αλά πειάηε θαη αλά πεξίπησζε (ηνπνζεζία, εξγαζία, ρσξεηηθφηεηα, 
πιήζνο αηφκσλ,θαηαλάισζε θ.ι.π.) 

Απαηψληαο θάπνηεο απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ε εθάζηνηε αληηπξνζσπεία 
ζε ππνςήθηνπο πειάηεο φπνπ ζα κεηαθξάδνληαλ ζε κεηξήζηκεο κνλάδεο γηα ηα δεδνκέλα ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζα ήηαλ ζε ζέζε  λα δψζεη ηελ βέιηηζηε πξφηαζε ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ 
πειάηε ηεο. 

Αλ ζεσξήζνπκε φηη ε παξνχζα εθαξκνγή πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζε έλα «έμππλν ζχζηεκα 
αλάιπζεο» ηφηε ζα είλαη απαξαίηεηε ε επέθηαζε ηεο ζε web services:    

φπνπ ζα δίλνληαη νη ιχζεηο άκεζα ζηελ εθαξκνγή θαη ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο ζα είλαη 
αλαινγηθφο ηεο εηζαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα έρνπκε άκεζεο ιχζεηο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν . Ζ απεηθφληζε ησλ 
απαληήζεσλ αλαιφγσο κε ηελ παξακεηξνπνίεζε ηεο θάζε εθαξκνγήο πνπ ζα δέρεηαη ηηο 
απαληήζεηο ησλ web services ζα κπνξεί λα είλαη ζε φπνηαδήπνηε κνξθή θαη φρη κφλν 
αξηζκνχο. 

Οξηζκφο: Τα web services είλαη κηα ηερλνινγία πνπ επηηξέπεη ζηηο εθαξκνγέο λα 
επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο αλεμαξηήησο πιαηθφξκαο θαη γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ. Έλα 
web service είλαη κηα δηεπαθή ινγηζκηθνχ (software interface) πνπ πεξηγξάθεη κηα ζπιινγή 
απφ ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ απφ ην δίθηπν κέζσ πξφηππσλ 
κελπκάησλ XML. Φξεζηκνπνηεί πξφηππα βαζηζκέλα ζηε γιψζζα XML γηα λα πεξηγξάςεη κία 
ιεηηνπξγία (operation) πξνο εθηέιεζε θαη ηα δεδνκέλα πξνο αληαιιαγή κε θάπνηα άιιε 
εθαξκνγή. Μηα νκάδα απφ web services νη νπνίεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαζνξίδεη κηα 
εθαξκνγή web services. IBM   

Δπηπιένλ είλαη δπλαηή ε ηαπηφρξνλε θιήζε ησλ web services απφ n πιήζνο ρξεζηψλ, ε 
ηαρχηεηα απφθξηζεο απνηειεζκάησλ δελ ζα επεξξεάδεηαη απφ ην ζχζηεκα ηνπ θάζε ρξήζηε 
αιιά θαζαξά απφ ηελ ππνδνκή ηνπ server θηινμελίαο ηνπ web service. 

Σε επίπεδν έξεπλαο ε ρξεζηηθνηεηά ηνπ αλαθέξεηαη ζε εμαγσγή απνηειεζκάησλ 
πεηξακαηηθψλ κειεηψλ, αλάιπζε καδηθήο παξαγσγήο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ , βέιηηζηεο 
ηηκέο ζπλδπαζηηθήο ρξήζεο πξντφλησλ κε ζθνπφ ηελ βέιηηζηε απφδνζε θ.α. 

Έλαο δεχηεξνο ηξφπνο επεμεξγαζίαο ησλ ζπλαξηήζεσλ είλαη ε εηζαγσγή ησλ δεηνχκελσλ θαη 
ησλ απνηειεζκάησλ ζε βάζε δεδνκέλσλ - πίλαθεο γηα ηελ κεηέπεηηα αλάιπζε ηνπο . Απηή ε 
κέζνδνο ρξήδεη κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο βάζεο δεδνκέλσλ θαζψο δελ είλαη δπλαηφλ λα 
εηζάγνπκε πεξηνξηζκνχο ζην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Ζ ηερληθή απηή καο παξαπέκπεη ζηελ ηερληθή επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ησλ «έμππλσλ 
ζπζηεκάησλ». Τα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ αλά πεξίπησζε (π.ρ. 
ζηνηρεία δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο) δελ εμάγνληαη άκεζα ιφγσ φγθνπ δεδνκέλσλ αιιά είλαη 
πην ιεπηνκεξή  ιφγσ ζπλδπαζηηθήο επεμεξγαζίαο. 

Τα δεδνκέλα πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία ησλ ζπλαξηήζεσλ θαη ηα απνηειέζκαηα 
ηνπο θαηαρσξνχληαη ζε πίλαθεο δεδνκέλσλ. Σηελ ζπλέρεηα ζε ρξφλν φπνπ ην ζχζηεκα έρεη 
ηηο ιηγφηεξεο ιεηηνπξγηθφηεηεο ελ ελεξγεία ηα δεδνκέλα αλαιχνληαη, θαηαηάζνληαη θαη 
εμάγνληαη ηα απνηειέζκαηα. 
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Κχξηνο ζθνπφο φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ δηαδηθαζηψλ είλαη ε ζσζηή απεηθφληζε ησλ 
απνηειεζκάησλ πξνζαξκνζκέλε ζην εθάζηνηε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Ο θεληξηθφο 
αιγφξηζκνο ππνινγηζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ nxn δελ κπνξεί λα αιιάμεη ζε δνκή ινγηθνχ 
πξνγξακκαηζκνχ φκσο κπνξεί θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ζε επίπεδν δνκήο απεηθφληζεο 
ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ γηα ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ ζηα θηινμελεζέληα 
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 
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