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Περίληψη
Οι συνδυαστικοί πίνακες (όπως για παράδειγμα οι πίνακες Hadamard και οι πίνακες στάθμισης) έχουν ευρύ
φάσμα εφαρμογών που εκτείνεται από την Θεωρία Κωδίκων και τις Τηλεπικοινωνίες μέχρι τους Κβαντικούς
Υπολογιστές και την Κρυπτογραφία. Στην παρούσα ομιλία θα παρουσιαστούν βασικές έννοιες και πρόσφατα
ερευνητικά αποτελέσματα της θεωρίας συνδυαστικών πινάκων. Επίσης θα παρουσιαστούν μέθοδοι κατασκευής
συνδυαστικών πινάκων αλλά και σύγχρονοι αλγόριθμοι εύρεσής τους. Οι αλγόριθμοι κατασκευής βασίζονται
κατεξοχήν σε τεχνικές Θεωρίας Ομάδων, Θεωρίας Αριθμών και Γραμμικής Άλγεβρας, ενώ αντίστοιχα οι
αλγόριθμοι εύρεσης προέρχονται από την κατηγορία της Διακριτής και Μεταευρετικής Βελτιστοποίησης. Η
υλοποίηση και εφαρμογή των αλγορίθμων αυτών αποτελεί σημαντική ερευνητική πρόκληση τόσο στην σειριακή
όσο και στην παράλληλη εκδοχή τους. Τέλος, θα παρουσιαστούν διάφορες κατηγορίες ανοικτών προβλημάτων που
αποτελούν σύγχρονο αντικείμενο έρευνας.
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