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ABSTRACT 

The main topic of this thesis is the combination of metaheuristics and other methods for 

solving combinatorial optimization problems (COPs). In particular, focus is given in a 

special category of COPs known as timetabling problems. Timetabling problems belong 

in general to the class of NP-hard problems meaning that exact methods are usually 

unable to solve problem instances with sizes of practical importance. In the first three 

chapters optimization problems are analyzed and four major disciplines regarding 

optimization approaches are examined: Mathematical Programming, Artificial 

Intelligence, Computational Intelligence and Metaheuristics. Borders are not always 

clear between them while a recent trend is to hybridize approaches originating from the 

same or different disciplines.  

Even with the progress in optimization that occurred during the last decades 

programming successful optimization application still is an intricate mission. 

Nevertheless, software developing techniques, open source software and exploitation of 

the processing power of modern hardware can assist in constructing applications that 

are expected to be of much benefit for their users. Key ideas of achieving this are 

described in Chapter 4. 

The first application, presented in Chapter 5, is a pump scheduling system for a water 

distribution network. The objective is to achieve a way of operation for the pumps of 

each reservoir that results in diminished electricity cost. A model of the problem was 

constructed and the metaheuristic technique of genetic algorithms with the addition of 

several heuristics solved the problem.  

The second application, presented in Chapter 6, is the examination timetabling problem 

for Universities. Educational timetabling problems in general attract much interest from 

the scientific community. Our approach targeted various models of the examination 

timetabling problem and constituted by two major phases: construction and 

improvement. A number of metaheuristics were hybridized (Simulated Annealing, 

GRASP, VNS, Taboo Search and others) while certain sub-problems were solved using 

exact methods (Integer Programming). The results that we achieved in known datasets 

for evaluating the performance of such methods were most promising. In particular, for 

the publicly available datasets of the second International Timetabling Competition our 

approach achieved the best published score for 6 out of 8 datasets. 

The third application, presented in Chapter 7, is the construction of timetables for Greek 

high schools. A model of the problem that had publicly available problem instances and 

published results was used. Better results were able to be obtained by reformulating the 

problem and subsequently using a branch and cut approach implemented using entirely 

open source software. 
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In summary, successful results of our approaches suggest that metaheuristics and 

hybridized metaheuristics with other metaheuristic or exact methods appears to be a 

promising research direction for handling complex combinatorial optimization 

problems.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Συχνά παρουσιάζονται καταστάσεις οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι 

οποίες μπορούν να αναγνωριστούν ως προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης. Η 

επίλυση ενός προβλήματος συνδυαστικής βελτιστοποίησης συνίσταται στην επιλογή 

κατάλληλων τιμών για μεγέθη που μπορούν να λάβουν διακριτές τιμές με στόχο την 

επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 

ικανοποιείται ένα σύνολο από περιορισμούς. Η απαρίθμηση όλων των πιθανών 

συνδυασμών τιμών για κάθε μεταβλητή του προβλήματος αποτελεί ένα μη ρεαλιστικό 

στόχο καθώς παρουσιάζεται το φαινόμενο της συνδυαστικής έκρηξης (combinatorial 

explosion) σύμφωνα με το οποίο η ύπαρξη πολλών μεταβλητών που ανεξάρτητα η μια 

από την άλλη μπορούν να λαμβάνουν τιμές δημιουργεί τεράστιο αριθμό συνδυασμών 

που θα πρέπει να ελεγχθούν. Για παράδειγμα μόλις 70 δυαδικές μεταβλητές, δηλαδή 

μεταβλητές με πεδίο τιμών τις τιμές 0 και 1, παράγουν αριθμό συνδυασμών 

(270=1,18*1021) αντίστοιχου μεγέθους με το πλήθος των αστεριών που εκτιμάται ότι 

βρίσκονται στο σύμπαν. Συνεπώς ο εντοπισμός αποδοτικών μεθόδων που θα είναι σε 

θέση να επιλύουν ικανοποιητικά από πλευράς ποιότητας λύσης, απαιτούμενου χρόνου 

και υπολογιστικών πόρων προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης αποτέλεσε και 

συνεχίζει να αποτελεί στόχο εξαιρετικής πρακτικής και ερευνητικής σημασίας.  

Διάφοροι κλάδοι της επιστήμης της πληροφορικής αλλά και των μαθηματικών 

προσέγγισαν με διαφορετικό τρόπο την επίλυση των προβλημάτων συνδυαστικής 

βελτιστοποίησης. Η επιχειρησιακή έρευνα (OR=Operations Research), η υπολογιστική 

νοημοσύνη (CI=Computational Intelligence), η τεχνητή νοημοσύνη (AI=Artificial 

Intelligence) και οι μεταευρετικές τεχνικές (metaheuristics) αποτελούν τις γενικές 

κατηγορίες στις οποίες μπορούν να ομαδοποιηθούν οι περισσότερες τεχνικές επίλυσης 

προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης.  

Μια άλλη κατηγοριοποίηση των μεθόδων συνδυαστικής βελτιστοποίησης τις χωρίζει σε 

επακριβείς (exact ή complete algorithms) και σε προσεγγιστικές (approximate 

algorithms). Στις μεν πρώτες η έμφαση δίνεται στην απόδειξη ότι η λύση που θα 

παραχθεί μέσω της  διαδικασίας θα είναι η βέλτιστη. Από την άλλη μεριά οι 

προσεγγιστικοί αλγόριθμοι έχουν συνήθως την ικανότητα παραγωγής καλών λύσεων 

εντός περιορισμένου χρόνου εκτέλεσης αλλά δεν είναι σε θέση να εγγυηθούν την 

επίτευξη της βέλτιστης λύσης. Πραγματοποιούν μια μορφή δειγματοληψίας στον χώρο 

αναζήτησης και αποφεύγουν την πλήρη απαρίθμηση όλων των λύσεων. Τα τελευταία 

χρόνια παρουσιάζονται υβριδικές προσεγγίσεις που συνδυάζουν διαφορετικές 

μεθόδους και οι οποίες επιτυγχάνουν σε πολλές περιπτώσεις αποδοτικότερη επίλυση 

προβλημάτων σε σχέση με ανταγωνιστικές μεθόδους. Η αξία των προσεγγιστικών 
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αλγορίθμων προκύπτει και από το γεγονός ότι στην πράξη συχνά απαντώνται 

προβλήματα που από την φύση τους είναι ευαίσθητα σε χρονικούς περιορισμούς 

εκτέλεσης (π.χ. εξισορρόπηση φορτίου σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα,  

χρονοπρογραμματισμός πτήσεων, κ.α.). Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταλληλότερη 

μέθοδος βελτιστοποίησης δεν κρίνεται μόνο από την ικανότητά της να παράγει καλές 

λύσεις αλλά παράγοντες όπως η σταθερότητα της μεθόδου και οι απαιτήσεις της σε 

υπολογιστική ισχύ αποκτούν βαρύνουσα σημασία. 

Ειδική περίπτωση προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης αποτελούν τα 

προβλήματα χρονοπρογραμματισμού. Ως πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού μπορεί να 

οριστεί ένα πρόβλημα στο οποία ζητείται η ανάθεση δραστηριοτήτων στο χρόνο και 

στο διαθέσιμο προσωπικό (ανθρώπους ή μηχανήματα). Σε κάθε περίπτωση η 

οποιαδήποτε ανάθεση πόρων στο χρόνο θα πρέπει να σέβεται ένα σύνολο από 

περιορισμούς και ταυτόχρονα να επιδιώκει τις πλέον ευνοϊκές τιμές για τα μεγέθη τα 

οποία από κοινού διαμορφώνουν την τιμή της συνάρτησης κόστους.  Πληθώρα 

προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού  μπορούν να εντοπιστούν στην  βιβλιογραφία 

για τα οποία η δυσκολία επίλυσής τους πηγάζει από το γεγονός ότι δεν μπορεί να 

εντοπιστεί αλγόριθμος επίλυσης που να τα επιλύει βέλτιστα απαιτώντας πολυωνυμικό 

χρόνο εκτέλεσης. Αυτό σημαίνει ότι οι επακριβείς μέθοδοι ενδεχομένως χρειάζονται 

εκθετικούς χρόνους εκτέλεσης στην χειρότερη περίπτωση. 

1.1.1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ 

Τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παρούσα διατριβή μπορούν να 

συνοψιστούν στα ακόλουθα κύρια σημεία:  

Έλλειψη αποδοτικών αλγορίθμων για την επίλυση δύσκολων προβλημάτων 

χρονοπρογραμματισμού. 

Για τον προσδιορισμό της βέλτιστης λύσης ενός προβλήματος χρονοπρογραμματισμού 

πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες αναθέσεις πόρων σε προσωπικό στον χρόνο. Οι 

αναθέσεις θα πρέπει να παρακάμπτουν συνδυασμούς οι οποίοι οδηγούν σε λύσεις 

λιγότερο αποτελεσματικές σε σχέση με άλλες  λύσεις οι οποίες υπάρχουν στον χώρο του 

προβλήματος. Σε πρακτικά προβλήματα χρονοπρογραμματισμού το πλήθος των 

πιθανών λύσεων είναι τέτοιο που κατά κανόνα δεν μπορούν να επιλυθούν με ακριβείς 

αλγορίθμους εντός αποδεκτών χρονικών ορίων. 

Δυσκολία μοντελοποίησης προβλημάτων στην πλήρη τους διάσταση και 

αδυναμία επίλυσης των παραγόμενων μοντέλων. 

Η κατασκευή του μαθηματικού μοντέλου ενός προβλήματος βοηθά αρχικά στην 

αποσαφήνιση του προβλήματος αλλά ταυτόχρονα στοχεύει και στην επίλυση του. 

Χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό διάφορες μέθοδοι βελτιστοποίησης όπως ο 

μαθηματικός προγραμματισμός και ο προγραμματισμός με περιορισμούς είναι σε θέση 
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να εφαρμοστούν. Ωστόσο η δημιουργία του μαθηματικού μοντέλου δεν μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως εύκολη ή τυποποιημένη διαδικασία λόγω της πολυπλοκότητας που 

συνήθως ενυπάρχει στα προβλήματα βελτιστοποίησης με πρακτικό ενδιαφέρον. Η 

δυσκολία της κατάστασης επιδεινώνεται περαιτέρω καθώς το μοντέλο ενός 

προβλήματος συνήθως δεν έχει μονοσήμαντη μαθηματική απεικόνιση και παρατηρείται 

συχνά το φαινόμενο δύο μοντέλα για το ίδιο πρόβλημα να παρουσιάζουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά σε σχέση με την απλότητα κατανόησής τους αλλά και την ικανότητα 

να επιλύονται αποδοτικά. Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που περιγράφηκε 

ενδέχεται να επιχειρείται προσαρμογή του μοντέλου απλοποιώντας ή παραλείποντας 

συνιστώσες του υπό εξέταση προβλήματος. Ωστόσο σε αυτή την περίπτωση 

παρουσιάζεται ο κίνδυνος της επίλυσης ενός μοντέλου προβλήματος που δεν 

αντιστοιχεί πλέον στο πραγματικό πρόβλημα για το οποίο αρχικά είχε ζητηθεί λύση. 

Ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού με τεχνικές 

ικανές να παράγουν αποτελέσματα για διάφορα στιγμιότυπα ενός προβλήματος  

εντός περιορισμένου χρόνου εκτέλεσης. 

Λόγω των εξελίξεων που έχουν συντελεστεί στην τεχνολογία των υπολογιστών οι 

απαιτήσεις των τελικών χρηστών από το λογισμικό έχουν πολλαπλασιαστεί. Μια 

εφαρμογή βελτιστοποίησης δεν αρκεί πλέον απλά να είναι σε θέση να επιλύσει ένα 

στιγμιότυπο συνδυαστικού προβλήματος. Συχνά απαιτείται να έχει την δυνατότητα 

αντιμετώπισης μια ολόκληρης οικογένειας σχετικών προβλημάτων ενώ παράλληλα θα 

πρέπει να χρησιμοποιεί περιορισμένους υπολογιστικούς  πόρους για προκαθορισμένο, 

συνήθως μικρό, χρονικό διάστημα.  Σε ορισμένες περιπτώσεις η λήψη καλύτερων 

λύσεων μπορεί να προσφέρεται στους χρήστες σε περίπτωση μόνο που υπάρχει η 

ανοχή διάθεσης περισσότερου χρόνου. Τεχνικές βελτιστοποίησης οι οποίες δεν έχουν 

τα ανωτέρω ποιοτικά χαρακτηριστικά καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή τους σε 

προβλήματα όπως είναι ο επαναπρογραμματισμός (rescheduling) και περιορίζουν την 

συμμετοχή του τελικού χρήστη στην λήψη των αποφάσεων. 

Στα πλαίσια των ανωτέρω προβλημάτων εξετάζονται ως μελέτες περίπτωσης ένα 

πρόβλημα σχετικό με τον χρονοπρογραμματισμό μηχανών καθώς και δύο προβλήματα 

από τον χώρο του χρονοπρογραμματισμού εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

(Χρονοπρογραμματισμός Εξετάσεων Πανεπιστημίου και κατασκευή Ωρολογίου 

Προγράμματος Γυμνασίων).  

Το πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού μηχανών που μελετήθηκε αφορά τον 

χρονοπρογραμματισμό λειτουργίας ηλεκτρικών αντλιών στο περιβάλλον ενός 

συστήματος διανομής νερού για τις ανάγκες ενός Δήμου ή μιας κοινότητας. Παράμετροι 

του προβλήματος αποτελούν η διαθεσιμότητα και η ζήτηση νερού, τα στοιχεία 

λειτουργίας των αντλιών, ο τρόπος τιμολόγησης εκ μέρους της επιχείρησης 

ηλεκτρισμού κ.α. Η εφαρμογή που κατασκευάστηκε αναλαμβάνει την σύνταξη ενός 

εικοσιτετράωρου προγράμματος λειτουργίας των αντλιών που αφενός εξυπηρετεί τις 
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ανάγκες ύδρευσης που έχουν προδιαγραφεί και αφετέρου κοστίζει λιγότερο για την 

επιχείρηση ύδρευσης σε σχέση με άλλα εναλλακτικά προγράμματα τα οποία θα 

μπορούσαν να εφαρμοστούν. Για το πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού αντλιών 

επιχείρησης ύδρευσης συντάχθηκε ένα μαθηματικό μοντέλο και από τις διάφορες 

εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης που εξετάστηκαν τα καλύτερα αποτελέσματα 

πρόεκυψαν από την υλοποίηση ενός επιλυτή που στηρίχθηκε στην μεταευρετική 

τεχνική των γενετικών αλγορίθμων. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε πιλοτικά για την 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης της πόλης των Χανίων (ΔΕΥΑΧ) και 

είχε ως στόχο την διερεύνηση της δυνατότητας μείωσης του κόστους κατανάλωσης 

ηλεκτρικού ρεύματος για την λειτουργία των αντλιών μέσω ενός αυτοματοποιημένου 

συστήματος σε συνδυασμό με το σύστημα SCADA (Supervisory Control And Data 

Acquisition) που υπήρχε ήδη εγκατεστημένο.   

Δεύτερο πρόβλημα που εξετάστηκε ήταν ο Χρονοπρογραμματισμός Εξετάσεων 

Πανεπιστημίων (ΧΕΠ). Στο πρόβλημα αυτό αφιερώθηκε ο περισσότερος χρόνος και 

προσπάθεια κατά την διάρκεια εκπόνησης της διατριβής.  Αρχικά, μελετήθηκε η 

εκτενέστατη βιβλιογραφία για το πρόβλημα και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ένα 

χαρακτηριστικό πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού για το οποίο ιδιαίτερα στην 

τελευταία δεκαετία παρατηρείται εντονότατο ενδιαφέρον. Στην συνέχεια επιλύθηκαν 

διάφορες μοντελοποιήσεις του προβλήματος συνδυάζοντας πληθώρα διαφορετικών 

μεταευρετικών και μη μεθόδων. 

Το τελευταίο πρόβλημα που μελετήθηκε ήταν το πρόβλημα της κατασκευής ωρολογίου    

προγράμματος για Γυμνάσια. Κατασκευάστηκε ένα νέο μαθηματικό μοντέλο για μια 

ειδική μορφή του προβλήματος η οποία είχε διατυπωθεί στο παρελθόν [VH03] και για 

την οποία υπήρχαν διαθέσιμα στιγμιότυπα προβλημάτων καθώς και οι λύσεις τους. 

Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό COIN-CBC το οποίο ήταν σε θέση να λύσει όλα τα 

διαθέσιμα στιγμιότυπα προβλημάτων εντός λογικών χρονικών ορίων και τα 

αποτελέσματα ήταν καλύτερα από τα αποτελέσματα ανταγωνιστικών μεθόδων. 

1.1.2 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Η συμβολή της διατριβής έγκειται στα ακόλουθα σημεία: 

1. Διερεύνηση μεθόδων επίλυσης προβλημάτων συνδυαστικής 

βελτιστοποίησης καθώς και του τρόπου με τον οποίο διαφορετικές μέθοδοι 

μπορούν να συνδυαστούν έτσι ώστε να προκύψουν υβριδικές τεχνικές ικανές 

να εντοπίσουν καλύτερες λύσεις.   

Είναι γεγονός ότι διαφορετικές τεχνικές βελτιστοποίησης μπορούν να αντιμετωπίζουν 

περισσότερο η λιγότερο αποτελεσματικά το κάθε πρόβλημα.  Σε σύνθετα προβλήματα 

με μεγάλο πλήθος περιορισμών και μεταβλητών απόφασης οι ακριβείς μέθοδοι 

επίλυσης δεν είναι συνήθως σε θέση να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Ωστόσο 



 

12 

 

απλοποιώντας το μοντέλο του προβλήματος μπορούν να προκύψουν λύσεις ή τμήματα 

λύσεων τα οποία μπορούν να αποτελέσουν  είσοδο για διάφορες μεταευρετικές 

τεχνικές.   

2. Μελέτη προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού εξετάσεων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και παρουσίαση λύσεων για πρότυπα προβλήματα 

τα οποία έχουν απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα.  

Ο χρονοπρογραμματισμός εξετάσεων είναι ένα σύνθετο συνδυαστικό πρόβλημα το 

οποίο παρουσιάζεται στην βιβλιογραφία με πολλές παραλλαγές λόγω των 

ιδιαιτεροτήτων που ισχύουν σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μια αφαιρετική 

αναπαράσταση του προβλήματος αποτελεί το μοντέλο του Carter [CLL96] το οποίο 

αντιμετωπίζει τον πυρήνα του προβλήματος δηλαδή  την αποφυγή διοργάνωσης 

εξετάσεων ταυτόχρονα για φοιτητές που έχουν δηλώσει το ίδιο μάθημα και την 

ταυτόχρονη τοποθέτηση των εξετάσεων σε χρονικές περιόδους που απέχουν επαρκή 

χρονικά διαστήματα η μια από την άλλη συνολικά και για όλους τους φοιτητές. Για την 

συγκεκριμένη μορφή του προβλήματος παρουσιάζεται μια αλγοριθμική προσέγγιση η 

οποία στηρίζεται στην μεταευρετική τεχνική GRASP (Greedy Randomized Adaptive 

Search Procedure) και στην αναλογία του προβλήματος με το πρόβλημα του 

χρωματισμού γράφου.  

Στην συνέχεια αντιμετωπίζεται το πρόβλημα σε ένα περισσότερο ρεαλιστικό σενάριο το 

οποίο εισάγει στο μοντέλο την έννοια των αιθουσών, των χρονικών περιόδων με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά και άλλα. Ειδικότερα το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται 

είναι το πρόβλημα ΧΕΠ όπως ορίστηκε στον διεθνή διαγωνισμό ITC07 (International 

Timetabling Competition 2007-2008) και για το οποίο υπήρξε δική μας συμμετοχή. Η 

λύση μας συμπεριελήφθη στις λύσεις οι οποίες προκρίθηκαν στην πεντάδα των 

φιναλίστ του διαγωνισμού και κατέλαβε την δεύτερη θέση στην τελική κατάταξη. Τα 

αποτελέσματα που επετεύχθησαν στο εργαστήριο   του Τμήματος Ηλεκτρολόγων του 

Πανεπιστημίου Πατρών επιβεβαιώθηκαν από τους διοργανωτές του διαγωνισμού και 

έχουν αναρτηθεί σε σχετική ιστοσελίδα (http://www.cs.qub.ac.uk/ 

itc2007/winner/christosgogos.htm). Η λύση μάλιστα που περιγράφεται στην διατριβή 

αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση της λύσης η οποία κατατέθηκε στον διαγωνισμό και η 

οποία επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα από τον νικητή του διαγωνισμού σε 6 από 

τα 8 στιγμιότυπα προβλημάτων που διατέθηκαν (http://www.csl.ee.upatras.gr/ett/). 

Πρόκειται για μια μέθοδο δύο φάσεων και πολλών επιμέρους σταδίων. Η πρώτη φάση 

είναι η φάση κατασκευής της λύσης ενώ η δεύτερη είναι η φάση βελτίωσης της. Στην 

φάση βελτίωσης ένας συνδυασμός από μεταευρετικές τεχνικές (προσομοιωμένη 

ανόπτηση, Tabu search κ.α.) καθώς και η επίλυση του  μαθηματικού μοντέλου για ένα 

αριθμό υποπροβλημάτων του συνολικού προβλήματος οδηγεί σε σταδιακή μείωση της 

τιμής που λαμβάνει η συνάρτηση κόστους.  

