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ΠΠεερριιγγρρααφφήή  ΔΔιιππλλωωμμααττιικκήήςς::  
 
Η πρόοδος στην κατασκευή κυκλωμάτων VLSI έχει οδηγήσει στην κατασκευή 
μικρότερων και γρηγορότερων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Όμως οι τεχνολογικοί 
περιορισμοί καθιστούν σημαντική την έρευνα στο χώρο της Boolean λογικής. Ιδιαίτερα 
σημαντικό πρόβλημα είναι η ελαχιστοποίηση λογικών συναρτήσεων, καθώς μπορεί να 
οδηγήσει σε μικρότερα κυκλώματα. 
Κάθε λογική συνάρτηση μπορεί να παρασταθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ένα 
σημαντικό είδος εκφράσεων είναι οι επονομαζόμενες εκφράσεις Exclusive-or Sum Of 
Products (ESOP). Η εξέλιξη στη θεωρία οδήγησε σε εκφράσεις με πιο σύνθετους όρους 
(δηλαδή όρους που εκτός από γινόμενο μπορούν να περιέχουν και άλλες λογικές 
πράξεις), που λέγονται Exclusive-or Sum of Complex Terms (ESCT). Το πλεονέκτημα 
των ESCT εκφράσεων είναι ότι περιέχουν λιγότερους όρους από τις αντίστοιχες ESOP. 
Διάφοροι αλγόριθμοι έχουν προταθεί για την ελαχιστοποίηση των εκφράσεων των 
παραπάνω τύπων. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι συναρτήσεις που μας ενδιαφέρουν είναι 
μη πλήρως ορισμένες (incompletely specified functions). Τότε είναι σημαντικό να 
εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι δεν μας ενδιαφέρει η τιμή των αδιάφορων όρων (don’t 
cares), ώστε να ελαχιστοποιήσουμε περαιτέρω τις ζητούμενες εκφράσεις. 
Η παρούσα διπλωματική περιλαμβάνει την μελέτη του προβλήματος της ESOP και της 
ESCT ελαχιστοποίησης, καθώς και την προσαρμογή ενός ευριστικού αλγορίθμου ESOP 
ελαχιστοποίησης, ώστε να παράγει ESCT εκφράσεις για μη πλήρως ορισμένες 
συναρτήσεις πολλών εισόδων και πολλών εξόδων. 
 
ΠΠρροοααππααιιττοούύμμεενναα::    
  
-Βασικές γνώσεις προγραμματισμού και λογικής σχεδίασης. 
-Καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού C++. 
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ΓΓννώώσσηη  πποουυ  θθαα  ααπποοκκττηηθθεείί::    
 
-Μελέτη του πεδίου ελαχιστοποίησης λογικών συναρτήσεων. 
-Εξοικείωση με την γλώσσα προγραμματισμού C++. 
  
ΧΧρροοννοοδδιιάάγγρρααμμμμαα  ΔΔιιππλλωωμμααττιικκήήςς::  
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