Για το ίδιο πρόβλημα εξετάστηκε η επίλυση του σε περιβάλλον GRID, τα προσδοκώμενα 

οφέλη και οι απαιτούμενες αλλαγές προκειμένου να επιτευχθούν ακόμα καλύτερες 
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λύσεις. Η μέθοδος επίλυσης προσαρμόστηκε έτσι ώστε να εφαρμόζεται σε περιβάλλον 

GRID και μελετήθηκαν διάφορα νέα σενάρια επίλυσης του προβλήματος από τα οποία 

εξέλειπαν οι περιορισμοί χρόνου και υλικού οι οποίοι υπήρχαν στην αρχική έκδοση του 

προβλήματος ΧΕΠ-ITC07. Τα αποτελέσματα αν και δεν είναι πλέον συγκρίσιμα με τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού ITC07 έδειξαν ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια 

περαιτέρω βελτίωσης των λύσεων για τα περισσότερα από τα στιγμιότυπα 

προβλημάτων του ITC07. Επιπλέον ανέδειξαν το GRID ως ένα περιβάλλον στο οποίο 

μπορούν να επιλυθούν με αποδοτικό  τρόπο προβλήματα βελτιστοποίησης.  

Τέλος, παρουσιάζεται το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού εξετάσεων στα 

Ελληνικά Πανεπιστήμια και προτείνεται μια αλγοριθμική λύση για την επίλυση του η 

οποία αποτελεί προσαρμογή της αλγοριθμικής προσέγγισης που χρησιμοποιήθηκε για 

το ITC07. Για να συμβεί αυτό εξετάστηκαν οι ιδιαιτερότητες των Ελληνικών 

Πανεπιστημίων σε σχέση με το πρόβλημα ΧΕΠ-ITC07 και το μοντέλο του προβλήματος 

προσαρμόστηκε κατάλληλα. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην κατασκευή της εφαρμογής 

με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να παρέχει στον χρήστη πληροφορίες για την ποιότητα του 

προγράμματος αλλά και να επιτρέπει την χειροκίνητη τροποποίηση του. Τα 

αποτελέσματα από την πιλοτική δοκιμή της εφαρμογής ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά 

καθώς σε σχέση με την χειροκίνητη λύση επετεύχθη καθολική βελτίωση των μεγεθών 

που συμμετείχαν στην συνάρτηση κόστους. 

3. Μαθηματική μοντελοποίηση και επίλυση του προβλήματος 

χρονοπρογραμματισμού ηλεκτρικών αντλιών για επιχειρήσεις ύδρευσης.  

Στο μοντέλο του προβλήματος χρονοπρογραμματισμού ηλεκτρικών αντλιών 

αποτυπώνεται η επιδίωξη για μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας που 

απαιτεί η λειτουργία των αντλιών μιας επιχείρησης ύδρευσης. Η μείωση επιτυγχάνεται 

μέσω της αποφυγής ενεργοποίησης αντλιών σε περιόδους αυξημένης ζήτησης  και εν 

γένει αποφεύγοντας τις αιχμές στην ζήτηση ισχύος. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα 

παρουσιάζονται επιλυτές που στηρίζονται στον  ακέραιο προγραμματισμό καθώς και 

σε γενετικούς αλγορίθμους. 

4. Νέα μαθηματική μοντελοποίηση του προβλήματος 

χρονοπρογραμματισμού Ελληνικών Γυμνασίων και επίλυση γνωστών από την 

βιβλιογραφία στιγμιότυπων προβλημάτων με την χρήση της μεθόδου branch 

and cut.  

Στο πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού Γυμνασίων επιδιώκεται η δημιουργία 

προγραμμάτων διδασκαλίας στα οποία οι μαθητές δεν έχουν κενά στα προγράμματά 

τους και για τα οποία στον βαθμό που αυτό μπορεί να γίνει το ίδιο ισχύει και για τους 

καθηγητές.  Ένας αριθμός από επιπλέον περιορισμούς συμπληρώνει το μοντέλο του 

προβλήματος ενώ η συνάρτηση κόστους λαμβάνει υπόψη και τις προτιμήσεις κάθε 

καθηγητή για διδασκαλία στις πρωινές ή στις μεσημεριανές ώρες για κάθε ημέρα της 

εβδομάδας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την 
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επίλυση του προβλήματος παρουσιάζουν βελτιωμένες τιμές σε σχέση με δημοσιευμένα 

αποτελέσματα. 

5. Διερεύνηση αντιμετώπισης προβλημάτων βελτιστοποίησης 

χρησιμοποιώντας την υπολογιστική ισχύ των computational GRIDs.  

Ένα Grid είναι μια συλλογή υπολογιστικών πόρων η οποία μπορεί να συντονιστεί έτσι 

ώστε να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης προσδοκώντας καλύτερα 

αποτελέσματα σε σχέση με την εκτέλεση από ένα απλό υπολογιστικό σύστημα. 

Μεταευρετικές τεχνικές όπως η διασκορπισμένη αναζήτηση η οποία διατηρεί ένα 

πληθυσμό λύσεων εκτιμάται ότι μπορούν να προσαρμοστούν αποτελεσματικά για την 

εκτέλεση στο GRID.   

6. Διερεύνηση του ρόλου προηγμένων προγραμματιστικών τεχνικών σε 

προβλήματα βελτιστοποίησης.  

Μελετήθηκε η εφαρμογή εξειδικευμένων frameworks (π.χ. Blackboard) καθώς και 

design patterns (Strategy, Command, Template κ.α.) που διευκολύνουν την συνέργια 

διαφορετικών μεθόδων βελτιστοποίησης στην από κοινού επίλυση προβλημάτων. Τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μεθόδου βελτιστοποίησης μπορεί να την καθιστούν ως 

περισσότερο κατάλληλη για την επίλυση ενός προβλήματος ενώ  η χρησιμότητά της 

ίδιας μεθόδου να είναι λιγότερο σημαντική σε άλλες περιπτώσεις. Ακόμα και για την 

ίδια μέθοδο η ανάθεση συγκεκριμένων τιμών σε παραμέτρους λειτουργίας της μπορεί 

να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα που επιδεικνύει για την επίλυση ενός 

προβλήματος. Τα ανωτέρω υποδεικνύουν ότι τα αναμενόμενα οφέλη από την 

συνεργασία επιμέρους μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων μπορεί να είναι 

αξιόλογα. Για να επιτευχθεί αυτό όμως θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος σχεδιασμός 

που να επιτρέπει το εύκολο και γρήγορο πέρασμα της τρέχουσας κατάστασης στην 

οποία βρίσκεται η λύση από τον ένα επιλυτή στον άλλο καθώς και αποδοτικές δομές 

δεδομένων και αλγόριθμοι.  

1.2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Η παρούσα διατριβή εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του 

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του 

Πανεπιστημίου Πατρών και αποτελεί συνέχεια της γενικότερης ερευνητικής 

δραστηριότητας του εργαστηρίου στην περιοχή της βελτιστοποίησης και του 

χρονοπρογραμματισμού.  

Οι επιστημονικές περιοχές που μελετήθηκαν στα πλαίσια της εκπόνησης της 

συγκεκριμένης διατριβής είναι οι ακόλουθες: 

Αλγόριθμοι και δομές δεδομένων: Η προσδοκία αποδοτικής λύσης για οποιοδήποτε 

υπολογιστικό πρόβλημα θα πρέπει να στηρίζεται σε αποτελεσματικούς αλγορίθμους 
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και δομές δεδομένων. Ο σχεδιασμός των αλγορίθμων και η υλοποίηση σε συγκεκριμένες 

γλώσσες προγραμματισμού θα πρέπει να εξασφαλίζει την γρήγορη και αξιόπιστη 

εκτέλεση στο υπολογιστικό περιβάλλον που είναι διαθέσιμο. Επιπλέον θα πρέπει να 

εξετάζονται θέματα κλιμάκωσης του μεγέθους του προβλήματος και να επιδιώκεται η 

ευελιξία και η επαναχρησιμοποίηση του κώδικα στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. 

Επιχειρησιακή έρευνα: Η επιχειρησιακή έρευνα μέσω των τεχνικών που προσφέρει 

επιτρέπει την μοντελοποίηση προβλημάτων βελτιστοποίησης και την μετέπειτα 

επίλυσή τους. Η ιστορία της επιχειρησιακής έρευνας περιλαμβάνει σειρά επιτυχημένων 

εφαρμογών σε δύσκολα προβλήματα βελτιστοποίησης πολλές φορές με εξαιρετική 

πρακτική σημασία. Ήταν φυσιολογικό λοιπόν ότι επιχειρήθηκε η μεταφορά των 

επιτυχιών του γραμμικού προγραμματισμού από τα προβλήματα με συνεχείς 

μεταβλητές στα προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης κάνοντας χρήση του 

ακέραιου προγραμματισμού (Integer Programming=IP). Η προσέγγιση αυτή απαιτεί την 

διατύπωση μαθηματικών μοντέλων που να περιγράφουν το κατά περίπτωση 

πρόβλημα. Εν συνεχεία τεχνικές όπως η Branch and Bound, η Branch and Cut, η 

δυναμική δημιουργία μεταβλητών (column generation) και η Lagrangean relaxation 

είναι μερικές από εκείνες οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν. Δυστυχώς όμως μόνο 

σχετικά μικρά προβλήματα μπορούν να επιλυθούν αποτελεσματικά όταν οι τεχνικές 

αυτές χρησιμοποιηθούν ως γενικοί επιλυτές. Ωστόσο,  έξυπνα διατυπωμένα μοντέλα, η 

χρήση εξειδικευμένου λογισμικού (COIN-CBC, COIN-BCP, SYMPHONY, CPLEX, …) και 

υβριδικές λύσεις των τεχνικών που αναφέρθηκαν σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές 

επιτρέπουν συχνά  την επίλυση και των δυσκολότερων προβλημάτων.  Παρ’ όλα αυτά, 

προβλήματα όπως η μη μονοσήμαντη αντιστοίχιση μοντέλου ανά πρόβλημα, οι μεγάλοι 

χρόνοι εκτέλεσης, η δυσκολία κατασκευής κατάλληλου μοντέλου και η μεγάλη καμπύλη 

εκμάθησης των προαναφερθέντων τεχνικών εξακολουθούν να υφίστανται. 

Τεχνητή νοημοσύνη: Είναι ο κλάδος της επιστήμης των υπολογιστών που μελετά τις 

μεθόδους με τις οποίες μπορούν να κατασκευαστούν υπολογιστικές μηχανές που είναι 

ικανές να διαχειριστούν ένα υποσύνολο της γνώσης γύρω από ένα θέμα μέσω του 

χειρισμού συμβόλων και με αυτό τον τρόπο να επιδείξουν ευφυή συμπεριφορά. Στόχος 

είναι η δημιουργία υπολογιστικών μοντέλων αντίστοιχων με αυτά που εικάζεται ότι 

χρησιμοποιεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος και με τα οποία επιτυγχάνει την γρήγορη 

επίλυση προβλημάτων. Ένας βασικός πυλώνας της τεχνητής νοημοσύνης για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων βελτιστοποίησης είναι ο προγραμματισμός με 

περιορισμούς (CP=Constraint Programming). Ο CP αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο 

μοντελοποίησης προβλημάτων σε σχέση με την μαθηματική μοντελοποίηση και 

επιτρέπει την πρόωρη απόρριψη λύσεων οι οποίες δεν θα μπορούσαν να ήταν οι 

ζητούμενες για το πρόβλημα μειώνοντας σταδιακά τον χώρο λύσεων. Και σε αυτή την 

περίπτωση όπως και στον μαθηματικό προγραμματισμό οι χρόνοι που απαιτούνται σε 

πολλές περιπτώσεις είναι απαγορευτικά υψηλοί.  
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Υπολογιστική νοημοσύνη: Πρόκειται για ένα παρακλάδι της τεχνητής νοημοσύνης 

που στηρίζεται κατά βάση σε τεχνικές όπως τα ασαφή συστήματα, τα νευρωνικά 

δίκτυα και διάφορες μορφές εξελικτικών αλγορίθμων. Η έμπνευση των  μεθόδων της 

υπολογιστικής νοημοσύνης συχνά λαμβάνεται από βιολογικά συστήματα τα οποία 

φαίνεται να λειτουργούν αποτελεσματικά στην φύση. Τα τελευταία χρόνια η 

υπολογιστική νοημοσύνη έχει αναπτυχθεί σημαντικά και νέες σχετικά ιδέες όπως τα 

σμήνη σωματιδίων, τα τεχνητά ανοσοποιητικά συστήματα κ.α. σε συνδυασμό με 

παλαιότερες τεχνικές εμφανίζονται να δίνουν πολύ καλά αποτελέσματα σε πλειάδα 

προβλημάτων βελτιστοποίησης. 

Μεταευρετικές τεχνικές: Ο όρος «μεταευρετικός» αποτελεί σύνθεση των λέξεων 

«μετά» και «ευρίσκω» και χρησιμοποιείται έχοντας την έννοια της αναζήτησης σε 

υψηλότερο επίπεδο. Οι μεταευρετικές τεχνικές στηρίζονται στην παραδοχή ότι 

ενδεχομένως δεν θα εντοπίσουν την βέλτιστη λύση αλλά στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι 

συχνά αποτελούν τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο για την αντιμετώπιση δύσκολων 

προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης. Οι Osman και Laporte  στο [OL96] 

περιγράφουν τις μεταευρετικές τεχνικές ως εξής: 

“Μια μεταευρετική τεχνική ορίζεται ως μια επαναληπτική 

διαδικασία δημιουργίας λύσεων η οποία καθοδηγεί μια 

δευτερεύουσα ευρετική τεχνική συνδυάζοντας με ευφυή 

τρόπο διαφορετικούς τρόπους εξερεύνησης και ανάλυσης 

του χώρου αναζήτησης, ενώ στρατηγικές  μάθησης 

χρησιμοποιούνται προκειμένου να εντοπίσουν με αποδοτικό 

τρόπο λύσεις οι οποίες βρίσκονται κοντά στις βέλτιστες.” 

Οι μεταευρετικές τεχνικές φαίνεται να έχουν ισχυρή δυναμική περαιτέρω εξάπλωσης 

και χρήσης. Σε αυτό το συμπέρασμα συνηγορεί το γεγονός ότι εκτός από τις 

παραδοσιακές μεταευρετικές τεχνικές (Simulated Annealing, Tabu Search, κ.α.) τα 

τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί νέες τεχνικές (Variable Neighborhood Search, 

Guided Local Search, …). Οι μεταευρετικές τεχνικές μπορούν να λειτουργήσουν είτε 

ανεξάρτητα είτε σε υβριδικούς συνδυασμούς είτε οργανωμένες σε διάφορα επίπεδα 

αφαίρεσης (Hyperheuristics). Θα πρέπει να τονιστεί ότι για ορισμένες τεχνικές τα όρια 

ανάμεσα στην τεχνητή νοημοσύνη,  την υπολογιστική νοημοσύνη και τις μεταευρετικές 

τεχνικές δεν είναι σαφή. Για παράδειγμα οι γενετικοί αλγόριθμοι αναφέρονται στην 

βιβλιογραφία ως παράδειγμα τεχνικής και στις τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες. 

Προγραμματιστικές τεχνικές: Ο προγραμματισμός συχνά αναφέρεται ως τέχνη τα 

μυστικά της οποίας αποκαλύπτονται σταδιακά με πρακτική εξάσκηση και μελέτη των 

τεχνικών που χρησιμοποιούν ειδικοί προκειμένου να αντιμετωπίσουν αλγοριθμικά 

προβλήματα. Στόχος είναι η κατασκευή λογισμικού υψηλής ποιότητας εντός των 

περιορισμών χρόνου και πόρων που ενυπάρχουν σε οποιοδήποτε έργο. Στην παρούσα 
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διατριβή το ενδιαφέρον εστιάζεται στον ρόλο που διαδραματίζουν διάφορες 

προγραμματιστικές τεχνικές στην αντιμετώπιση προβλημάτων συνδυαστικής 

βελτιστοποίησης. 

1.3 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Η διατριβή αποτελείται από 8  κεφάλαια. 

Το Κεφάλαιο 1 αποτελεί μια εισαγωγή στα θέματα τα οποία πραγματεύονται στην 

παρούσα διατριβή. 

Στo Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι κατηγορίες των προβλημάτων βελτιστοποίησης 

και αναλύονται ειδικότερα τα προβλήματα χρονοπρογραμματισμού. Ειδική αναφορά 

γίνεται στα προβλήματα χρονοπρογραμματισμού εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.  

Στo Κεφάλαιο 3  παρουσιάζονται οι κυριότερες κατηγορίες τεχνικών επίλυσης 

προβλημάτων βελτιστοποίησης.  Οι κατηγορίες αυτές είναι ο μαθηματικός 

προγραμματισμός, η τεχνητή νοημοσύνη, η υπολογιστική νοημοσύνη και οι 

μεταευρετικές τεχνικές. Για κάθε κατηγορία περιγράφονται οι αντιπροσωπευτικότερες 

επιμέρους τεχνικές.  Εξετάζονται επίσης σενάρια κάτω από τα οποία διάφορες τεχνικές 

μπορούν να συνδυαστούν δίνοντας υβριδικές μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων 

βελτιστοποίησης. 

Στo Κεφάλαιο 4 εξετάζεται ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι τεχνικές 

προγραμματισμού στον συνδυασμό διαφορετικών μεθόδων βελτιστοποίησης. 

Παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική Blackboard καθώς και συγκεκριμένα πρότυπα 

σχεδίασης (design patterns) τα οποία διευκολύνουν την ανάπτυξη εφαρμογών 

βελτιστοποίησης. Γίνεται επίσης αναφορά στον Agile Programming  ως πρακτική  

ανάπτυξης εφαρμογών βελτιστοποίησης και σε εργαλεία λογισμικού που υποστηρίζουν 

την γρήγορη ανάπτυξη κώδικα ο οποίος είναι εύκολος στην διόρθωση, συντήρηση και 

κατανόηση. 

Στo Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού λειτουργίας 

ηλεκτρικών αντλιών για επιχειρήσεις ύδρευσης. Παρουσιάζεται ένα μαθηματικό 

μοντέλο για το πρόβλημα και το πρόβλημα επιλύεται με γενετικούς αλγορίθμους. 

Στo Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται το πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού εξετάσεων 

Πανεπιστημίου.  Αρχικά παρουσιάζεται και επιλύεται ένα θεωρητικό μοντέλο του 

προβλήματος και στην συνέχεια αναλύεται ένα πληρέστερο μοντέλο. Το μοντέλο αυτό 

επιλύεται ενώ ακολουθεί η προσαρμογή της λύσης έτσι ώστε να μπορεί να εκτελεστεί 

στο GRID. Τέλος, αναλύεται το πρόβλημα έτσι όπως συναντάται στα Ελληνικά 

Πανεπιστήμια και παρουσιάζεται η σχετική εφαρμογή η οποία αναπτύχθηκε για την 

επίλυσή του. 
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Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται το πρόβλημα του κατασκευής  ωρολογίου 

προγράμματος Γυμνασίων και παρουσιάζεται ένα μοντέλο επίλυσης του στο οποίο 

μοντελοποιούνται τα κενά στα προγράμματα των καθηγητών. Το πρόβλημα επιλύεται 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο  Branch  and Cut. 

Στο Κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εκπόνηση 

της διατριβής. Επίσης παρουσιάζονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τα 

θέματα της διατριβής. 

Η διατριβή ολοκληρώνεται με την παράθεση της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε 

καθώς και των δημοσιεύσεων οι οποίες προέκυψαν στα πλαίσια της εκπόνησής της.  

Το παράρτημα Α περιέχει πρόσθετες πληροφορίες για την πιλοτική εφαρμογή 

προγραμματισμού λειτουργίας αντλιών που υλοποιήθηκε για την Δημοτική Επιχείρηση 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης της πόλης των Χανίων. Αντίστοιχα στο παράρτημα Β 

παρουσιάζονται περαιτέρω πληροφορίες για την πιλοτική εφαρμογή 

χρονοπρογραμματισμού εξετάσεων που αναπτύχθηκε για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. 
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2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πρόβλημα βελτιστοποίησης είναι ένα πρόβλημα στο οποίο ζητείται  η καλύτερη δυνατή 

λύση ανάμεσα σε όλες τις διαθέσιμες λύσεις. Τα προβλήματα βελτιστοποίησης 

χωρίζονται σε προβλήματα με μεταβλητές απόφασης που λαμβάνουν συνεχείς τιμές 

(συνεχή) και σε προβλήματα με μεταβλητές απόφασης που λαμβάνουν διακριτές τιμές 

(συνδυαστικά). Τα συνεχή προβλήματα βελτιστοποίησης χωρίζονται σε γραμμικά και 

σε μη γραμμικά προβλήματα. Η επίλυση των γραμμικών προβλημάτων γίνεται με 

αποδοτικό τρόπο με τον γραμμικό προγραμματισμό ενώ η επίλυση των μη γραμμικών 

προβλημάτων συχνά ανατίθεται σε μεθόδους καθολικής βελτιστοποίησης ή σε 

ευρετικές μεθόδους.  

Από την άλλη μεριά σε κάποια εξειδικευμένα συνδυαστικά προβλήματα υπάρχουν 

ακριβείς μέθοδοι για την επίλυσή τους που οδηγούν στην λύση με αποδοτικό τρόπο. 

Τέτοια παραδείγματα αποτελούν ο αλγόριθμος εύρεσης του συντομότερου μονοπατιού 

του Dijsktra, o αλγόριθμος εύρεσης του ελάχιστου συνεκτικού δένδρου κ.α. Ωστόσο τα 

περισσότερα προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης δεν μπορούν να λυθούν 

αποδοτικά από τις συνηθισμένες τεχνικές και συχνά χρησιμοποιούνται ευρετικές 

τεχνικές για την λύση τους.  

 Ένα πρόβλημα συνδυαστικής βελτιστοποίησης (COP=Combinatorial Optimization 

Problem) στην γενική του μορφή μπορεί να οριστεί ως εξής: Δίνεται ένα πεπερασμένο 

σύνολο Ν={1,2,…,n} καθώς και  βάρη συσχετιζόμενα με κάθε στοιχείο του συνόλου (cj 

για κάθε j ∈ N). Επιπλέον δίνεται ένα σύνολο F από εφικτά υποσύνολα του Ν και 

ζητείται η εύρεση του υποσυνόλου S ∈ F για το οποίο το άθροισμα των βαρών των 

στοιχείων του είναι ελάχιστο. 

min{ : }j
s N

j S

c S F
⊆

∈

∈∑  

Μερικά προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης με ιδιαίτερη σημασία είναι τα 

ακόλουθα: 

• Πρόβλημα περιοδεύοντος πωλητή (TSP=Traveling Salesman Problem). Ζητείται 

η εύρεση της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένας πωλητής 

επισκεπτόμενος Ν πόλεις, για τις οποίες υπάρχει ένα δίκτυο συνδέσεων μεταξύ 

τους, μία μόνο φορά την κάθε μια και η συνολικά διανυθείσα απόσταση να είναι 

η μικρότερη δυνατή.  

• Πρόβλημα ικανοποιησιμότητας (SAT =Satisfiability Problem). Είναι το 

πρόβλημα του καθορισμού της τιμής των μεταβλητών μιας Boolean έκφρασης 
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με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η έκφραση να εκτιμάται συνολικά ως αληθής. Έχει 

αποδειχθεί ότι είναι NP πλήρες πρόβλημα και συνεπώς οποιοδήποτε άλλο NP 

πλήρες πρόβλημα μπορεί να μετατραπεί σε ένα ισοδύναμο SAT πρόβλημα σε 

πολυωνυμικό χρόνο. 

• Διακριτό πρόβλημα σακιδίου (0-1 knapsack problem). Δίνονται n αντικείμενα με 

αξία vi και όγκο ci το καθένα. Ζητείται η επιλογή του υποσυνόλου που 

αντιστοιχεί στην μεγαλύτερη αξία αντικειμένων και δεν ξεπερνά μια δεδομένη 

συνολική χωρητικότητα C. Γενικότερα οποιοδήποτε πρόβλημα ακέραιου 

προγραμματισμού έχει ένα μόνο περιορισμό ονομάζεται πρόβλημα σακιδίου. 

Είναι ΝΡ πλήρες πρόβλημα και ενυπάρχει ως πρόβλημα σε μεγάλο αριθμό από 

άλλα προβλήματα. Υπάρχουν αλγόριθμοι δυναμικού προγραμματισμού για την 

επίλυση του προβλήματος σε "σχεδόν" πολυωνυμικό χρόνο. 

• Πρόβλημα κάλυψης συνόλου (SCP=Set Covering Problem). Δίνονται m 

υποσύνολα που περιέχουν από κοινού n αντικείμενα. Ζητείται η επιλογή των 

καταλλήλων υποσυνόλων έτσι ώστε να περιέχονται όλα τα αντικείμενα και να 

ελαχιστοποιείται το συνολικό κόστος που προκύπτει από το άθροισμα του 

κόστους κάθε επιλεχθέντος υποσυνόλου. 

• Πρόβλημα χρωματισμού κόμβων γράφου (Graph Coloring Problem). Ζητείται ο 

χρωματισμός των κόμβων ενός γράφου έτσι ώστε κάθε κόμβος να μην έχει το 

ίδιο χρώμα με γειτονικούς κόμβους. 

• Πρόβλημα κοπής υλικών (CSP=Cutting Stock Problem). Ζητείται η κοπή ενός 

υλικού (π.χ. ρολό χαρτιού, ύφασμα, ορθογώνια κομμάτια πλαστικού κ.α.) έτσι 

ώστε να καλυφθεί η ζήτηση για συγκεκριμένα σχέδια και να  ελαχιστοποιηθεί το 

υλικό που δεν θα είναι εκμεταλλεύσιμο μετά την κοπή. 

• Πρόβλημα δέσμευσης πόρων (Unit Commitment Problem). Το πρόβλημα αφορά 

την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω της κατάρτισης ενός ημερήσιου ή 

εβδομαδιαίου προγράμματος λειτουργίας που προσδιορίζει ανά ώρα το επίπεδο 

λειτουργίας των διαθέσιμων γεννητριών. Το πρόγραμμα θα πρέπει να 

ικανοποιεί περιορισμούς όπως η εκτιμώμενη κατανάλωση ανά περίοδο, να μην 

εισάγει ανεπιθύμητες αιχμές στο ηλεκτρικό δίκτυο και να λαμβάνονται υπόψη 

κανόνες λειτουργίας των γεννητριών που προβλέπουν γι’ αυτές χρόνους 

ενεργοποίησης και απενεργοποίησης. 

• Πρόβλημα bin packing μιας διάστασης (Bin Packing Problem). Διατίθεται ένας 

αριθμός από πανομοιότυπα δοχεία και ένα σύνολο από αντικείμενα με γνωστό 

βάρος που πρέπει να τοποθετηθούν στον μικρότερο δυνατόν αριθμό δοχείων. 

Κάθε δοχείο μπορεί να αντέξει συγκεκριμένο βάρος που είναι γνωστό. Το 

πρόβλημα έχει αποδειχθεί ότι είναι NP-hard και έχουν προταθεί διάφορες 

ευρετικές τεχνικές για την επίλυσή του όπως η Largest Fit First Fit, η Exact Fit 

και άλλες. 
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Τα παραπάνω προβλήματα καθώς και παρόμοια με αυτά προβλήματα μπορούν να 

περιγραφούν με μοντέλα ακέραιου προγραμματισμού. Ωστόσο αν και η μοντελοποίηση 

με αυτό τον τρόπο μπορεί να αποσαφηνίσει το πρόβλημα δυστυχώς δεν είναι 

μονοσήμαντη και συχνά απαιτείται εμπειρία και δημιουργικότητα για την κατάρτιση 

ενός μοντέλου που να μπορεί να επιλυθεί εντός αποδεκτών χρονικών ορίων.  

2.2 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Η αναζήτηση της βέλτιστης λύσης ενός προβλήματος μπορεί να θεωρηθεί ως μια 

διαδικασία στην οποία οδηγούμαστε από κάποια αρχική λύση προς την τελική λύση 

μέσω ενδιάμεσων λύσεων. Η γειτονιά μια λύσης x είναι το σύνολο των πιθανών λύσεων 

στις οποίες μπορούμε να μεταβούμε από την x με μια απλή λειτουργία τροποποίησης  

ενός χαρακτηριστικού του x.  Συχνά χρησιμοποιούνται γειτονιές με όχι πολύ μεγάλο 

μέγεθος λόγω του ότι επιτρέπουν σε κάθε βήμα να εξετάζονται όλες οι γειτονικές λύσεις 

της τρέχουσας λύσης. Μια από τις πλέον κοινές μορφές γειτονιάς είναι η γειτονιά 

διπλής εναλλαγής (two-exchange) στην οποία επιλέγονται δύο χαρακτηριστικά της 

τρέχουσας λύσης και ανταλλάσσονται μεταξύ τους. Για παράδειγμα στο πρόβλημα του 

χρονοπρογραμματισμού η θέση στην οποία έχει προγραμματιστεί ένα γεγονός Α 

ανταλλάσσεται με την θέση στην οποία έχει προγραμματιστεί ένα άλλο γεγονός Β. 

Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν γειτονιές πολύ μεγάλου μεγέθους 

(VLSN=Very Large Scale Neighborhoods) [AOO02]. Αν και γενικά ισχύει ότι όσο 

μεγαλύτερη είναι η γειτονιά τόσο μεγαλύτερη είναι και η ικανότητα εντοπισμού καλών 

λύσεων η καθυστέρηση ανά επανάληψη η οποία παρατηρείται στην περίπτωση των 

VLSN μπορεί να οδηγεί σε χειρότερες λύσεις σε σχέση με μια μικρότερη γειτονιά. Για τον 

λόγο αυτό απαιτείται η χρήση εξειδικευμένων αλγόριθμων αναζήτησης. Για παράδειγμα 

στο  [AAB06] για το πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού εξετάσεων Πανεπιστημίου 

ορίζεται μια δενδρική δομή που αναπαριστά τις γειτονικές λύσεις και επιχειρείται 

κυκλική αντιμετάθεση εξετάσεων χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο εύρεσης 

συντομότερου μονοπατιού. 

2.3 ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Το μοντέλο ενός προβλήματος αποσκοπεί στην πιστή περιγραφή του προβλήματος με 

όρους που διευκολύνουν την μετέπειτα επίλυσή του. Το πρώτο βήμα στην δημιουργία 

του μοντέλου είναι η λεπτομερής παρακολούθηση του  συστήματος μέσα στο οποίο 

ανακύπτει το πρόβλημα για το οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί το μοντέλο. Η 

διαδικασία αυτή αποκαλύπτει ότι πρέπει να οριστούν διάφοροι πόροι για κάθε ένα από 

τους οποίους θα είναι δεδομένη η διαθέσιμη ποσότητα. Οι πόροι αυτοί πρόκειται να 

καταναλωθούν για την εξυπηρέτηση δραστηριοτήτων όπως η παραγωγή προϊόντων ή 

η παροχή υπηρεσιών και υπάρχει πληθώρα εναλλακτικών τρόπων με τους οποίους 
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αυτό μπορεί να συμβεί. Η ανάθεση πόρων υπόκειται σε διάφορους περιορισμούς και 

κάθε δραστηριότητα επιδρά στην συνάρτηση κόστους. Βασικές υποθέσεις οι οποίες 

συνήθως γίνονται κατά την σύνταξη του μοντέλου ενός προβλήματος είναι ότι τα 

δεδομένα είναι γνωστά με  βεβαιότητα, ότι οι πόροι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με 

τον πλέον οικονομικό τρόπο και ότι μπορεί να γίνει σύγκριση ανάμεσα σε διαφορετικές 

αναθέσεις πόρων σε δραστηριότητες.  

Ένας λόγος δημιουργίας του μοντέλου ενός προβλήματος είναι έτσι ώστε να μπορεί να 

εφαρμοστεί μια μέθοδος επίλυσης. Ωστόσο πολλές φορές η προσαρμογή του μοντέλου 

στις ιδιαιτερότητες της μεθόδου επίλυσης μπορεί να το απομακρύνει από το ίδιο το 

πρόβλημα με συνέπεια οι λύσεις που προκύπτουν να απέχουν από τις λύσεις που θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν ως αποδεκτές. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση θα 

πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλες τεχνικές μοντελοποίησης που να διατηρούν το 

μοντέλο κοντά στο πραγματικό πρόβλημα ή να χρησιμοποιούνται ευρετικές μέθοδοι 

που από την φύση τους επιτρέπουν την πιστότερη αναπαράσταση ενός προβλήματος. 

2.4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Τα προβλήματα χρονοπρογραμματισμού αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία 

προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης τα οποία εκδηλώνονται συχνά στην 

πράξη. Υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού 

(χρονοπρογραμματισμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,  χρονοπρογραμματισμός μέσων 

μεταφοράς, χρονοπρογραμματισμός προσωπικού ανθρώπινου δυναμικού, 

χρονοπρογραμματισμός αθλητικών γεγονότων κλπ) και συχνά η επιτυχής επίλυσή τους 

σημαίνει άμεσο χρηματικό κέρδος για μια επιχείρηση ή βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας για τους άμεσα εμπλεκόμενους στο υπό εξέταση πρόβλημα.  

Ένα πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού μπορεί  να οριστεί ως ένα πρόβλημα στο οποίο 

εμπλέκονται 4 διαφορετικές παράμετροι Τ, R, M και C. Η παράμετρος Τ είναι ένα 

πεπερασμένο σύνολο χρονικών περιόδων, η R, η Μ και η C είναι πεπερασμένα σύνολα 

πόρων, συναντήσεων και περιορισμών αντίστοιχα. Το πρόβλημα 

χρονοπρογραμματισμού ορίζεται ως η ανάθεση χρονικών περιόδων και πόρων σε 

συναντήσεις έτσι ώστε οι δεδομένοι περιορισμοί να ικανοποιούνται στον μεγαλύτερο 

δυνατό βαθμό.  

2.4.1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

Τα προβλήματα χρονοπρογραμματισμού εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι ίσως η 

κατηγορία  προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού η οποία έχει μελετηθεί περισσότερο. 
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Γενικά μπορούμε να διακρίνουμε τις ακόλουθες κατηγορίες προβλημάτων 

χρονοπρογραμματισμού σε εκπαιδευτικά ιδρύματα:  

• Χρονοπρογραμματισμός μαθημάτων Πανεπιστημίου.  

• Χρονοπρογραμματισμό εξετάσεων Πανεπιστημίου.  

• Χρονοπρογραμματισμός Γυμνασίων.  

Οι δύο πρώτες κατηγορίες που αναφέρθηκαν παρουσιάζουν  ομοιότητες καθώς και στις 

δύο περιπτώσεις η βασική πληροφορία του προβλήματος είναι οι φοιτητές που είναι 

εγγεγραμμένοι σε κάθε μάθημα. Ωστόσο έχουν και διαφορές με σημαντικότερη ότι στη 

μεν περίπτωση του χρονοπρογραμματισμού εξετάσεων ένας από τους στόχους είναι να 

απλωθούν οι εξετάσεις κάθε φοιτητή όσο γίνεται περισσότερο ενώ στον 

χρονοπρογραμματισμό μαθημάτων ζητείται το αντίστροφο δηλαδή προγράμματα 

μαθημάτων για κάθε φοιτητή με μαθήματα σε συνεχόμενες χρονικές περιόδους. Επίσης 

στον χρονοπρογραμματισμό εξετάσεων υπάρχει μια εξέταση για κάθε μάθημα και ένα 

μάθημα μπορεί να εξετάζεται σε περισσότερες από μια αίθουσες μαζί με άλλα μαθήματα 

ενώ στον χρονοπρογραμματισμό μαθημάτων το μάθημα μπορεί να διδάσκεται 

περισσότερες από μια φορά την εβδομάδα κάνοντας αποκλειστική χρήση μιας 

αίθουσας. Από την άλλη μεριά στο πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού Γυμνασίων δεν 

υπάρχει ως ανεξάρτητη οντότητα ο κάθε μαθητής αλλά ζητείται η δημιουργία ενός 

εβδομαδιαίου προγράμματος μαθημάτων με δεδομένες τις υποχρεώσεις των ωρών 

διδασκαλίας που πρέπει να ικανοποιούνται για κάθε τμήμα του σχολείου ανά μάθημα – 

καθηγητή. Και στις τρεις κατηγορίες προβλημάτων μπορούν να αναγνωριστούν 

αυστηροί και χαλαροί περιορισμοί. Αυστηροί περιορισμοί είναι εκείνοι που πρέπει να 

ικανοποιούνται υποχρεωτικά έτσι ώστε μια λύση να θεωρείται εφικτή. Από την άλλη 

μεριά οι χαλαροί περιορισμοί είναι επιθυμητό να ικανοποιούνται αλλά όχι απαραίτητο. 

Συνήθως σε ένα πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού είναι αδύνατο να ικανοποιηθούν 

ταυτόχρονα όλοι οι χαλαροί περιορισμοί.  

2.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 

Ένας αλγόριθμος είναι μια βήμα προς βήμα διαδικασία για την εκτέλεση μιας εργασίας 

σε πεπερασμένο χρόνο και δομή δεδομένων είναι ένας συστηματικός τρόπος 

οργάνωσης και προσπέλασης δεδομένων. Ενώ η ανάλυση τον αλγορίθμων γίνεται με 

βάση τον χρόνο εκτέλεσής τους, η ανάλυση των δομών δεδομένων γίνεται με βάση τον 

αποθηκευτικό χώρο που καταλαμβάνουν.   

Κατά την ανάλυση των αλγορίθμων επιθυμούμε να υπάρχει ένα πλαίσιο που να μην 

εξαρτά τα αποτελέσματα από το υλικό ή το λογισμικό ενός υπολογιστή και να παράγει 

εκτιμήσεις χρόνου εκτέλεσης για οποιοδήποτε μέγεθος εισόδου. Συνηθισμένες μορφές 

ανάλυσης αλγορίθμων είναι η ανάλυση χειρότερης και η ανάλυση μέσης περίπτωσης με 
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την πρώτη να θεωρείται ευκολότερη διότι δεν απαιτεί προεργασία σχετικά με την 

πιθανότητα εμφάνισης κάθε εισόδου. 

Έστω f(n) και g(n) δύο συναρτήσεις που αντιστοιχούν μη αρνητικούς αριθμούς σε 

πραγματικές τιμές. Η συνάρτηση f(n) λέγεται ότι είναι πολυπλοκότητας Ο(g(n)) αν 

υπάρχει θετική σταθερά c τέτοια ώστε f(n)<=cg(n) για κάθε ακέραιο n>=n0. Αποδοτικοί 

αλγόριθμοι θεωρούνται εκείνοι με πολυωνυμικό χρόνο εκτέλεσης (O(logn), Ο(n), 

O(nlogn)) ενώ μη αποδοτικοί αλγόριθμοι θεωρούνται εκείνοι με εκθετικό χρόνο 

εκτέλεσης (Ο(2n), O(nk) για  k>=2). 

2.5.1 ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 

Η ασυμπτωτική ανάλυση αλγορίθμων έχει πλεονεκτήματα όπως η θεωρητική 

τεκμηρίωση αλλά είναι δύσκολη για την περίπτωση που ο αλγόριθμος είναι 

πολύπλοκος. Επιπλέον δεν δίνει πληροφορίες για τους σταθερούς όρους που κρύβονται 

στην συνάρτηση πολυπλοκότητας εντός του συμβολισμού Ο( ).  Συμπληρωματικά 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν εμπειρικές μέθοδοι ανάλυσης αλγορίθμων. Ειδικά στα 

προβλήματα βελτιστοποίησης η πειραματική εκτέλεση των αλγορίθμων  μπορεί να 

δώσει εικόνα για την εγγύτητα της λύσης που παράγεται σε σχέση με την βέλτιστη 

λύση.  Προφανές μέτρο εμπειρικής ανάλυσης ενός αλγορίθμου είναι ο χρόνος εκτέλεσης 

του. Ωστόσο θα πρέπει να χρησιμοποιείται με συναίσθηση των αδυναμιών που 

εμπεριέχει καθώς επηρεάζεται από το υλικό και το λογισμικό του υπολογιστή, τα άλλα 

προγράμματα που πιθανώς εκτελούνται ταυτόχρονα, την λανθάνουσα μνήμη και τον 

τρόπο που χρησιμοποιείται από τον αλγόριθμο, την ιδεατή μνήμη του υπολογιστή και 

άλλα. Επίσης ισχύει ότι ένα πρόγραμμα μεταγλωττισμένο σε γλώσσα μηχανής είναι 

γρηγορότερο από την διερμηνευόμενη εκδοχή του που τρέχει σε μια εικονική μηχανή. 

Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετρητές απλών λειτουργιών όπως 

αριθμητικών πράξεων ή πράξεων σύγκρισης.  Τα δεδομένα στα οποία θα εφαρμοστεί ο 

αλγόριθμος θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά του είδους των δεδομένων που στην 

πράξη θα δεχθεί ο αλγόριθμος και θα πρέπει να υποστηρίζουν την θεωρητική 

τεκμηρίωση του αλγορίθμου. Η αναλυτική καταγραφή της σύνθεσης υλικού και 

λογισμικού του υπολογιστή που εκτελεί τον αλγόριθμο επιβάλλεται έτσι ώστε να 

μπορούν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα τα αποτελέσματα. Η παρουσίαση γραφημάτων 

που αναπαριστούν με γραφικό τρόπο τα αποτελέσματα συχνά είναι πλούσια σε 

διαισθητική πληροφορία. Δύο μέθοδοι που μπορούν να εφαρμοστούν για την εκτίμηση 

της πολυπλοκότητας ενός αλγορίθμου είναι ο Ratio Test και ο Power Test [GT02]. Στην 

μέθοδο Ratio Test o δημιουργός του αλγορίθμου θα πρέπει να κάνει μια εκτίμηση για 

την πολυπλοκότητα του αλγορίθμου και στην συνέχεια τα πειράματα επιβεβαιώνουν ή 

απορρίπτουν την εκτίμηση του. Η εκτίμηση της πολυπλοκότητας θα πρέπει να είναι της 

μορφής nc όπου c>0. Δημιουργείται ένα κλάσμα με αριθμητή τον χρόνο εκτέλεσης για 

ένα πρόβλημα δεδομένου μεγέθους n και παρονομαστή την τιμή της συνάρτησης που 
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έχει επιλεχθεί ως πολυπλοκότητα για τον αλγόριθμο. Το παραπάνω κλάσμα 

υπολογίζεται για ένα αριθμό από διαφορετικά μεγέθη δεδομένων. Αν ο λόγος αυξάνεται 

καθώς το μέγεθος των δεδομένων αυξάνεται τότε η εκτίμηση πολυπλοκότητας υποτιμά 

την πραγματική πολυπλοκότητα ενώ αν ο λόγος τείνει στο μηδέν τότε υπερτιμά την 

πραγματική πολυπλοκότητα. Στην περίπτωση που συγκλίνει σε μια σταθερά b 

μεγαλύτερη του μηδενός  τότε η εκτίμηση της πολυπλοκότητας μπορεί να αποτελεί 

καλή προσέγγιση. Η παραπάνω μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε πολυωνυμικές 

συναρτήσεις πολυπλοκότητας ενώ η ακρίβεια υπολογισμού του εκθέτη c είναι +/-0,5 σε 

σχέση με την πραγματική τιμή. 

Στην μέθοδο Power Test δίνεται η δυνατότητα εκτίμησης του χρόνου εκτέλεσης ενός 

αλγορίθμου για σύνολα δεδομένων που δεν έχουν πειραματικά δοκιμασθεί. Η μέθοδος 

λειτουργεί ως εξής: Ο αλγόριθμος εκτελείται για ένα αριθμό στιγμιότυπων εισόδου και 

σχηματίζονται ζεύγη (n,t) όπου n είναι το μέγεθος ενός προβλήματος και t είναι ο 

χρόνος εκτέλεσης. Από το ζεύγος (n,t) προκύπτει το νέο ζεύγος (x,y) όπου x=logn και 

y=logt. Στην συνέχεια σχεδιάζονται όλα τα ζεύγη (x,y) στο επίπεδο. Αν ο χρόνος 

εκτέλεσης προσεγγίζεται από την συνάρτηση t = bnc για b και n θετικό τότε η 

λογαριθμική μετατροπή της δίνει την γραμμική συνάρτηση cn + b. Άρα από το γράφημα 

μπορούν να προσδιοριστούν οι όροι c και b. To c είναι η κλίση της γραμμής ενώ το b 

είναι το σημείο τομής της γραμμής με τον άξονα του y. Αν το γράφημα δεν μπορεί να 

προσεγγιστεί από γραμμική συνάρτηση αλλά το y λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες τιμές 

καθώς αυξάνει το x τότε η συνάρτηση πολυπλοκότητας είναι εκθετική ενώ αν τα ζεύγη 

(x,y) συγκλίνουν προς μια σταθερά τότε η πολυπλοκότητα είναι υπογραμμική. 

2.5.2 P=NP? 

Η θεωρία πολυπλοκότητας αποτελεί έναν κλάδο της θεωρίας υπολογισμού που 

ταξινομεί τα αλγοριθμικά προβλήματα σε κλάσεις ισοδυναμίας. Δύο προβλήματα στην 

ίδια κλάση έχουν παρόμοια δυσκολία επίλυσης. Δύο κλάσεις προβλημάτων με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον είναι η κλάση P (Polynomial) και η κλάση NP (Non-deterministic 

Polynomial). Και οι δύο αυτές κλάσεις αφορούν προβλήματα απόφασης δηλαδή 

προβλήματα στα οποία θα πρέπει να απαντηθεί μια ερώτηση με ΝΑΙ ή ΟΧΙ.  Η κλάση P 

αφορά προβλήματα στα οποία υπάρχει πολυωνυμικού χρόνου αλγόριθμος που τα 

επιλύει. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα προβλημάτων που ανήκουν στην κλάση P 

και αφορούν γράφους είναι η εύρεση του ελάχιστου συνεκτικού δένδρου (minimum 

spanning tree) και η εύρεση της συντομότερης διαδρομής (shortest path). Η κλάση NP 

αφορά προβλήματα για τα οποία αν δοθεί μια συγκεκριμένη λύση ΝΑΙ μπορεί να 

επαληθευθεί σε πολυωνυμικό χρόνο ότι είναι ορθή. Η ονομασία της συγκεκριμένης 

κλάσης  προβλημάτων υποδηλώνει ότι υπάρχει μη ντετερμινιστικός αλγόριθμος που τα 

επιλύει σε πολυωνυμικό χρόνο. Όμως οι μη ντετερμινιστικοί αλγόριθμοι αποτελούν ένα 

θεωρητικό κατασκεύασμα που επιτρέπει τον εντοπισμό της λύσης μέσω της απευθείας 
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επιλογής της σωστής αλγοριθμικής διαδρομής. Αυτό συμβαίνει «μαντεύοντας» σε κάθε 

σημείο απόφασης το επόμενο βήμα χωρίς να απαιτείται να δικαιολογηθεί η απόφαση 

αυτή από τα προηγούμενα βήματα. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι P ⊆ NP. Συνεπώς, προβλήματα στα οποία υπάρχει 

αλγόριθμος πολυωνυμικού χρόνου που τα επιλύει ανήκουν στην κατηγορία 

προβλημάτων P, ενώ προβλήματα με εκθετική πολυπλοκότητα ανήκουν στην 

κατηγορία NP. Αν ένα πρόβλημα απόφασης είναι τέτοιο που κάθε άλλο πρόβλημα στην 

κατηγορία NP μπορεί να αναχθεί σε αυτό με έναν αλγόριθμο πολυωνυμικής 

πολυπλοκότητας (reduced polynomially) τότε το πρόβλημα αυτό λέγεται ότι είναι NP-

hard. Αν επιπλέον το πρόβλημα ανήκει στην κλάση NP τότε λέγεται NP-complete. Ο 

Cook το 1971 απέδειξε πρώτος ότι το πρόβλημα SAT είναι NP-complete. Έκτοτε και 

άλλα προβλήματα έχουν αποδειχθεί ότι είναι NP-complete με την χρήση πολυωνυμικής 

αναγωγής από κάποιο γνωστό NP-complete πρόβλημα σε αυτό. Σήμερα, υπάρχει 

πληθώρα προβλημάτων για τα οποία είναι γνωστό ότι είναι NP-complete [GJ79] με πιο 

χαρακτηριστικά το SAT, το Clique, το Vertex Cover, το 3-Dimensional Matching, το 

Hamilton Circuit και το Partition. Όλες οι προσπάθειες να αποδειχθεί το ανοικτό 

πρόβλημα P=NP έχουν αποτύχει. Η σημασία της απόδειξης του παραπάνω ισχυρισμού 

είναι κεφαλαιώδους σημασίας καθώς θα σήμαινε ότι υπάρχει πολυωνυμικός 

αλγόριθμος για την επίλυση όλων των NP προβλημάτων. Η αδυναμία θεωρητικής 

απόδειξης του ισχυρισμού P=NP παρά την σημαντική ενασχόληση με το συγκεκριμένο 

θέμα πληθώρας ερευνητών υποδηλώνει ότι είναι αρκετά πιθανότερο να ισχύει ότι 

P!=NP. Ωστόσο ο ισχυρισμός P=NP παραμένει ανοικτό πρόβλημα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης δεν είναι 

προβλήματα απόφασης αλλά θα πρέπει να αντιστοιχηθούν σε προβλήματα απόφασης 

προκειμένου να κατηγοριοποιηθούν ως P ή NP. Αυτό γίνεται εισάγοντας έναν αριθμό k 

ως μέρος της εισόδου και δημιουργώντας το πρόβλημα απόφασης που εξετάζει αν 

ισχύει ότι η συνάρτηση κόστους είναι μικρότερη (πρόβλημα ελαχιστοποίησης) ή ίση 

από τον αριθμό k. Το πρόβλημα λύνεται επαναληπτικά προκειμένου να εντοπιστεί η 

μικρότερη δυνατή τιμή για τον αριθμό k. Ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης λέγεται ότι 

είναι NP-hard όταν το συσχετιζόμενο πρόβλημα απόφασης είναι NP-complete.  

Τα περισσότερα πρακτικά προβλήματα βελτιστοποίησης είναι NP-hard και εφόσον 

απαιτείται η βέλτιστη επίλυσή τους τότε αυτό συνεπάγεται εκθετικούς χρόνους 

εκτέλεσης. Σε ορισμένα προβλήματα ωστόσο οι εκθετικοί χρόνοι εκτέλεσης μπορούν να 

αποφευχθούν, θυσιάζοντας την βελτιστότητα της λύσης, μέσω των προσεγγιστικών 

αλγορίθμων (AA=approximation algorithms). Στους AA δίνεται εγγύηση σχετικά με την 

απόσταση της λύσης που θα επιτευχθεί σε σχέση με μια καθολικά βέλτιστη λύση ενώ ο 

ίδιος ο αλγόριθμος είναι πολυωνυμικός. Ένας αλγόριθμος Α για ένα πρόβλημα 

ελαχιστοποίησης λέμε πως είναι ρ-προσεγγιστικός αλγόριθμος (με ρ>1) αν για κάθε 

στιγμιότυπο I του προβλήματος, ο Α απαιτεί πολυωνυμικό χρόνο εκτέλεσης ως προς το 
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|I| και επιστρέφει μια λύση με κόστος SOL(I) ≤ ρ OPT(I), όπου με OPT(I) συμβολίζουμε 

το κόστος μιας βέλτιστης λύσης του I. Το ρ λέγεται παράγοντας προσέγγισης. Αντί για 

την τιμή μιας βέλτιστης λύσης που είναι δύσκολο να υπολογιστεί χρησιμοποιούμε ένα 

κατάλληλο κάτω φράγμα της σε προβλήματα ελαχιστοποίησης. 

Ενδιαφέρουσες κλάσεις προβλημάτων αποτελούν η κλάση PTAS (Polynomial Time 

Approximation Scheme) και η κλάση FPTAS (Fully Polynomial Time Approximation 

Scheme). Στην κλάση PTAS η βέλτιστη λύση προσεγγίζεται σε πολυωνυμικό χρόνο ως 

προς το μέγεθος της εισόδου, δηλαδή υπάρχει ένας (1+ε)-προσεγγιστικός αλγόριθμος 

για κάθε σταθερά ε>0 (το ε εμφανίζεται στην χρονική πολυπλοκότητα του 

αλγορίθμου). Δηλαδή, σε περίπτωση μάλιστα που υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης 

επιπλέον χρόνου η προσέγγιση της λύσης μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη. Προβλήματα 

που ανήκουν στην κλάση PTAS είναι το πρόβλημα knapsack, το πρόβλημα makespan 

scheduling,  και άλλα. Στην κλάση FPTAS ισχύει ότι πρέπει να ισχύει για το PTAS και 

επιπλέον ο χρόνος που απαιτείται είναι πολυωνυμικός ως προς το 1/ε. Παράδειγμα 

προβλήματος που ανήκει στην κλάση FPTAS είναι το 0-1 knapsack. 

Η χρήση ΑΑ στοχεύει στην εύρεση λύσεων που προσεγγίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό 

την βέλτιστη λύση του προβλήματος. Ωστόσο κάθε ΑΑ μπορεί να εφαρμοστεί σε 

συγκεκριμένο πρόβλημα ενώ υπάρχουν προβλήματα για τα οποία δεν έχει βρεθεί ΑΑ 

(http://www.nada.kth.se/~viggo/wwwcompendium/). Κατά συνέπεια η χρησιμότητά 

τους σε πρακτικές εφαρμογές συχνά είναι περιορισμένη. 

2.6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

Τρεις βασικές αλγοριθμικές τεχνικές είναι η μέθοδος «Διαίρει και βασίλευε», ο 

δυναμικός προγραμματισμός και η άπληστη μέθοδος. Οι δύο τελευταίες είναι μάλιστα 

μέθοδοι βελτιστοποίησης οι οποίες είναι σε θέση να εντοπίσουν την βέλτιστη λύση σε 

ένα πρόβλημα όταν η βέλτιστη λύση στο αρχικό πρόβλημα περιλαμβάνει τις λύσεις και 

στα υποπροβλήματα. Αυτό σημαίνει ισοδύναμα ότι η καλύτερη λύση στο σύνολο θα 

πρέπει να περιέχει τις καλύτερες δυνατές λύσεις στα μέρη. Αν δεν ισχύει αυτή η 

ιδιότητα τότε αποτυγχάνουν να βρουν την καλύτερη λύση.  

Η μέθοδος διαίρει και βασίλευε αφορά προβλήματα τα οποία μπορούν να διαιρεθούν σε 

άλλα μικρότερα υποπροβλήματα που παρουσιάζουν την ίδια μορφή με το αρχικό 

πρόβλημα. Έτσι σταδιακά διαιρείται το πρόβλημα σε άλλα μικρότερα υποπροβλήματα 

μέχρις ότου να εντοπιστεί το σημείο όπου πλέον τα υποπροβλήματα είναι απλά στην 

λύση τους. Στην συνέχεια οι λύσεις των υποπροβλημάτων συνδυάζονται έτσι ώστε να 

καταλήξουμε στην λύση του αρχικού προβλήματος. Συνήθως η μέθοδος αυτή 

συνδυάζεται με την προγραμματιστική μέθοδο της αναδρομής. Κλασικά προβλήματα τα 

οποία επιλύονται με την μέθοδο διαίρει και βασίλευε είναι τα ακόλουθα: 
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• Η δυαδική αναζήτηση (Binary search.) 

• Η ταξινόμηση με συγχώνευση (Merge sort). 

• Η γρήγορη ταξινόμηση (Quicksort). 

Ο δυναμικός προγραμματισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ορισμένων 

προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης στα οποία μπορούμε να αναγνωρίσουμε 

ιδιαίτερη δομή. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι δυνατή η διάσπαση του προβλήματος 

βελτιστοποίησης σε υποπροβλήματα που έχουν παρόμοια δομή με το αρχικό πρόβλημα 

ενώ η λύση στο αρχικό πρόβλημα πρέπει να είναι σύνθεση των βέλτιστων λύσεων που 

προκύπτουν από επιμέρους υποπροβλήματα τα οποία μπορούν να έχουν και 

επικαλυπτόμενα μέρη. Η βασική αρχή στην οποία στηρίζεται ο δυναμικός 

προγραμματισμός είναι η αρχή της βελτιστότητας η οποία αναφέρει ότι τμήματα των 

βέλτιστων λύσεων είναι και αυτά βέλτιστα. Ο δυναμικός προγραμματισμός οδηγεί σε 

αλγορίθμους που έχουν πολυωνυμικό χρόνο εκτέλεσης ενώ συχνά υλοποιείται με λίγες 

γραμμές κώδικα. Αναμφισβήτητα πρόκειται για μια ισχυρή αλλά μάλλον εξειδικευμένη 

μεθοδολογία. Κλασικά προβλήματα που επιλύονται αποδοτικά με δυναμικό 

προγραμματισμό είναι τα ακόλουθα: 

• Αλυσιδωτός πολλαπλασιασμός πινάκων. 

• Διακριτό πρόβλημα σακιδίου. 

• Πρόβλημα εύρεσης συντομότερης διαδρομής σε κατευθυνόμενο γράφο. 

Σύμφωνα με την άπληστη μέθοδο η επιλογή την οποία θα κάνει ένας αλγόριθμος 

προκειμένου να επιλύσει ένα πρόβλημα είναι εκείνη η οποία είναι την δεδομένη χρονική 

στιγμή βέλτιστη. Υπάρχουν προβλήματα στα οποία αυτό το απλό σκεπτικό 

αντιμετώπισης οδηγεί ακόμη και σε  βέλτιστές λύσεις. Κλασικά προβλήματα που 

επιλύονται αποδοτικά με την άπληστη μέθοδο είναι τα ακόλουθα: 

• Πρόβλημα εύρεσης δένδρου επικάλυψης ελάχιστου κόστους (Prim-Kruskal). 

• Πρόβλημα εύρεσης συντομότερης διαδρομής (Dijsktra). 

• Συνεχές πρόβλημα σακιδίου. 
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3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Υπάρχει πληθώρα τεχνικών που επιλύουν προβλήματα βελτιστοποίησης. Σημαντικές 

κατηγορίες τεχνικών βελτιστοποίησης είναι ο μαθηματικός προγραμματισμός, η 

τεχνητή νοημοσύνη, η υπολογιστική νοημοσύνη και οι μεταευρετικές τεχνικές. Δεν 

φαίνεται να υπάρχει μια μέθοδος ή μια κατηγορία μεθόδων η οποία να αντιμετωπίζει με 

καλύτερο τρόπο σε σχέση με τις υπόλοιπες το σύνολο των προβλημάτων 

βελτιστοποίησης. Εξάλλου όπως έχει θεωρητικά αποδειχθεί από τους Wolpert και 

MacReady [WM97] ισχύει υπό περιορισμούς ότι «η μέση απόδοση όλων των 

αλγορίθμων βελτιστοποίησης επί όλων των προβλημάτων βελτιστοποίησης είναι 

ισοδύναμη». Το θεώρημα αυτό είναι γνωστό ως “No Free Lunch Theorem” και 

εκμηδενίζει τις ελπίδες να βρεθεί μια τεχνική η οποία να δίνει καλύτερα αποτελέσματα 

επί του συνόλου όλων των προβλημάτων βελτιστοποίησης. Ωστόσο για υποσύνολα του 

συνόλου όλων των προβλημάτων δεν ισχύει το ίδιο συμπέρασμα οπότε ορισμένα 

προβλήματα βελτιστοποίησης ενδεχομένως επιλύονται αποδοτικότερα με μια μέθοδο 

έναντι μιας άλλης. 

3.1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Με τον όρο μαθηματικός προγραμματισμός αναφερόμαστε  σε τεχνικές 

βελτιστοποίησης οι οποίες στηρίζονται σε ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο και οι οποίες 

με αφετηρία τον γραμμικό προγραμματισμό διαμόρφωσαν μια ολόκληρη κατηγορία 

υπολογιστικών μεθόδων ικανή να επιλύσει πληθώρα δύσκολων προβλημάτων 

βελτιστοποίησης.  Οι τεχνικές που θα αναφερθούν στην  συνέχεια συναντώνται στην 

βιβλιογραφία και ως τεχνικές επιχειρησιακής έρευνας.  

3.1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού (LP=Linear Programming) προσδιορίζεται 

από τις μεταβλητές απόφασης, την συνάρτηση στόχο και τους περιορισμούς (Σ3.1).  

min cTx 

subject to  

Ax >= b 

x >=0 
[ ]

11 12 1 1

21 22 2 2

1 2

1 2

, , ,

n

n

n

m m mn n m

a a a x b

a a a x b

A x b c c c c

a a a x b

     
     
     
     = = = =
     
     
          

 

(Σ3.1) ΠΡΟΒΛΗΜΑ LP 
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Οι τιμές που θα λάβουν στην λύση του προβλήματος οι μεταβλητές καθορίζουν τις 

αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Κάθε μεταβλητή θα πρέπει να είναι είτε μη 

αρνητική είτε να μην υπάρχει  περιορισμός για το πρόσημό της. Η συνάρτηση στόχος 

είναι μια γραμμική συνάρτηση των μεταβλητών απόφασης και πρέπει να 

ελαχιστοποιηθεί ή να μεγιστοποιηθεί. Οι περιορισμοί αφορούν συνθήκες που πρέπει να 

ισχύουν έτσι ώστε η λύση να είναι έγκυρη. Κάθε περιορισμός θα πρέπει να είναι μια 

γραμμική ισότητα ή ανισότητα. Η παραπάνω γενική περιγραφή ενός προβλήματος LP 

εμπεριέχει ένα αριθμό από σημαντικές υποθέσεις. Ειδικότερα οι υποθέσεις που συνάγει 

η γραμμικότητα είναι οι ακόλουθες: 

• Υπόθεση αναλογικότητας (Proportionality Assumption). Η συμμετοχή κάθε 

μεταβλητής απόφασης στην συνάρτηση στόχο και στο αριστερό μέρος κάθε 

περιορισμού είναι ανάλογη της τιμής της μεταβλητής. 

• Υπόθεση προσθετικότητας (Additivity Assumption). Η συμμετοχή κάθε 

μεταβλητής απόφασης στην συνάρτηση στόχο και στο αριστερό μέρος κάθε 

περιορισμού είναι ανεξάρτητη από την τιμή των άλλων μεταβλητών απόφασης. 

• Υπόθεση διαιρετότητας (Divisibility Assumption). Κάθε μεταβλητή απόφασης 

μπορεί να λάβει δεκαδικές τιμές. 

• Υπόθεση βεβαιότητας (Certainty Assumption). Κάθε μια από τις τιμές των 

παραμέτρων που συμμετέχουν στο πρόβλημα είναι γνωστή με ακρίβεια. 

Κατά την επίλυση ενός LP οι περιορισμοί του προβλήματος και οι περιορισμοί 

πρόσημων των μεταβλητών απόφασης ορίζουν πάντα ένα κυρτό σύνολο (convex set) 

που εμπεριέχει όλες τις εφικτές λύσεις του προβλήματος. Αποδεικνύεται ότι κάθε LP 

που έχει βέλτιστη λύση αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα ακραία σημεία του κυρτού 

συνόλου. Επίσης υπάρχει η πιθανότητα το LP να μην παρουσιάζει λύση (infeasible) ή να 

είναι μη φραγμένο (unbounded) δηλαδή η συνάρτηση στόχος να μπορεί να λαμβάνει 

συνεχώς νέες καλύτερες τιμές καθώς μια μεταβλητή απόφασης κινείται προς το θετικό 

ή το αρνητικό άπειρο. Και οι δύο αυτές καταστάσεις συνήθως αντιστοιχούν σε μοντέλα 

LP που πρέπει να αναδιατυπωθούν. 

3.1.2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ SIMPLEX 

Το 1947 ο George Dantzig ανέπτυξε τον αλγόριθμο Simplex για την βέλτιστη επίλυση 

προβλημάτων LP. Η επιτυχία του αλγορίθμου επιβεβαιώνεται από σχετική μελέτη 

[Win04] η οποία ανέδειξε το γεγονός ότι 85% των εταιρειών που βρίσκονται στην 

λίστα Fortune 500 έχει χρησιμοποιήσει τον εν λόγω αλγόριθμο. Για να εφαρμοστεί ο 

αλγόριθμος Simplex θα πρέπει ένα LP πρόβλημα να μετατραπεί σε κανονική μορφή 

δηλαδή κάθε μεταβλητή απόφασης να είναι μη αρνητική και όλοι οι περιορισμοί να 

είναι ισότητες. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να προστεθούν νέες μεταβλητές slack ή 

excess σε κάθε περιορισμό που ήταν ανισότητα προκειμένου να μετατραπεί σε ισότητα. 
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Δηλαδή από ένα πρόβλημα με n μεταβλητές απόφασης και m περιορισμούς προκύπτει 

μια αναπαράσταση με n+m μεταβλητές όλες με περιορισμό μη αρνητικότητας. Ο 

αλγόριθμος στην πρώτη φάση εντοπίζει με κάποιο τρόπο (π.χ. μέθοδο του μεγάλου Μ) 

μια κορυφή του εφικτού συνόλου η οποία αποτελεί την βασική εφικτή λύση (basic 

feasible solution). Στην λύση αυτή ένα υποσύνολο από τις μεταβλητές του προβλήματος 

με πλήθος ίσο με τον αριθμό των περιορισμών m αποτελούν τις βασικές μεταβλητές 

ενώ οι υπόλοιπες μεταβλητές n σε πλήθος ονομάζονται ελεύθερες. Οι n ελεύθερες 

μεταβλητές λαμβάνουν την τιμή μηδέν και προσδιορίζεται η τιμή των m βασικών  

μεταβλητών από τις m διαθέσιμες εξισώσεις των περιορισμών λύνοντας ένα σύστημα 

εξισώσεων m x m. Στην επόμενη φάση ο αλγόριθμος μεταβαίνει από κορυφή σε κορυφή 

κατά μήκος των ακμών του εφικτού συνόλου. Αυτό συμβαίνει επαναλαμβάνοντας την 

αντικατάσταση μιας μη βασικής μεταβλητής με μια βασική μεταβλητή με στόχο την 

αποκόμιση του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους για την συνάρτηση στόχο από αυτή την 

ενέργεια. Η επιλογή της μη βασικής μεταβλητής γίνεται εξετάζοντας το συντελεστή που 

έχει στην συνάρτηση στόχο ενώ η επιλογή της βασικής μεταβλητής που θα 

αντικατασταθεί επιλέγεται με βάση τον συντελεστή που έχει στον περιορισμό που 

συμμετέχει. Στο τέλος κάθε επανάληψης η βασική μεταβλητή που αντικαθίσταται 

λαμβάνει οριακή τιμή.  

3.1.2.1 Ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ SIMPLEX 

Στην μέθοδο Simplex οι συντελεστές των μεταβλητών δημιουργούν ένα πίνακα 

περιορισμών και οι συντελεστές των βασικών μεταβλητών δημιουργούν ένα 

αντιστρέψιμο μη ιδιόμορφο (nonsingular) τετραγωνικό υποπίνακα που ονομάζεται 

basis. Σε κάθε επανάληψη επιλύεται ένα γραμμικό σύστημα εξισώσεων που αφορά τον 

basis ο οποίος με την σειρά του ενημερώνεται και χρησιμοποιείται στην επόμενη 

επανάληψη. Ο πίνακας basis για πρακτικά προβλήματα είναι συνήθως αραιός καθώς τα 

περισσότερα στοιχεία του είναι μηδενικά ενώ μια μορφή του διατηρείται στην μνήμη 

του υπολογιστή και τμήματά του επαναϋπολογίζονται σε κάθε βήμα. Αν και αλγόριθμος 

Simplex έχει εκθετική πολυπλοκότητα στην χειρότερη περίπτωση O(c2n) στην πράξη 

έχει παρατηρηθεί ότι συνήθως η βέλτιστη λύση προσδιορίζεται εξετάζοντας έναν 

αριθμό m έως 3m/2 κορυφές (εφικτές λύσεις) του χώρου λύσεων όπου m είναι το 

πλήθος των περιορισμών, γεγονός που καθιστά τον αλγόριθμο ιδιαίτερα αποδοτικό 

στην πράξη.  

Η μέθοδος του Khachian (μέθοδος συρρικνωμένων ελλειψοειδών) ήταν η πρώτη που 

απέδειξε ότι ο γραμμικός προγραμματισμός μπορεί να επιλυθεί σε πολυωνυμικό χρόνο. 

Η απόδοση όμως της συγκεκριμένης μεθόδου στην πράξη ήταν απογοητευτική καθώς 

για παράδειγμα ένα πρόβλημα με 3000 μεταβλητές απόφασης και 1000 εξισώσεις 

απαιτεί 1015 επαναλήψεις για να βρεθεί η λύση. Η μέθοδος του Karmarkar απέδειξε εκ 

νέου την δυνατότητα σύγκλισης σε πολυωνυμικό χρόνο ενώ ταυτόχρονα αποτέλεσε μια 

πρακτικά εφαρμόσιμη λύση για προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού. Οι 
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επιδόσεις μάλιστα της μεθόδου Karmarkar είναι καλύτερες για ορισμένα στιγμιότυπα 

προβλήματος από τις αντίστοιχες επιδόσεις της μεθόδου simplex.   

3.1.2.2 ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ SIMPLEX  

Διάφορες παραλλαγές του αλγορίθμου Simplex έχουν προταθεί. Ο αλγόριθμος Simplex 

δύο φάσεων βρίσκει πρώτα μια λύση που είναι εφικτή για το πρόβλημα (Phase I) και 

στην συνέχεια επαναληπτικά κατευθύνεται προς την βέλτιστη λύση (Phase II). Αυτό 

που συμβαίνει είναι ότι εφαρμόζεται στην πράξη δύο φορές ο αλγόριθμος Simplex. Στην 

πρώτη φάση προστίθενται τεχνητές μεταβλητές έτσι ώστε το πρόβλημα να μετατραπεί 

σε κανονική μορφή που να έχει μια τεχνητή μεταβλητή σε κάθε περιορισμό και στην 

συνέχεια αντικαθίσταται η συνάρτηση στόχος με νέα συνάρτηση ελαχιστοποίησης που 

προκύπτει από το άθροισμα των τεχνητών μεταβλητών. Επιλύεται το πρόβλημα και οι 

τιμές που προκύπτουν χρησιμοποιούνται ως αρχική λύση για την δεύτερη φάση του 

αλγορίθμου όπου πλέον αποκαθίσταται η αρχική συνάρτηση στόχος και εφαρμόζεται 

εκ νέου ο αλγόριθμος Simplex.  Μια άλλη παραλλαγή είναι ο αλγόριθμος Dual Simplex 

που επιλύει το πρόβλημα χωρίς την χρήση τεχνητών μεταβλητών. Χρησιμοποιεί 

κάποιες από τις αρνητικές τιμές του διανύσματος b προκειμένου να εντοπίσει την τιμή 

η οποία θα αποτελέσει το pivot entry. Ο αλγόριθμος  Network Primal Simplex 

χρησιμοποιεί ειδικές δομές δεδομένων για να επιλύσει προβλήματα που μπορούν να 

διατυπωθούν με συγκεκριμένο τρόπο. Είναι 100 με 200 φορές ταχύτερος σε σχέση με 

την γενική μέθοδο Simplex. Ο αλγόριθμος Primal-Dual Barrier (interior point) 

ταυτόχρονα κινείται προς εφικτές και βέλτιστες λύσεις. Είναι πολυωνυμικής 

πολυπλοκότητας Ο(cnb) και συνεπώς για μεγάλα μεγέθη προβλημάτων θεωρητικά είναι 

αποδοτικότερος από τον αλγόριθμο Simplex. Στον αλγόριθμο αυτό το πρόβλημα LP 

διατυπώνεται σε ειδική μορφή και οι μεταβλητές απόφασης μετασχηματίζονται με 

βάση αρχές της προβολικής γεωμετρίας.   

3.1.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ  

Η ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis) επιτρέπει να εξάγουμε με την μέθοδο 

Simplex επιπλέον πληροφορίες για την λύση που παράγεται αλλάζοντας οριακά τους 

συντελεστές των μεταβλητών απόφασης της συνάρτησης στόχου καθώς και τους 

όρους που βρίσκονται στα δεξιά μέρη των ανισοτήτων.  

Κάθε γραμμικό πρόβλημα αναφέρεται ως πρωτογενές (primal) και  έχει ένα 

συμπληρωματικό πρόβλημα που ονομάζεται δυϊκό (dual). Η λύση του ενός από τα δύο 

συνεπάγεται την λύση και του άλλου. Συνεπώς αν το πρωτογενές πρόβλημα είναι το: 

min  cTx 

s.t.  Ax >= b 

 x >=0 

 

το δυϊκό ισοδύναμο είναι το 

 

max  bTy 

s.t. ATy >= c 

 y>=0 
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Η δυϊκή τιμή ενός περιορισμού που ονομάζεται και σκιώδης τιμή (shadow price) είναι ο 

ρυθμός αλλαγής της συνάρτησης στόχου καθώς το δεξί μέρος της ανισότητας 

χαλαρώνει. Η  οικονομική ερμηνεία της δυϊκής τιμής ενός περιορισμού αναφέρει ότι 

υποδηλώνει το ποσό που είμαστε διατεθειμένοι να «πληρώσουμε» για χαλάρωση μιας 

μονάδας  στον περιορισμό. Η δυϊκή τιμή μιας μεταβλητής  που ονομάζεται και 

μειούμενο κόστος (reduced cost) είναι ο ρυθμός αλλαγής της συνάρτησης στόχου εάν 

αναγκάσουμε την μεταβλητή που είχε τιμή 0 στην βέλτιστη λύση να εισαχθεί σε μια νέα 

λύση. 

3.1.3 ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Αν γνωρίζουμε ότι όλες οι μεταβλητές ενός προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού 

είναι ακέραιες τότε το πρόβλημα αναφέρεται ως πρόβλημα ακέραιου 

προγραμματισμού. Αν μόνο μερικές από τις μεταβλητές του προβλήματος είναι 

ακέραιες τότε το πρόβλημα λέγεται ότι είναι πρόβλημα μεικτού ακέραιου 

προγραμματισμού. Ο ακέραιος προγραμματισμός έχει καθιερωθεί ως ένας αποδοτικός 

τρόπος για την επίλυση δύσκολων προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης που 

παρουσιάζουν πρακτικό ενδιαφέρον. Ο αλγόριθμος branch and bound και οι τεχνικές 

cutting plane αποτελούν τις δύο κύριες ιδέες στις οποίες στηρίχθηκε η επιτυχής 

εφαρμογή του. 

Συχνά το ίδιο πρόβλημα μπορεί να διατυπωθεί με διαφορετικά εναλλακτικά μοντέλα 

ακεραίου προγραμματισμού.  Ωστόσο παρατηρείται το φαινόμενο κάποιο μοντέλο να 

οδηγεί σε λύση μέσα σε αποδεκτά χρονικά πλαίσια ενώ κάποια άλλα μοντέλα να 

αδυνατούν να επιλύσουν το πρόβλημα ακόμα και για μικρά μεγέθη προβλήματος σε 

λογικό χρόνο. Συνεπώς η επιλογή του κατάλληλου μοντέλου ισοδυναμεί πολλές φορές 

και με την ύπαρξη πρακτικής λύσης για ένα πρόβλημα. Μια βασική αρχή δημιουργίας 

αποδοτικών μοντέλων είναι η χρήση σφιχτότερων γραμμικών χαλαρώσεων (linear 

relaxation). Ένα μοντέλο με γραμμική χαλάρωση F1 θεωρείται σφιχτότερο από ένα 

μοντέλο με γραμμική χαλάρωση F2 αν κάθε δεκαδική εφικτή λύση του F1 είναι επίσης 

και δεκαδική εφικτή λύση του F2 αλλά όχι το αντίστροφο. Η προσπάθεια δημιουργίας 

σφιχτότερων μοντέλων γραμμικής χαλάρωσης μπορεί να σημαίνει αύξηση του αριθμού 

των περιορισμών άρα και περισσότερο χρόνο επίλυσης για το γραμμικό πρόβλημα αλλά 

η συνεπαγόμενη μείωση του μεγέθους του branch and bound δένδρου αντισταθμίζει με 

το παραπάνω τον χρόνο επίλυσης που απαιτείται συνολικά για το πρόβλημα. Ένα 

μοντέλο για ένα πρόβλημα ακέραιου προγραμματισμού θεωρείται ως ιδεώδες αν η 

βέλτιστη λύση αποτελεί ακραίο σημείο της γραμμική χαλάρωσης του προβλήματος. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα σύγχρονα λογισμικά βελτιστοποίησης (ILOG CLPEX, 

XPRESS-MP) τείνουν να ενσωματώσουν με διάφορες φάσεις προεπεξεργασίας  
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βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν στο μοντέλο με συνέπεια ο δημιουργός του 

μοντέλου να πρέπει να συλλάβει πραγματικά πρωτότυπες ιδέες για την βελτίωση της 

ποιότητας του μοντέλου [Tri05]. Έκπληξη μάλιστα προκαλεί το φαινόμενο όπως 

παρατηρείται στο [Aar98] ότι η προσθήκη πλεοναζόντων περιορισμών σε ένα μοντέλο 

μπορεί να οδηγήσει στην ταχύτερη επίλυση του προβλήματος από τον επιλυτή του 

λογισμικού βελτιστοποίησης. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν για παράδειγμα εισαχθεί στο 

μοντέλο ένας περιορισμός μορφής σακιδίου (άθροισμα δυαδικών μεταβλητών με μη 

αρνητικούς συντελεστές που είναι μικρότερο ή ίσο από μια μη αρνητική τιμή). Σε αυτή 

την περίπτωση τεχνικές που έχουν προκύψει από την μελέτη του προβλήματος 

σακιδίου μπορούν να εφαρμοστούν και να προστεθούν αυτόματα από τον επιλυτή 

σύνολα ανισοτήτων που ονομάζονται cover ανισότητες και τα οποία δημιουργούν ένα 

πολύ σφιχτότερο μοντέλο του προβλήματος που μπορεί να λυθεί χωρίς διακλαδώσεις. 

3.1.4 ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΟΥ LAGRANGE 

Η μέθοδος της χαλάρωσης του Lagrange (LAGR=Lagrangean Relaxation) αναπτύχθηκε 

από τους Held και Karp το 1970 [HK70]. Για ένα πρόβλημα ελαχιστοποίησης ακέραιου 

προγραμματισμού η μέθοδος LAGR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία κάτω 

ορίων σε σχέση με την βέλτιστη λύση. Εναλλακτικά για τον ίδιο σκοπό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της γραμμικής χαλάρωσης (Linear Programming relaxation) 

στην οποία αφαιρούνται οι περιορισμοί ακεραιότητας από τις μεταβλητές του 

προβλήματος και το πρόβλημα λύνεται με κάποιο Simplex αλγόριθμο ή με κάποιο 

αλγόριθμο εσωτερικού σημείου ή ακόμα και με την μέθοδο Dual Ascent. Η λύση που 

προκύπτει αποτελεί κάτω όριο εφόσον το πρόβλημα είναι ελαχιστοποίησης. Ωστόσο σε 

πολλά προβλήματα η λύση της γραμμικής χαλάρωσης ενός προβλήματος δεν είναι 

υπολογιστικά εφικτή καθώς ο αριθμός των μεταβλητών και των περιορισμών είναι 

υπερβολικά μεγάλος. Η τεχνική LAGR λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο από την μέθοδο 

της γραμμικής χαλάρωσης. Ειδικότερα αντιστοιχεί μη αρνητικούς πολλαπλασιαστές 

Lagrange σε κάποιους από τους περιορισμούς τους οποίους στην συνέχεια προσαρτά 

στην συνάρτηση κόστους του προβλήματος. Στην συνέχεια λύνει το πρόβλημα 

ακέραιου προγραμματισμού που προκύπτει και το οποίο είναι ευκολότερο να λυθεί σε 

σχέση με το αρχικό πρόβλημα. Με μαθηματικό φορμαλισμό αυτό που συμβαίνει είναι 

ότι το πρόβλημα P1 μετασχηματίζεται στο πρόβλημα P2 (Σ3.2). 

min cx 

s.t. Ax >= b 

 Bx >= d 

 x ∈(0,1) 

min cx + λ(b-Ax) 

s.t. Bx >= d 

 x ∈(0,1) 

 λ >= 0 

Πρόβλημα P1 Πρόβλημα P2 

(Σ3.2) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ P1 ΣΕ P2 
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Το σκεπτικό στην μέθοδο LAGR είναι ότι καθώς το λ>=0 και το (b-Ax)<=0 ο παράγοντας 

που προστίθεται λ(b-Αx) στην συνάρτηση κόστους είναι μη θετικός πιέζοντας την 

συνάρτηση κόστους προς χαμηλότερες τιμές. Άρα η απόρριψη των περιορισμών Ax >= b 

μπορεί να γίνει από το πρόβλημα P2 καθώς η τήρηση των εν λόγω περιορισμών θα 

επιτευχθεί εμμέσως από την προσπάθεια ελαχιστοποίησης της συνάρτησης κόστους. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η λύση στο πρόβλημα P2 δεν είναι απαραίτητο ότι 

αντιστοιχεί σε εφικτή λύση του αρχικού προβλήματος P1. Η διαφορά μάλιστα των 

βέλτιστων λύσεων ανάμεσα στα δύο προβλήματα ονομάζεται duality gap. Συνεπώς θα 

πρέπει να αναπτυχθεί ένας ευρετικός Lagrangean αλγόριθμος που να μετασχηματίζει 

την λύση του προβλήματος P2 σε εφικτή λύση για το πρόβλημα P1. Ο ευρετικός 

Lagrangean αλγόριθμος μπορεί να είναι απλός στην σύλληψή του και όμως να δίνει 

ικανοποιητικά αποτελέσματα όπως φαίνεται στο παράδειγμα του Beasley [Bea90]. 

Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο το πρόβλημα P2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

διευκόλυνση της επίλυσης του προβλήματος P1 είναι αναγνωρίζοντας μεταβλητές που 

δεν μπορούν να συμμετέχουν στην βέλτιστη λύση καθώς και μεταβλητές που πρέπει να 

συμμετέχουν στην βέλτιστη λύση. Έτσι επιτυγχάνεται η μείωση των διαστάσεων του 

προβλήματος P1 και η επίλυσή του γίνεται υπολογιστικά ευκολότερη. Ο στόχος της 

μεθόδου LAGR είναι ο εντοπισμός των πολλαπλασιαστών Lagrange που δίνουν το 

μεγαλύτερο κάτω όριο για το πρόβλημα P2 και το πρόβλημα αυτό ονομάζεται 

Lagrangean δυϊκό. Για τον καθορισμό των πολλαπλασιαστών Lagrange υπάρχουν δύο 

τεχνικές η subgradient optimization  και η ρύθμιση των πολλαπλασιαστών (multiplier 

adjustment). Η τεχνική Subgradient Optimization (SO) αποτελεί μια επαναληπτική 

διαδικασία που ξεκινώντας από ένα αρχικό σύνολο πολλαπλασιαστών Lagrange 

δημιουργεί νέες τιμές για τους πολλαπλασιαστές με ένα συστηματικό τρόπο. Δεν 

εξασφαλίζει ότι η τιμή του ορίου ZLB θα αυξάνεται σε κάθε βήμα και γι’ αυτό τον λόγο 

πρέπει να διατηρείται η καλύτερη τιμή που έχει σημειωθεί από όλες τις επαναλήψεις. Η 

συμπεριφορά που συνήθως παρατηρείται είναι ότι η μεγαλύτερη τιμή του κάτω ορίου 

αυξάνεται γρήγορα αρχικά και ο ρυθμός αύξησης μειώνεται καθώς προχωρά η 

διαδικασία. Η τεχνική Multiplier Adjustment (MA) είναι ένας απλός ευρετικός τρόπος 

προσδιορισμού των πολλαπλασιαστών Lagrange με πλεονέκτημα τον μικρό χρόνο 

εκτέλεσης. Στην τεχνική MA συνήθως αλλάζει ένας μόνο πολλαπλασιαστής σε κάθε 

επανάληψη σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στην τεχνική SO στην οποία σε μια 

επανάληψη θεωρητικά μπορούν να αλλάξουν και όλοι οι πολλαπλασιαστές. Ως κύρια 

μειονεκτήματα της τεχνικής ΜΑ είναι ότι παράγει λιγότερο καλές τιμές ορίων ZLB και ότι 

πρέπει  μέθοδος να προσαρμόζεται ειδικά σε κάθε πρόβλημα. 

3.1.5 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

Σε πολλά πρακτικά προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης προκειμένου το 

μαθηματικό μοντέλο να προσεγγίζει ικανοποιητικά το πραγματικό πρόβλημα 

ενσωματώνεται ένα σημαντικό μέρος των κανόνων του προβλήματος στον ορισμό των 
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μεταβλητών του μοντέλου. Τέτοια μοντέλα λόγω του τεράστιου αριθμού μεταβλητών 

είναι ιδιαίτερα δύσκολα να χρησιμοποιηθούν σε αποδοτικές υλοποιήσεις λύσεων με τις 

παραδοσιακές τεχνικές τους ακέραιου προγραμματισμού. Η μέθοδος της Δυναμικής 

Δημιουργίας Μεταβλητών (ΔΔΜ) μπορεί ωστόσο να δώσει διέξοδο σε αυτή την 

κατάσταση καθώς δεν κατασκευάζονται όλες οι μεταβλητές του προβλήματος εκ των 

προτέρων αλλά σε κάθε βήμα της μεθόδου ένας σχετικά μικρός αριθμός μεταβλητών 

ενσωματώνεται με συστηματικό τρόπο στο πρόβλημα. Με αυτό τον τρόπο επιλύονται 

προβλήματα μικρότερου μεγέθους ενώ η λύση που παράγεται στο τέλος της 

διαδικασίας έχει συνήθως χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας που την κατατάσσουν 

κοντά στην θεωρητικά βέλτιστη λύση του συνολικού προβλήματος. Συμπερασματικά η 

μέθοδος ΔΔΜ είναι μια επακριβής (exact) μέθοδος που στηρίζεται στις αρχές 

decomposition του μαθηματικού προγραμματισμού και χρησιμοποιείται για την 

επίλυση μεγάλων και σύνθετων προβλημάτων. Παραδείγματα προβλημάτων που έχουν 

αντιμετωπιστεί με την μέθοδο ΔΔΜ είναι το cutting stock problem, το πρόβλημα 

χρονοπρογραμματισμού νοσοκόμων (nurse scheduling problem), το airline crew 

scheduling problem και άλλα.  Στην μέθοδο αυτή κάθε νέα στήλη δημιουργείται 

λύνοντας ένα βοηθητικό πρόβλημα. Στην περίπτωση του cutting stock problem το 

βοηθητικό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα σακιδίου ενώ στην περίπτωση του nurse 

scheduling  problem είναι ένα πρόβλημα εύρεσης συντομότερου μονοπατιού με 

περιορισμούς πόρων σε ένα κατευθυνόμενο γράφο. Ειδικότερα η μέθοδος ΔΔΜ 

αποτελεί ένα τρόπο επίλυσης ενός LP προβλήματος που προσθέτει στήλες κατά την 

φάση pricing της μεθόδου simplex. Η δημιουργία μιας στήλης στην primal 

μοντελοποίηση του προβλήματος αντιστοιχεί στην προσθήκη ενός περιορισμού στην 

dual μοντελοποίηση του προβλήματος άρα όσον αφορά το δυϊκό πρόβλημα είναι μια 

μέθοδος cutting plane. Για την κατανόηση της μεθόδου ΔΔΜ είναι σημαντικό να γίνει 

διαφοροποίηση μεταξύ στήλης (column) και μεταβλητής απόφασης. Υπάρχουν 

προβλήματα με τεράστιο αριθμό στηλών στα οποία δεν είναι δυνατή η πραγματική 

αποθήκευση όλων των στηλών. Στον αλγόριθμο Simplex, για παράδειγμα, οι στήλες που 

σχετίζονται με τις μη βασικές μεταβλητές γίνονται price out η μια μετά την άλλη στην 

σειρά προκειμένου να καθοριστεί ποια θα είναι η μεταβλητή που θα εισαχθεί στην 

λύση. Ειδικότερα υπολογίζεται το μειωμένο κόστος κάθε μη βασικής μεταβλητής xj με 

την διαδικασία price out ως: 

reduced_cost(xj)=cj – cBB-1aj 

όπου cj είναι ο συντελεστής της μεταβλητής xj στην συνάρτηση στόχο, cB είναι το 

διάνυσμα των συντελεστών για τις βασικές μεταβλητές στην συνάρτηση στόχο, Β-1 

είναι ο αντίστροφος του πίνακα m x m που δημιουργείται από τις στήλες των βασικών 

μεταβλητών και aj είναι η στήλη της μεταβλητής xj. Η μέθοδος Simplex έχει εντοπίσει 

την βέλτιστη λύση όταν για όλες τις μη βασικές μεταβλητές ισχύει ότι το μειωμένο 

κόστος τους είναι μη αρνητικό. Αν όμως υπάρχει μη βασική μεταβλητή με αρνητικό 
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μειωμένο κόστος τότε αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αντικαταστήσει κάποια βασική 

μεταβλητή και η συνάρτηση κόστους να βελτιωθεί περαιτέρω. Σε προβλήματα με πολύ 

μεγάλο αριθμό στηλών ο χρόνος που απαιτείται για να υπολογιστεί το μειωμένο κόστος 

απαριθμώντας όλες τις μη βασικές μεταβλητές είναι απαγορευτικός. Η μέθοδος ΔΔΜ 

(Σ3.3) λειτουργεί ως εναλλακτική λύση σε σχέση με την πλήρη απαρίθμηση και 

αναζητεί την βέλτιστη λύση σε ένα σχετικό υποπρόβλημα προκειμένου να εντοπίσει μια 

στήλη που να επιφέρει βελτίωση στην λύση. 

Βήμα 1: Επίλυση του προβλήματος LP(J) για ένα υποσύνολο των στηλών J ⊆ {1,2,…,n}. 

LP(J)= min ( ) ( ) : ( , ) ( ) , 0
j J j J

c j x j A i j x j b x
∈ ∈

= ≥∑ ∑  

Βήμα 2: Χρησιμοποιώντας δυικές μεταβλητές π που είναι βέλτιστες για το LP(J) 

εξετάζουμε αν υπάρχει μεταβλητή j που να μην ανήκει στο J και για την οποία το 

μειωμένο κόστος  να είναι αρνητικό. Αν υπάρχει προσθέτουμε την μεταβλητή j στο J και 

επιλύουμε εκ νέου το πρόβλημα LP(J). Αν δεν υπάρχει έχουμε εντοπίσει την βέλτιστη 

λύση για όλες τις στήλες. 

(Σ3.3) Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

Η μέθοδος ΔΔΜ εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από τους Ford και Fulkerson το 1958. 

Εξελίχθηκε από τους Dantzig και Wolfe εξειδικεύοντας για την περίπτωση των 

προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού ενώ η πρώτη επιτυχής εφαρμογή της 

μεθόδου σε πρακτικό πρόβλημα έγινε από τους Gilmore  και Gomory το 1961. Με την 

εξέλιξη της τεχνολογίας υπολογιστών αλλά και των διαθέσιμων γραμμικών επιλυτών 

έγινε δυνατή η αποδοτική ενσωμάτωση της μεθόδου ΔΔΜ στην μέθοδο Branch and 

Bound. Το σχήμα που προκύπτει ονομάστηκε Branch and Price και έχει εφαρμοστεί σε 

μεγάλο αριθμό προβλημάτων με επιτυχία.  

3.2 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

Τα χαρακτηριστικά ενός ευφυούς υπολογιστικού συστήματος είναι η ευελιξία, η 

προσαρμοστικότητα, η μνήμη, η εκμάθηση, ο συλλογισμός και η δυνατότητα 

διαχείρισης πληροφοριών που δεν είναι πλήρεις ή είναι ανακριβείς [Kri03]. 

Παραδοσιακά η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) θεωρείται ως ο βασικός πυλώνας πάνω στον 

οποίο χτίζονται ευφυή συστήματα. Σύμφωνα με τους Russel και Norvig [RN95] η ΤΝ 

κινείται σε δύο κατευθύνσεις. Η μια είναι η ανθρωπιστική ΤΝ (HAI=Humanistic 

Artificial Intelligence) και εξετάζει υπολογιστικές μηχανές που πιστεύεται ότι 

«σκέφτονται» και ενεργούν παρόμοια με τους ανθρώπους. Η άλλη κατεύθυνση 

ονομάζεται ορθολογιστική ΤΝ (RAI=Rationalistic Artificial Intelligence) και αναλύει 

υπολογιστικές μηχανές που προσπαθούν να εξομοιώσουν την συμπεριφορά των 

ανθρώπων. Συνεπώς ενώ η HAI κατασκευάζει μηχανές που εκτελούν εργασίες οι οποίες 

όταν πραγματοποιούνται από ανθρώπους απαιτούν νοημοσύνη, η RAI επιζητά την 

αποσαφήνιση και την προσομοίωση ευφυούς συμπεριφοράς μέσω υπολογιστικών 

διεργασιών. Σήμερα με τον όρο ΤΝ δεν καλύπτονται όλες τις προσπάθειες κατασκευής 
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ευφυών υπολογιστικών  συστημάτων. Ο όρος ΤΝ αναφέρεται στην «συμβολική 

αναπαράσταση και στον χειρισμό  από πάνω προς τα κάτω» εννοώντας ότι πρώτα 

μελετάται και κατασκευάζεται η δομή του προβλήματος και μετά τυποποιημένες 

τεχνικές συμπερασμού εφαρμόζονται σε αυτή την δομή. 

3.2.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ  

Ο προγραμματισμός με περιορισμούς (CP=Constraint Programming) είναι μια μορφή 

δηλωτικού προγραμματισμού (declarative programming) καθώς δεν ορίζεται η σειρά 

των αλγοριθμικών βημάτων η οποία πρόκειται να εκτελεστεί αλλά ορίζονται διάφορες 

ιδιότητες της επιθυμητής λύσης. Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος CP για την 

επίλυση ενός προβλήματος θα πρέπει να προηγηθεί η διατύπωσή του ως πρόβλημα 

ικανοποίησης περιορισμών (CSP=Constraint Satisfaction Problem). Αυτό περιλαμβάνει 

τον ορισμό διαφόρων μεταβλητών απόφασης μαζί με το πεδίο ορισμού (domain) της 

κάθε μεταβλητής καθώς και την περιγραφή των περιορισμών του προβλήματος. Κάθε 

περιορισμός αφορά υποσύνολα των μεταβλητών του προβλήματος και προσδιορίζει 

τους επιτρεπτούς συνδυασμούς τιμών για τις μεταβλητές.  Μπορούν να ορισθούν και μη 

γραμμικοί περιορισμοί ενώ η συνάρτηση κόστους ορίζεται εμμέσως ως ένας επιπλέον 

ειδικού τύπου περιορισμός.  

Η ανάθεση τιμής για κάθε μεταβλητή του CSP που ικανοποιεί όλους τους περιορισμούς 

προσδιορίζει μια λύση για το πρόβλημα. Για να γίνει αυτό χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι 

διάδοσης περιορισμών και τεχνικών μείωσης πεδίου ορισμών. Όσον αφορά την 

διάδοση των περιορισμών έχει αναπτυχθεί ένας σημαντικός αριθμός αλγορίθμων που 

επιτρέπουν την αποτελεσματική διάδοση τους έτσι ώστε να μειώνονται στον μέγιστο 

βαθμό τα πεδία ορισμού των μεταβλητών. Ο αλγόριθμος διάδοσης περιορισμών AC-5 

[HDT92] είναι ο κύριος αλγόριθμος ο οποίος χρησιμοποιείται στα περισσότερα 

συστήματα που υλοποιούν επιλυτές CP. Για μια μεταβλητή xj και ένα περιορισμό ck 

ορίζεται ότι η μεταβλητή είναι «συνεπής» σε σχέση με τον περιορισμό αν υπάρχει μια 

τουλάχιστον τιμή που να ανήκει στο Dj και για την οποία ικανοποιείται ο περιορισμός 

ck. Αν κατά την διάδοση των περιορισμών προκύψει ότι το πεδίο ορισμού μιας 

μεταβλητής είναι κενό τότε το CSP δεν έχει λύση.  

Για να επιλυθεί ένα CSP δημιουργείται ένα δένδρο αναζήτησης στο οποίο η κορυφή 

αντιστοιχεί στο σύνολο των μεταβλητών με τα αρχικά πεδία ορισμού για κάθε 

μεταβλητή.  Εν συνεχεία και για κάθε κορυφή δημιουργούνται δύο ή περισσότερα 

υποπροβλήματα και καθορίζεται η σειρά διερεύνησης τους ενώ για κάθε υποπρόβλημα 

εισάγεται και μια αντίστοιχη κορυφή στο δένδρο αναζήτησης. Αυτό μπορεί να συμβεί 

επιλέγοντας μια μεταβλητή και αναθέτοντας σε κάθε υποπρόβλημα διαφορετική τιμή 

από το πεδίο ορισμού της μεταβλητής έτσι ώστε να καλύπτονται πλήρως όλες οι  

περιπτώσεις. Κάθε απόδοση τιμής σε μια μεταβλητή προκαλεί μέσω του μηχανισμού 

διάδοσης των περιορισμών μείωση του πεδίου τιμών για τις υπόλοιπες συσχετιζόμενες 
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μεταβλητές. Αν περιορίζοντας τα πεδία ορισμού των μεταβλητών το πεδίο ορισμού μιας 

μεταβλητής γίνει κενό τότε δεν μπορεί να υπάρξει εφικτή λύση κάτω από την 

συγκεκριμένη διαμόρφωση και πραγματοποιείται οπισθοχώρηση και δοκιμάζεται 

κάποια άλλη ανάθεση απόδοση τιμής στην μεταβλητή στην προηγούμενη κορυφή στο 

δένδρο αναζήτησης. Όταν η αναζήτηση φθάσει σε κάποια κορυφή που βρίσκεται στο 

κατώτερο επίπεδο του δένδρου τότε έχει προσδιοριστεί και μια λύση καθώς έχουν 

οριστεί όλες οι μεταβλητές του προβλήματος. Η πλέον διαδεδομένη τεχνική αναζήτησης 

του δένδρου είναι η αναζήτηση πρώτα κατά βάθος (DFS=Depth First Search) λόγω της 

μικρής ποσότητας μνήμης που απαιτεί και της ταχύτητας με την οποία εντοπίζει την 

αρχική λύση. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες τεχνικές αναζήτησης 

όπως η αναζήτηση με επαναληπτική διεύρυνση (IB=Iterative Broadening) στην οποία 

εξετάζονται  οι b πρώτες κορυφές μιας διακλάδωσης και το b αυξάνεται καθώς το 

βάθος της αναζήτησης γίνεται μεγαλύτερο. 

Ο προγραμματισμός με περιορισμούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση 

προβλημάτων βελτιστοποίησης. Αυτό γίνεται μέσω του ορισμού μιας μεταβλητής που 

αντιστοιχεί στη συνάρτηση κόστους και η τιμή της οποίας προσδιορίζεται από τις 

υπόλοιπες μεταβλητές του προβλήματος. Όταν εντοπισθεί η πρώτη λύση εισάγεται 

ένας επιπλέον περιορισμός σύμφωνα με τον οποίο η τιμή της μεταβλητής που 

αντιστοιχεί στη συνάρτηση κόστους θα πρέπει να είναι καλύτερη από την τιμή που έχει 

ήδη επιτευχθεί και το πρόβλημα επιλύεται ξανά. Ο νέος περιορισμός αντιμετωπίζεται 

όπως και οι υπόλοιποι περιορισμοί και το πρόβλημα επιλύεται ξανά. Έτσι, σε κάθε 

επίλυση του προβλήματος ο χώρος των μεταβλητών περιορίζεται περαιτέρω και η 

τελευταία λύση δεν μπορεί να είναι χειρότερη από τις προηγούμενες. Για να αποδειχθεί 

όμως ότι είναι βέλτιστη πρέπει να εξερευνηθεί διεξοδικά ο συνολικός χώρος των 

λύσεων. Στα προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης πρακτικού ενδιαφέροντος ο 

χώρος των λύσεων ακόμα και μετά από την μείωση των πεδίων ορισμών των 

μεταβλητών είναι ιδιαίτερα μεγάλος οπότε συνήθως επιλέγεται μετά την παρέλευση 

ενός χρονικού διαστήματος αναζήτησης η διαδικασία να τερματίζει επιστρέφοντας την 

καλύτερη τιμή την οποία κατάφερε να εντοπίσει. Ιδιαίτερα χρήσιμη μπορεί να 

αποδειχθεί η ύπαρξη άνω και κάτω ορίου για την τιμή της συνάρτησης κόστους. Σε ένα 

πρόβλημα ελαχιστοποίησης το κάτω όριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

προσδιορισθεί η απόσταση της τρέχουσας λύσης από την βέλτιστη ενώ το άνω όριο 

μπορεί να μειώσει τον χώρο αναζήτησης καθώς όλες οι λύσεις στις οποίες η συνάρτηση 

κόστους είναι μεγαλύτερη του άνω ορίου μπορούν να απορρίπτονται. 

3.2.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Στην μέθοδο του συμπερασμού από παραδείγματα (CBR=Case Based Reasoning) 

επιχειρείται η επίλυση νέων προβλημάτων εφαρμόζοντας γνώση η οποία έχει 

αποκτηθεί σε παρελθόντα πειράματα [Lea96]. Μπορεί να θεωρηθεί ως μια μέθοδος 
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γενικού σκοπού και συνεπώς μπορεί να εφαρμοστεί σε πληθώρα διαφορετικών 

προβλημάτων χωρίς να απαιτεί εκτεταμένες ρυθμίσεις προκειμένου να λειτουργήσει 

ικανοποιητικά.  Ο τρόπος λειτουργίας της  CBR μπορεί να συνοψιστεί στα 4 ακόλουθα 

βήματα: 

1. Ανάκληση της πλέον παρόμοιας περίπτωσης (ή περιπτώσεων). 

2. Επαναχρησιμοποίηση της πληροφορίας που περιέχει αυτή η περίπτωση για την 

επίλυση του προβλήματος. 

3. Αναθεώρηση της προτεινόμενης λύσης. 

4. Διατήρηση αποσπασμάτων της εμπειρίας που αποκτήθηκε μέσω της επίλυσης 

και τα οποία ενδέχεται να έχουν χρησιμότητα σε μελλοντικές λύσεις. 

3.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

Η υπολογιστική νοημοσύνη  (ΥΝ) ορίζεται από τους Eberhart et al. [ESD96] ως μια 

μεθοδολογία στην οποία υπολογιστικές διαδικασίες  επιτρέπουν σε ένα σύστημα να 

χειρίζεται νέες καταστάσεις έτσι ώστε να δίνεται η εντύπωση ότι το σύστημα κατέχει 

ικανότητες  όπως η γενίκευση, η συσχέτιση, η επινόηση  και η αφαίρεση.  Η πρώτη 

εμφάνιση της ΥΝ πραγματοποιήθηκε στο συνέδριο “IEEE World Congress on 

Computational Intelligence” που έγινε το 1994 στο Orlando των ΗΠΑ και έκτοτε 

ακολούθησε μεγάλη επιστημονική δραστηριότητα. Ως ΥΝ θεωρείται ο συνδυασμός 

τεχνικών για την επίλυση δύσκολων προβλημάτων. Οι βασικές τεχνικές που 

συνδυάζονται είναι τα Ασαφή Σύνολα, τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και η 

Υπολογιστική με Εξελικτικούς Μηχανισμούς.  Η ΥΝ συχνά συσχετίζεται με τεχνικές 

κάτω από το όνομα Soft Computing σε αντιδιαστολή με τις τεχνικές Hard Computing 

από τον χώρο της ΤΝ για τις οποίες θεωρείται ότι βασίζονται στην ανάλυση και στην 

σχεδίαση φυσικών διεργασιών και συστημάτων επιδεικνύοντας τυπικότητα  και 

ακρίβεια. Από την άλλη μεριά οι τεχνικές Soft Computing παρουσιάζουν ανοχή σε 

λιγότερο ακριβή δεδομένα τα οποία εμπεριέχουν αβεβαιότητα. Η βασική αρχή του Soft 

Computing μπορεί να συνοψιστεί στην ακόλουθη πρόταση: «Εκμετάλλευση της ανοχής 

για ασάφεια, αβεβαιότητα και μερική αλήθεια έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων με συνέπεια, χαμηλό κόστος  και πιστότερη 

συσχέτιση με την πραγματικότητα».  Η ασαφής λογική αντιμετωπίζει κυρίως την 

έλλειψη ακρίβειας, τα νευρωνικά δίκτυα το πρόβλημα της εκμάθησης ενώ η 

Υπολογιστική με Εξελικτικούς Μηχανισμούς επικεντρώνεται στην αναζήτηση και στην 

βελτιστοποίηση. Συνεπώς προκύπτει  ότι η σχέση ανάμεσα στις τεχνικές δεν είναι 

ανταγωνιστική αλλά μάλλον συμπληρωματική. Στην πράξη παρατηρούνται καλύτερα 

αποτελέσματα όταν οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό.  
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3.3.1 ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ  

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (ANN=Artificial Neural Networks) έχουν εμπνευστεί από 

την λειτουργία των βιολογικών νευρώνων και θεωρούνται σήμερα ως μια ισχυρή 

γενικού σκοπού τεχνική που μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία σε εργασίες όπως η 

πρόβλεψη και  η κατηγοριοποίηση [BL04]. Ιστορικά οι McCulloch και Pitts το 1943 

περιέγραψαν πρώτοι την ιδέα προσπαθώντας να καταρτίσουν ένα μοντέλο του 

εγκεφάλου. Τα πρώτα προγράμματα που υλοποιούσαν τα σχέδια των McCulloch και 

Pitts γράφτηκαν την δεκαετία του 1950 και ονομάστηκαν perceptrons  αλλά είχαν 

περιορισμένη πρακτική εφαρμογή. Το 1982 ο Hopfield εισήγαγε την τεχνική 

εκπαίδευσης με οπισθοδιάδοση (back propagation) και έδωσε νέα ώθηση στην 

εφαρμογή των ANNs σε προβλήματα. Ένα ANN μπορεί να θεωρηθεί ως ένας μεγάλης 

κλίμακας παράλληλος επεξεργαστής που αποτελείται από απλές επεξεργαστικές 

μονάδες. Έχει την δυνατότητα να μαθαίνει από πειράματα και η γνώση που αποκτά 

αποτυπώνεται στην βαρύτητα κάθε σύνδεσης μεταξύ των επιμέρους μονάδων. Μπορεί 

να γενικεύσει (generalization) επί των δεδομένων που δέχεται ως είσοδο και να 

παράγει λογικές εξόδους για νέες εισόδους που δεν έχουν παρουσιαστεί στο παρελθόν. 

Τα νευρωνικά δίκτυα έχουν ορισμένες χρήσιμες ιδιότητες όπως η προσαρμοστικότητα, 

και η ικανότητα απόρριψης μη έγκυρων δεδομένων, ενώ οι ίδιες βασικές αρχές και 

βήματα υλοποίησης ακολουθούνται ανεξάρτητα από το πεδίο στο οποίο γίνεται η 

εφαρμογή τους. Από την άλλη μεριά μειονέκτημα των ΑΝΝs είναι το γεγονός ότι το 

αποτέλεσμα της εκπαίδευσης τους που είναι οι διάφορες τιμές βαρών που βρίσκονται 

διάσπαρτες σε κάθε ΑΝΝ δεν βοηθούν στο να δοθεί ερμηνεία για τους κανόνες στους 

οποίους στηρίζεται η λήψη των αποφάσεων. Η θεωρία των ΑΝΝs μπορεί να εξηγηθεί με 

την χρήση της θεωρίας της στατιστικής σύμφωνα με την οποία η γραμμική και η 

λογιστική παλινδρόμηση αποτελούν ειδικές περιπτώσεις ΑΝΝs. Ωστόσο τα ΑΝΝs είναι 

μια μέθοδος προσέγγισης οποιασδήποτε συνάρτησης. Σε αντίθεση η γραμμική 

παλινδρόμηση και η λογιστική παλινδρόμηση προϋποθέτουν συγκεκριμένες μορφές 

συναρτήσεων. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα νευρωνικά δίκτυα επιτελούν παράλληλα 

εργασίες και ότι σε αντίθεση με τα κλασσικά μοντέλα Η/Υ που η πληροφορία 

αποθηκεύεται σε συγκεκριμένες θέσεις της μνήμης στα ΑΝΝs οι πληροφορίες 

μοιράζονται σε επιμέρους νευρώνες. Η διαφορά αρχιτεκτονικής ανάμεσα στα ΑΝΝs και 

στο κλασικό μοντέλο Η/Υ εκδηλώνεται και στην δυνατότητα ανοχής λάθους που 

ενυπάρχει στα πρώτα. Αν ένα μικρό τμήμα του ΑΝΝ καταστραφεί το υπόλοιπο δίκτυο 

συνεχίζει να λειτουργεί με ικανοποιητικά αποτελέσματα για την πλειονότητα των 

περιπτώσεων. Ο κάθε νευρώνας αποτελεί μια μονάδα που συνδυάζει πολλές εισόδους 

σε μια τιμή η οποία τροφοδοτείται στην συνάρτηση ενεργοποίησης προκειμένου να 

παραχθεί η έξοδος. Οι πλέον συνηθισμένες συναρτήσεις ενεργοποίησης προσομοιάζουν 

το βιολογικό μοντέλο στο οποίο η έξοδος παραμένει χαμηλή όσο η συνδυασμένη 

είσοδος βρίσκεται κάτω μιας τιμής κατωφλίου. Η μη γραμμική συμπεριφορά που 
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εισάγει στα ΑΝΝ το παραπάνω χαρακτηριστικό είναι και η αιτία της ικανότητάς τους 

να λειτουργούν ικανοποιητικά σε μη γραμμικά συστήματα. Ως συνάρτηση 

ενεργοποίησης σε κάθε νευρώνα είναι αρκετά συχνή η χρήση της σιγμοειδούς καμπύλης 

είτε με την χρήση της λογιστικής συνάρτησης (E3.1) είτε με την χρήση της συνάρτησης 

υπερβολικής εφαπτομένης (E3.2). 
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b: Άθροισμα γινομένων από όλες τις εισερχόμενες ενεργοποιήσεις και τα συσχετιζόμενα 

βάρη. 

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο παραπάνω συναρτήσεις ενεργοποίησης είναι ότι η πρώτη 

παράγει τιμές από 0 έως 1 ενώ η δεύτερη από -1 έως 1. 

3.3.1.1 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΝ 

Η αρχιτεκτονική ενός ΑΝΝ προσδιορίζεται από τον αριθμό των εισόδων, τον αριθμό 

των εξόδων, τον συνολικό αριθμό των νευρώνων, τον τρόπο με τον οποίο οι νευρώνες 

οργανώνονται σε επίπεδα καθώς και τις μεταξύ τους συνδέσεις. Ένας απλός τύπος 

νευρωνικών δικτύων που χρησιμοποιούνται συχνά στην πράξη είναι τα Feed Forward 

Neural Networks (FFNNs) και στα οποία οι νευρώνες ενός επιπέδου νευρώνων μπορούν 

να έχουν μόνο συνδέσεις με νευρώνες επόμενων επιπέδων (Σ3.4). Για τον προσδιορισμό 

των βαρών σε ένα FFNN χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές. Μια αρκετά διαδεδομένη 

τεχνική είναι η οπισθοδιάδοση (back propagation) στην οποία οι τιμές εξόδου 

συγκρίνονται με τις ορθές τιμές και τα αποτελέσματα της σύγκρισης συμμετέχουν στον 

υπολογισμό μιας προκαθορισμένης συνάρτησης λάθους. Με διάφορες τεχνικές το λάθος 

ανατροφοδοτείται στο δίκτυο και τα βάρη προσαρμόζονται έτσι ώστε να επιτευχθεί σε 

κάθε βήμα μια μικρή μείωση του λάθους. Συνεπώς, το πρόβλημα που επιλύεται είναι 

ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης στο οποίο επιχειρείται η μείωση της τιμής της 

συνάρτησης λάθους μέσω της επιλογής κατάλληλων τιμών για τα βάρη των συνδέσεων 

ανάμεσα στα δομικά στοιχεία του ΑΝΝ.  Ένας τρόπος επίλυσης του προβλήματος που 

επιτρέπει γρήγορη σύγκλιση είναι η μέθοδος συζυγών κλίσεων (Conjugate gradient 

training algorithm) ο οποίος εφαρμόζει αρχές της γεωμετρίας πολλών διαστάσεων. 

Κάθε σύνολο από βάρη αποτελεί ένα σημείο στον πολυδιάστατο χώρο. Μετά από την 

εξέταση πολλών συνόλων τιμών ο αλγόριθμος προσαρμόζει μια πολυδιάστατη 

παραβολή στα σημεία. Ο αλγόριθμος συνεχίζει με ένα νέο σύνολο τιμών σε αυτή την 

περιοχή και επαναπροσδιορίζει την παραβολή. 
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(Σ3.4) ΝΕΥΡΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Το επίπεδο εισόδου ενός νευρωνικού δικτύου δέχεται τις εισόδους που έχει κριθεί ότι 

αποτελούν ανεξάρτητες μεταξύ τους μεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν την παραγόμενη 

από το νευρωνικό δίκτυο έξοδο. Οι είσοδοι του νευρωνικού δικτύου είναι πραγματικές 

τιμές και πρέπει να υποβληθούν σε διαδικασία κανονικοποίησης έτσι ώστε να μην είναι 

κάποια ισχυρότερη λόγω της αριθμητικής τιμής της έναντι των άλλων εισόδων. Η μη 

ύπαρξη ενδιάμεσου κρυφού επιπέδου νευρώνων συνεπάγεται ότι το ΑΝΝ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μόνο για γραμμικά διαχωρίσιμα προβλήματα. Νευρωνικά δίκτυα με 2 

κρυφά επίπεδα μπορούν να αναπαραστήσουν συναρτήσεις με οποιοδήποτε σχήμα και 

κατά συνέπεια φαίνεται να μην υπάρχει λόγος χρήσης περισσοτέρων επιπέδων. Στην 

πράξη συνήθως χρησιμοποιείται ένα μόνο κρυφό επίπεδο νευρώνων. Η επιλογή του 

αριθμού νευρώνων που θα αποτελέσουν τα ενδιάμεσα κρυφά επίπεδα αποτελεί 

σημαντική απόφαση για την αποτελεσματικότητα του ΑΝΝ. Μεγαλύτερος αριθμός 

νευρώνων σημαίνει και ικανότητα αναγνώρισης μεγαλύτερου αριθμού προτύπων. 

Ωστόσο μεγάλος αριθμός νευρώνων στο ενδιάμεσο επίπεδο οδηγεί σε απομνημόνευση 

του δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν στην εκπαίδευση και κατά συνέπεια περιορισμό 

της χρησιμότητας του ΑΝΝ. Πρακτικοί κανόνες που μπορούν να ακολουθηθούν κατά 

την σχεδίαση ενός ΑΝΝ είναι να μην χρησιμοποιείται μεγαλύτερος αριθμός ενδιάμεσων 

νευρώνων από το διπλάσιο του αριθμού των εισόδων και ο αριθμός ενδιάμεσων 

νευρώνων να είναι ίσος με τα 2/3 των εισόδων συν το πλήθος των εξόδων. Ειδικά 

μάλιστα σε προβλήματα κατηγοριοποίησης ένας ενδιάμεσος νευρώνας μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για κάθε κατηγορία για την οποία γίνεται προσπάθεια ανίχνευσης. Το 

πλήθος των εξόδων σε ένα ΑΝΝ είναι συχνά ένα ενώ κατά κανόνα πρόκειται για έναν 

αριθμό μικρότερο σε σχέση με τον αριθμό των εισόδων. Αν πρόκειται για εφαρμογή 

κατηγοριοποίησης τότε ο αριθμός των νευρώνων εξόδου προσδιορίζεται από τον 

αριθμό των κατηγοριών που προσδοκάται να ανιχνευθούν. Υπάρχουν όμως και ειδικά 

προβλήματα όπως η μείωση θορύβου στο οποίο ο αριθμός των εισόδων είναι ίδιος με 

τον αριθμό των εξόδων. 
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Όσο αφορά το μέγεθος των δειγμάτων του συνόλου εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι 

επαρκώς μεγάλο έτσι ώστε να καλύπτει όλο το εύρος των τιμών που μπορεί να λάβει 

κάθε είσοδος. Ένας ευρετικός κανόνας είναι ότι για κάθε βάρος θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται 100 παραδείγματα. Για παράδειγμα σε ένα ΑΝΝ με 7 εισόδους, 3 

νευρώνες στο ενδιάμεσο επίπεδο και 1 έξοδο που έχει 28 βάρη ο αριθμός των 

παραδειγμάτων που θα πρέπει να δοθούν θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 2800. Όταν 

το σύνολο εκπαίδευσης δεν είναι επαρκώς μεγάλο τα ΑΝΝ τείνουν να αποτυπώνουν τα 

υπάρχοντα δεδομένα (over fit). Αν σε ένα ΑΝΝ γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθεί ένα 

σπάνιο γεγονός (π.χ. ανίχνευση απάτης με πιστωτική κάρτα) τα δείγματα στα οποία θα 

βασιστεί η εκπαίδευση θα πρέπει να περιέχουν επαρκή αριθμό που να εκδηλώνουν το 

συγκεκριμένο γεγονός και μάλιστα σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με την 

αναλογία τους στον πραγματικό πληθυσμό.  

Τα ANN μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση προβλημάτων συνδυαστικής 

βελτιστοποίησης. Έχει αποδειχθεί [HT85] ότι αν ένα ΑΝΝ ικανοποιεί συγκεκριμένους 

περιορισμούς τότε συγκλίνει σε καταστάσεις ισορροπίας οι οποίες αντιστοιχούν σε 

τοπικά βέλτιστα της λεγόμενης συνάρτησης ενέργειας του νευρωνικού δικτύου. Η 

συνάρτηση αυτή διαμορφώνεται ως μια συνάρτηση που περιέχει ένα σταθμισμένο 

άθροισμα των αυστηρών και χαλαρών περιορισμών του προβλήματος. 

Ελαχιστοποιώντας το άθροισμα προκύπτουν καταστάσεις στο ΑΝΝ που αντιστοιχούν 

σε εφικτές ή σε σχεδόν εφικτές λύσεις οι οποίες ταυτόχρονα ικανοποιούν και την 

πλειονότητα των χαλαρών περιορισμών.  

3.3.2 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Η εξέλιξη των φυσικών ειδών μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία βελτιστοποίησης 

στην οποία τα χαρακτηριστικά των επιμέρους οργανισμών αλλάζουν έτσι ώστε να τους 

δίνεται η δυνατότητα να πετύχουν καλύτερους όρους επιβίωσης σε ένα περιβάλλον το  

οποίο είναι δυναμικό και ανταγωνιστικό. Η θεωρία περί «φυσικής επιλογής» του 

Δαρβίνου που εκδόθηκε το 1859  αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες επιστημονικές 

εργασίες όλων των εποχών ενώ ακόμα και σήμερα εκφράζεται έντονο ενδιαφέρον αλλά 

και κριτική απέναντί της. Σε γενικές γραμμές αναφέρει ότι «σε ένα κόσμο με 

περιορισμένους πόρους και πληθυσμούς που δεν αυξομειώνονται κάθε άτομο 

ανταγωνίζεται για την επιβίωσή του με τα υπόλοιπα άτομα. Τα άτομα με τα καλύτερα 

χαρακτηριστικά είναι πιθανότερο να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν με συνέπεια τα 

χαρακτηριστικά αυτά να περάσουν στους απογόνους τους. Τα χαρακτηριστικά που 

ενίσχυσαν την πιθανότητα επιβίωσης των κατόχων τους κληρονομούνται από γενιά σε 

γενιά και γίνονται σταδιακά κυρίαρχα στον πληθυσμό των ατόμων. Επιπλέον κατά την 

σύλληψη κάθε νέου οργανισμού τυχαία γεγονότα ενδέχεται να προκαλέσουν αλλαγές 

στα χαρακτηριστικά του. Αν τα νέα αυτά χαρακτηριστικά είναι προς όφελος του 
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οργανισμού τότε οι πιθανότητες επιβίωσης του συγκεκριμένου οργανισμού 

αυξάνονται». 

Ο εξελικτικός υπολογισμός (EC=Evolutionary Computing) αφορά την μοντελοποίηση 

της ανωτέρω  διαδικασίας σε ένα υπολογιστικό σύστημα προκειμένου να επιλυθεί ένα 

πρόβλημα. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να επιλεγεί μια κωδικοποίηση των λύσεων, να 

οριστεί η συνάρτηση ευρωστίας, να αρχικοποιηθεί ένας πληθυσμός αρχικών λύσεων 

και να οριστούν τελεστές επιλογής και συνδυασμού λύσεων. Η γενική μορφή ενός 

αλγορίθμου εξελικτικού υπολογισμού παρουσιάζεται στο σχήμα (Σ3.5). 

Βήμα 1 t�0 

Βήμα 2 Αρχικοποίηση πληθυσμού Χ(0)={x1,x2,…,xN}. 

Βήμα 3 Αν ισχύει το κριτήριο τερματισμού τότε η διαδικασία τερματίζεται. 

Βήμα 4 Υπολογισμός της συνάρτησης ευρωστίας για κάθε άτομο xi(t) του 

πληθυσμού.  

Βήμα 5 Αναπαραγωγή λύσεων για την δημιουργία νέων. 

Βήμα 6 t�t+1 

Βήμα 7 Επιλογή του νέου πληθυσμού Χ(t). Επιστροφή στο βήμα 3 

(Σ3.5) ΨΕΥΔΟΚΩΔΙΚΑΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές με τις οποίες μπορεί να  υλοποιηθεί η ανωτέρω 

διαδικασία. Η πλέον διαδεδομένη είναι οι γενετικοί αλγόριθμοι η οποία αναλύεται στην 

συνέχεια. Άλλες μορφές εξελικτικού υπολογισμού είναι ο γενετικός προγραμματισμός 

(τα άτομα που εξελίσσονται είναι προγράμματα), οι διαφοροεξελικτικοί αλγόριθμοι 

(τροποποιείται ο μηχανισμός αναπαραγωγής), ο εξελικτικός προγραμματισμός (δεν 

χρησιμοποιείται ο τελεστής ανασυνδυασμού παρά μόνο ο τελεστής μετάλλαξης των 

λύσεων).  

3.3.2.1 ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 

Οι γενετικοί αλγόριθμοι (GA=Genetic Algorithm) προτάθηκαν ως  μέθοδος από τον 

Holland την δεκαετία του 1970 ενώ σημαντική ώθηση στην γενικότερη χρήση τους 

έδωσε ο Goldberg [Gol89]. Στους GΑs ο τελεστής ανασυνδυασμού αποτελεί τον βασικό 

τελεστή, ενώ ο τελεστής μετάλλαξης έχει δευτερεύουσα σημασία. Συνήθως 

χρησιμοποιείται δυαδική αναπαράσταση για τις λύσεις χωρίς να αποκλείονται άλλου 

τύπου αναπαραστάσεις. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιείται στην θέση της 

κλασικής δυαδικής αναπαράστασης η κωδικοποίηση Gray στην οποία δύο 

αναπαραστάσεις διαδοχικών τιμών διαφέρουν σε ένα μόνο δυαδικό ψηφίο  (απόσταση 

Hamming=1).  

Οι λύσεις που συνδυάζονται προκειμένου να προκύψουν νέες λύσεις μπορεί να είναι μία 

δύο ή περισσότερες. Στην περίπτωση που συνδυάζονται δύο λύσεις μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί τελεστής ανασυνδυασμού ενός, δύο ή περισσοτέρων σημείων καθώς 
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και άλλοι συνθετότεροι τελεστές (UNDX, SPX, PCX). Στο σχήμα (Σ3.6)  φαίνεται η 

περίπτωση διασταύρωσης δύο λύσεων με ένα τελεστή ανασυνδυασμού 2 σημείων. 

 

(Σ3.6) ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 2 ΛΥΣΕΩΝ ΜΕ 2 ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ 

Η επιλογή των λύσεων που θα συνδυαστούν γίνεται είτε μόνο μεταξύ των ατόμων της 

τρέχουσας γενιάς είτε συμμετέχουν και  λύσεις από προηγούμενες γενιές οι οποίες ήταν 

ιδιαίτερα καλές (ελιτισμός). Ο τελεστής μετάλλαξης είναι ιδιαίτερα απλός και έχει ως 

στόχο την διαφοροποίηση των γενετικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού. Κάθε 

δυαδικό ψηφίο της λύσης με πιθανότητα pm αντιστρέφεται και ο αριθμός αυτός είναι 

γνωστός ως ρυθμός  μετάλλαξης. Συνήθως λαμβάνει μικρή τιμή κοντά στο μηδέν ενώ 

συνηθισμένη είναι και η πρακτική που θέτει ως ρυθμό μετάλλαξης το 1/Ν όπου Ν είναι 

το πλήθος των δυαδικών ψηφίων στην αναπαράσταση της λύσης. 

Η υπόθεση πάνω στην οποία στηρίζουν την λειτουργία τους οι GΑs ονομάζεται υπόθεση 

δομικών τμημάτων (BBH=Building Block Hypothesis) σύμφωνα με την οποία η 

προσέγγιση καλών λύσεων γίνεται μέσω της διαμόρφωσης και του μετέπειτα 

συνδυασμού σύντομων «σχημάτων» που όταν συναντώνται σε μια λύση της αποδίδουν 

υψηλή απόδοση και τα οποία ονομάζονται δομικά στοιχεία της λύσης. Μια άμεση 

συνέπεια της BBH είναι ότι η κωδικοποίηση που θα επιλεχθεί για την επίλυση θα πρέπει 

να είναι σύμφωνη με την ιδέα των μικρών δομικών στοιχείων. 

3.3.2.2 ΜΙΜΗΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ  

Ως μιμήδιο (meme) μπορεί να οριστεί οποιαδήποτε ιδέα ή πρότυπο η οποία περνάει από 

άτομο σε άτομο χωρίς να χρησιμοποιούνται γενετικοί μηχανισμοί. Η αρχική αναφορά 

στον όρο meme έγινε από τον Dawkins  το 1976 [Daw76] προκειμένου να περιγραφεί ο 

τρόπος με τον οποίο τρόποι συμπεριφοράς μεταδίδονται στον πληθυσμό μιας 

κοινότητας κατ’ αναλογία με τον τρόπο διάδοσης των ιών. Οι μιμητικοί αλγόριθμοι 
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(MA=Memetic Algorithms) ως εξελικτικοί αλγόριθμοι διατηρούν ένα πληθυσμό από 

λύσεις αλλά επιπλέον χρησιμοποιούν μια φάση τοπικής αναζήτησης η οποία 

εφαρμόζεται είτε μετά από την μετάλλαξη και τον συνδυασμό των λύσεων είτε είναι 

ενσωματωμένη στην ίδια την διαδικασία ανασυνδυασμού λύσεων. Κατά τον σχεδιασμό 

του τρόπου ανασυνδυασμού λύσεων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της 

δημιουργίας λύσεων που δεν είναι εφικτές. Δύο τεχνικές χειρισμού του εν λόγω 

προβλήματος χρησιμοποιούνται συνήθως: είτε ένας μηχανισμός επισκευής της λύσης 

είτε σχεδίαση των τελεστών συνδυασμού λύσεων έτσι ώστε να επιστρέφουν μόνο 

έγκυρες λύσεις. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι ειδικά στους μιμητικούς 

αλγορίθμους η έννοια του ανασυνδυασμού λύσεων είναι υποβαθμισμένη σε σχέση με 

ότι ισχύει στους γενετικούς αλγορίθμους ενώ αντίθετα ο ρόλος της μετάλλαξης 

εμφανίζεται ισχυροποιημένος. Ως μέθοδος για προβλήματα βελτιστοποίησης [Mos99] 

έχει δώσει καλά αποτελέσματα σε πλειάδα προβλημάτων ενώ αναφέρεται στην 

βιβλιογραφία και ως Genetic Local Search.  

3.3.3 ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΜΗΝΩΝ  

Ο όρος νοημοσύνη σμηνών (SI=Swarm Intelligence) αναφέρεται στις τεχνικές επίλυσης 

προβλημάτων που χρησιμοποιούν την συλλογική συμπεριφορά ενός πληθυσμού 

προκειμένου να επιδείξουν κάποιας μορφής νοημοσύνη. Η έμπνευση για αυτές τις 

μεθόδους έχει προκύψει από την παρατήρηση στην φύση ομάδων εντόμων και ζώων 

στις οποίες το κάθε άτομο της ομάδας υπακούει σε ένα μικρό σύνολο απλών κανόνων 

και το αποτέλεσμα είναι ότι παρατηρείται μια συλλογική συμπεριφορά που δρα προς 

όφελος της ομάδας. Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη δημιουργεί ένα πρότυπο για 

το σύστημα στο σύνολό του και το φαινόμενο αυτό ονομάζεται αυτοοργάνωση (self 

organization). Χαρακτηριστικά συστημάτων που δημιουργούνται με αυτοοργάνωση 

είναι η κατανεμημένη τους φύση, η οργάνωσή τους σε πυκνές ετεροκρατίες και η 

αλληλεπίδραση με το περιβάλλον για την επικοινωνία μεταξύ των μελών της αποικίας. 

Ένα κατανεμημένο σύστημα δεν έχει κάποια κεντρική αρχή που να συντονίζει τα μέλη 

ενώ στα πλεονεκτήματά του συγκαταλέγονται η σταθερότητα και η ευελιξία. Η 

ετεροκρατία είναι σε αντίθεση με την ιεραρχία ένας οριζόντιος τρόπος οργάνωσης στον 

οποίο κάθε μέλος μπορεί να ανταλλάσει πληροφορίες με κάθε άλλο μέλος. 

3.3.3.1 ΣΜΗΝΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (PARTICLE SWARM) 

Τα σμήνη σωματιδίων (PS=Particle Swarm) αρχικά χρησιμοποιήθηκαν στην 

προσπάθεια  προσομοίωσης του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρεται ένα σμήνος 

πουλιών. Σύντομα ωστόσο έγινε αντιληπτό ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος 

βελτιστοποίησης.  

Αρχικά δημιουργείται ένας πληθυσμός τυχαίων λύσεων και κάθε σωματίδιο του 

πληθυσμού λαμβάνει μια τυχαία αρχική ταχύτητα. Κάθε σωματίδιο καταγράφει τις 
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συντεταγμένες  στον χώρο των λύσεων στις οποίες έχει πετύχει την καλύτερη τιμή από 

πλευράς συνάρτησης κόστους και η τιμή αυτή ονομάζεται «pbest». Από την άλλη μεριά 

η θέση με την συνολικά καλύτερη λύση που έχει επιτευχθεί από όλο τον πληθυσμό 

ονομάζεται «gbest». Η αλγοριθμική διαδικασία βελτιστοποίησης με την μέθοδο PSO 

(PSO=Particle Swarm Optimization) παρουσιάζεται στο  (Σ3.7). 

Βήμα 1 Αρχικοποίηση ενός πληθυσμού σωματιδίων με τυχαίες θέσεις και 

ταχύτητες σε ένα χώρο προβλήματος που αποτελείται από d διαστάσεις. 

Βήμα 2 Για κάθε σωματίδιο υπολογίζεται η τιμή της συνάρτησης κόστους στην 

οποία συμμετέχουν d μεταβλητές. 

Βήμα 3 Αν η συνάρτηση κόστους λάβει τιμή καλύτερη από την pbest τότε την 

αντικαθιστά και καταγράφεται η νέα θέση στην οποία η τιμή αυτή έχει 

συμβεί. 

Βήμα 4 Αν η συνάρτηση κόστους λάβει τιμή καλύτερη από την gbest τότε την 

αντικαθιστά και καταγράφεται η νέα θέση στην οποία η τιμή αυτή 

παρατηρείται. 

Βήμα 5 Αλλαγή της ταχύτητας του σωματιδίου σύμφωνα με ακόλουθη εξίσωση: 

1 2
* ()*( ) * ()*( )id id id id gd idv v c rand p x c rand p x= + − + −  

Αλλαγή της θέσης του σωματιδίου σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση: 

id id id
x x v= +  

Βήμα 6 Επιστροφή στο βήμα 2 μέχρι να ικανοποιηθεί ένα κριτήριο τερματισμού 

όπως η ποιότητα της λύσης η οποία θα θεωρείται ως αποδεκτή. 

(Σ3.7) ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΠΛΗΘΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 

Η ταχύτητα κάθε σωματιδίου σε κάθε διάσταση του χώρου αναζήτησης περιορίζεται 

από μια ανώτατη τιμή η οποία ορίζεται προγραμματιστικά συνήθως στο 10% έως 20% 

του ωφέλιμου εύρους τιμών της αντίστοιχης μεταβλητής και η οποία είναι γνωστή ως 

«Vmax». Υψηλές τιμές για την Vmax διευκολύνουν την αποφυγή παγίδευσης σε τοπικά 

ελάχιστα ενώ χαμηλές τιμές προκαλούν αναλυτικότερη τοπική αναζήτηση. Οι σταθερές 

c1 και c2 καθορίζουν τον βαθμό στον οποίο θα παρατηρείται έλξη προς την gbest και 

την lbest τιμή αντίστοιχα. Υψηλές τιμές για τις συγκεκριμένες σταθερές προκαλούν 

απότομες μετακινήσεις προς τις περιοχές στόχους.   

Στο βήμα 5 του αλγορίθμου που περιγράφηκε ανωτέρω μπορεί να αντικατασταθεί το 

gbest με το lbest. Για να υπολογιστεί το lbest εξετάζονται τα γειτονικά σωματίδια του 

τρέχοντος σωματιδίου και επιλέγεται το σωματίδιο το οποίο έχει την καλύτερη pbest.  

Επίσης μπορεί να γίνει χρήση της έννοιας της αδράνειας (inertia) έτσι ώστε να 

περιοριστεί η σημασία της επιλογής της πλέον κατάλληλης τιμής για το Vmax. Σε αυτή 

την περίπτωση η εξίσωση του βήματος 5 στο σχήμα (Σ3.7) γίνεται: 

1 2
* * ()*( ) * ()*( )id id id id gd idv w v c rand p x c rand p x= + − + −  
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Ο όρος w μειώνεται γραμμικά κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου ξεκινώντας για 

παράδειγμα από την τιμή 0,9 και φθάνοντας στην τιμή 0,4 στο τέλος της διαδικασίας.  Η 

χρήση του παράγοντα αδράνειας συνήθως έχει ως αποτέλεσμα να απαιτούνται 

λιγότερες επαναλήψεις για την εύρεση ικανοποιητικών αποτελεσμάτων. 

Αν και η θεωρητική τεκμηρίωση της μεθόδου PSO δεν είναι πλήρης, στην πράξη έχει 

δώσει πολύ καλά αποτελέσματα  σε πληθώρα προβλημάτων ακόμα και δυναμικής 

φύσης δηλαδή σε προβλήματα που η κατάσταση του συστήματος αλλάζει κατά την 

διάρκεια επίλυσης του.   Η δρομολόγηση σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα αποτελεί ένα 

παράδειγμα προβλήματος  αυτού του είδους καθώς τα πρότυπα επικοινωνίας αλλάζουν 

συνεχώς. 

3.3.3.2 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΙΚΙΑ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ  

Οι αλγόριθμοι βελτιστοποίησης με αποικία μυρμηγκιών (ACO=Ant Colony Optimization) 

έχουν εμπνευστεί από τον τρόπο με τον οποίοι οι αποικίες μυρμηγκιών λειτουργούν 

επιδεικνύοντας συλλογική προσπάθεια. Κάθε μέλος της αποικίας μπορεί να εκτελέσει 

απλές ενέργειες υπακούοντας σε επίσης απλούς κανόνες.  Ως μεθοδολογία προτάθηκε 

από τον Dorigo [Dor92] για την επίλυση του προβλήματος του περιοδεύοντος πωλητή 

(TSP) αλλά στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος για την επίλυση και άλλων 

προβλημάτων βελτιστοποίησης [DC99]. Στις πραγματικές αποικίες μυρμηγκιών κάθε 

μυρμήγκι περιπλανείται στον διαθέσιμο χώρο γύρω από την αποικία και κατά την 

μετακίνησή του αφήνει πίσω του  ένα ίχνος της διαδρομής με την μορφή μιας χημικής 

ουσίας που ονομάζεται φερομόνη και η οποία αποτίθεται με αυτόματο τρόπο. Η ουσία 

αυτή έχει το χαρακτηριστικό ότι εξατμίζεται σταδιακά με το πέρασμα του χρόνου. Αν 

άλλα μυρμήγκια αντιληφθούν στην διαδρομή τους την ύπαρξη φερομόνης τότε 

ελκύονται στο να αλλάξουν την πορεία τους προς την κατεύθυνση προς την οποία 

αντιλαμβάνονται να υπάρχει η μεγαλύτερη συγκέντρωση της συγκεκριμένης ουσίας. Τα 

μυρμήγκια δηλαδή χρησιμοποιούν το περιβάλλον αποθέτοντας φερομόνη σε αυτό ως 

μέσο επικοινωνίας. Τέτοιου είδους  συστήματα είναι κοινά στην φύση ενώ αυτή η 

μέθοδος επικοινωνίας ονομάζεται στιγμετρία (stigmetry).  

Η ACO μπορεί να λειτουργήσει ως παραλλαγή των παραδοσιακών μεθόδων κατασκευής 

λύσεων, όπου αυτό απαιτείται, στην οποία επιπλέον της πληροφορίας εισόδου του 

προβλήματος εφαρμόζεται κάποια προσαρμογή της ιδέας της απόθεσης φερομόνης ως 

ένας τρόπος με τον οποίο η εμπειρία παρελθόντων κινήσεων χρησιμοποιείται 

προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις μελλοντικές κινήσεις. 

3.3.4 ΑΣΑΦΗ ΣΥΝΟΛΑ  

Πολλές αποφάσεις απαιτούν την εξέταση πληθώρας παραμέτρων ταυτόχρονα για τις 

οποίες θα πρέπει να ισχύουν διάφοροι περιορισμοί. Συχνά δε, είναι άγνωστο σε ποιες 
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παραμέτρους θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα.  Η ασαφής λογική (FL=Fuzzy 

Logic) προτάθηκε από τον Zadeh το 1965 και εξελίχθηκε σε μια μέθοδο που επιτρέπει 

τον χειρισμό δεδομένων που δεν είναι γνωστά με ακρίβεια προκειμένου να ληφθούν 

αποφάσεις που στηρίζονται σε αυτά. Η ασαφής λογική λειτουργεί χρησιμοποιώντας τα 

ασαφή σύνολα (FS=Fuzzy Sets). Ένα ασαφές σύνολο αναπαρίσταται με μια συνάρτηση 

μέλους η οποία επιστρέφει τον βαθμό στον οποίο ένα στοιχείο ανήκει στο σύνολο. Όταν 

η συνάρτηση μέλους ενός ασαφούς συνόλου λάβει την τιμή 0 για ένα στοιχείο, αυτό 

σημαίνει ότι το στοιχείο δεν είναι μέλος του. Αντίθετα αν η τιμή που λάβει η συνάρτηση 

μέλους για ένα στοιχείο είναι  1 τότε σημαίνει ότι ανήκει πλήρως στο σύνολο. Διάφορες 

μορφές συναρτήσεων  μέλους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ορίσουν ασαφή 

σύνολα αλλά τα πλέον συνηθισμένα σχήματα είναι τα τριγωνοειδή (Σ3.8) και τα 

τραπεζοειδή (Σ3.9). Η επιλογή του κατάλληλου κατά περίπτωση σχήματος γίνεται ανά 

περίπτωση από κάποιον ειδικό ο οποίος μπορεί να εκτιμήσει εάν ένα σχήμα ταιριάζει 

καλύτερα στην επίλυση του προβλήματος έναντι εναλλακτικών σχημάτων. 
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(Σ3.8) ΤΡΙΓΩΝΟΕΙΔΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ 
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(Σ3.9) ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ 

Όπως και στα παραδοσιακά σύνολα έτσι και στα ασαφή ορίζονται σχέσεις και πράξεις 

μεταξύ συνόλων. Ειδικότερα, ορίζονται οι σχέσεις ισότητα και υποσύνολο και οι πράξεις 
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συμπληρωματικότητα (NOT), τομή(AND) και ένωση(OR). Επιπλέον ορίζονται διάφορα 

χαρακτηριστικά τα οποία υπάρχουν μόνο στα ασαφή σύνολα (π.χ. normality, support, 

core, α-cut κ.α.). Τα ασαφή σύνολα συνδυάζονται με την ασαφή λογική προκειμένου να 

υλοποιηθεί η λογική που θα τα καταστήσει χρήσιμα στην υλοποίηση εφαρμογών.  

Ορίζονται ασαφείς κανόνες που αναπαριστούν την εμπειρία ενός ειδικού στον τομέα 

του προβλήματος. Οι κανόνες περιέχουν γλωσσικές και όχι αριθμητικές μεταβλητές και 

είναι της μορφής «Αν το Α είναι α και Β είναι β τότε το Γ είναι γ» όπου τα Α, Β και Γ είναι 

ασαφή σύνολα και τα α, β, γ είναι γλωσσικές μεταβλητές. Απαιτούνται βήματα 

μετατροπής  της εισόδου η οποία είναι σε αριθμητικές τιμές σε γλωσσική 

αναπαράσταση (fuzzification) ακολουθεί η εξαγωγή συμπεράσματος από την μηχανή 

συμπερασμού και τέλος η μετατροπή του αποτελέσματος σε αριθμητική τιμή 

(defuzzification) (Σ3.10). 

 

(Σ3.10) FUZZY RULE-BASED REASONING SYSTEM 

Αν και η κύρια χρήση της ασαφούς λογικής και συνόλων είναι για την υλοποίηση 

ελεγκτών και έχουν να παρουσιάσουν πολλές επιτυχημένες εφαρμογές 

(σταθεροποιητές εικόνων σε φωτογραφικές μηχανές, έλεγχος λειτουργίας κλιματισμού, 

κ.α.) υπάρχουν και άλλες χρήσεις τους σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές όπως τα 

νευρωνικά δίκτυα και οι γενετικοί αλγόριθμοι. 

3.4 ΜΕΤΑΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

Μια τεχνική επίλυσης προβλημάτων θεωρείται ως ευρετική (heuristic) όταν αναζητά 

«καλές» λύσεις που μπορούν να επιτευχθούν διαθέτοντας λογική υπολογιστική ισχύ. Ο 

παραπάνω ορισμός δημιουργεί προβληματισμό σχετικά με την καταλληλότητα των 

ευρετικών τεχνικών για την επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης καθώς δεν 

υπάρχει εγγύηση ότι οι λύσεις που παράγονται είναι βέλτιστες. Στην πράξη όμως 

παρατηρείται ότι συχνά αποτελούν τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο για την 
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αντιμετώπιση δύσκολων προβλημάτων. Οι ευρετικές τεχνικές στηρίζονται στην 

υπόθεση ότι η αποδοτική λύση ορισμένων συνδυαστικών προβλημάτων απαιτεί 

περισσότερη ευελιξία από ότι μπορεί να επιτευχθεί με τεχνικές που αποδεδειγμένα 

παρουσιάζουν ιδιότητες σύγκλισης.  Σε κάποιο βαθμό μπορούν να θεωρηθούν ως 

αλγόριθμοι  αναζήτησης που εφαρμόζουν επαναληπτικά ένα σκεπτικό επιλογής για την 

συνέχεια της αναζήτησης.  Αυτό μπορεί να συμβαίνει μέσω κάποιας απλής λογικής 

αλληλουχίας ενεργειών καθώς και με τεχνικές πειραματισμού και διόρθωσης (trial and 

error).  

Ορισμένες ευρετικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την εύρεση καλών λύσεων σε 

συγκεκριμένα προβλήματα είναι ανεξάρτητες από τα ίδια τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν. Οι τεχνικές αυτές ονομάζονται μεταευρετικές και πολλές από αυτές 

έχουν εμπνευστεί από μηχανισμούς που παρατηρούνται στην φύση. Οι μεταευρετικές 

τεχνικές μπορούν να ομαδοποιηθούν με βάση τον τρόπο με τον οποίο εξετάζουν τις νέες 

πιθανές λύσεις. Μέθοδοι όπως η tabu αναζήτηση και η προσομοιωμένη ανόπτηση 

εξετάζουν μόνο μια νέα λύση σε κάθε βήμα ενώ μέθοδοι όπως οι γενετικοί αλγόριθμοι 

και οι διασκορπισμένη αναζήτηση χειρίζονται παράλληλα ένα μεγάλο πληθυσμό από 

λύσεις.  Μια άλλη κατηγοριοποίηση των μεταευρετικών τεχνικών τις χωρίζει σε 

τεχνικές που χρησιμοποιούν μνήμη και σε τεχνικές που δεν χρησιμοποιούν μνήμη. Στις 

μεν πρώτες καταγράφονται χαρακτηριστικά των ενδιάμεσων λύσεων που παράγονται 

κατά την εφαρμογή της μεθόδου με στόχο να υποβοηθηθεί η λήψη μελλοντικών 

αποφάσεων ενώ στις τεχνικές  που ανήκουν στην δεύτερη κατηγορία οι ενέργειες που 

εκτελούνται εξαρτώνται μόνο από την τρέχουσα κατάσταση. 

3.4.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ  

Η τοπική αναζήτηση είναι μια επαναληπτική διαδικασία η οποία ξεκινά από μια αρχική 

λύση του προβλήματος και προοδευτικά την βελτιώνει πραγματοποιώντας αλλαγές σε 

αυτή. Σημαντικά δομικά στοιχεία της τοπικής αναζήτησης είναι ο χώρος αναζήτησης 

και ο τρόπος παραγωγής γειτονικών λύσεων από μια οποιαδήποτε λύση. Ο χώρος 

αναζήτησης είναι όλες οι πιθανές λύσεις που μπορεί να τύχουν επίσκεψης κατά την 

αναζήτηση. Συχνά ο χώρος αναζήτησης δεν περιέχει μόνο εφικτές λύσεις. Αυτό 

συμβαίνει καθώς το πέρασμα από μη εφικτές λύσεις κατά την αναζήτηση μπορεί να 

απαιτείται προκειμένου να προσεγγιστούν καλύτερες λύσεις. Η γειτονιά μιας λύσης 

προκύπτει εφαρμόζοντας ένα είδους μετασχηματισμό. Για κάθε πρόβλημα υπάρχουν 

πολλοί διαθέσιμοι μετασχηματισμοί που μπορούν να εφαρμοστούν. Ο δημιουργός του 

αλγορίθμου θα πρέπει να επιλέξει τον μετασχηματισμό που θα δώσει καλύτερα 

αποτελέσματα στην αναζήτηση από πλευράς ποιότητας λύσης αλλά και χρόνου 

ολοκλήρωσης. Η αποδοτικότητα της τοπικής αναζήτησης εξαρτάται από την αρχική 

λύση, την δομή της γειτονιάς, την ταχύτητα υπολογισμού της συνάρτησης κόστους και 

τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεται μια νέα λύση. Η πλέον συνηθισμένη υλοποίηση της 
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τοπικής αναζήτησης είναι με την μέθοδο της πλέον απότομης καθόδου (steepest 

descent) στην οποία γίνεται αναζήτηση σε όλη την γειτονιά της τρέχουσας λύσης και 

επιλέγεται η λύση που παρουσιάζει την μεγαλύτερη βελτίωση στην συνάρτηση 

κόστους. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες παραλλαγές όπως η 

μέθοδος τυχαίας καθόδου (random descent) στην οποία επιλέγονται με τυχαίο τρόπο 

γειτονικές της τρέχουσας λύσεις και γίνεται αποδεκτή η πρώτη λύση που βελτιώνει την 

συνάρτηση κόστους Έχει παρατηρηθεί ότι η πρόωρη σύγκλιση σε τοπικό ελάχιστο 

συναντάται συχνότερα όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της πλέον απότομης καθόδου. 

Δύο μειονεκτήματα της τοπικής αναζήτησης είναι ότι δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά 

με την εγγύτητα στην βέλτιστη λύση και ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

επιλογή του αρχικού σημείου.  Ωστόσο το κύριο πρόβλημα που παρουσιάζει είναι ότι 

παγιδεύεται εύκολα σε τοπικά βέλτιστές λύσεις, γεγονός που δεν της επιτρέπει να 

εξερευνήσει το μεγαλύτερο κομμάτι του χώρου αναζήτησης και να εντοπίσει την 

καθολικά βέλτιστη λύση. Ένας τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος είναι με 

διαδοχικές επανεκκινήσεις της διαδικασίας τοπικής αναζήτησης από διαφορετική 

αφετηρία. Συνεπώς σε μια μέθοδο πολλαπλών εκκινήσεων συνυπάρχουν δύο φάσεις, η 

φάση δημιουργίας της αρχικής λύσης και η φάση βελτίωσης της αρχικής λύσης οι 

οποίες εκτελούνται διαδοχικά για έναν αριθμό επαναλήψεων. Φαίνεται ότι είναι 

προτιμότερο να πραγματοποιείται μικρότερος αριθμός επαναλήψεων και περισσότερος 

χρόνος να διατίθεται στην αναζήτηση καλύτερων λύσεων, παρά να γίνεται μεγάλος 

αριθμός επαναλήψεων με αναζητήσεις που δεν προλαβαίνουν να φθάσουν σε μεγάλο 

βάθος.   

Οι μέθοδοι πολλαπλής εκκίνησης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση 3 κύρια 

χαρακτηριστικά: την χρήση μνήμης, την στοχαστικότητα, και τον βαθμό στον οποίο 

επιτρέπεται η  δημιουργία νέων λύσεων χρησιμοποιώντας τμήματα άλλων λύσεων. Μια 

μέθοδος πολλαπλής εκκίνησης μπορεί να χρησιμοποιεί μνήμη ή όχι. Σε περίπτωση που 

χρησιμοποιεί μπορεί να δίνει κίνητρα για επανάληψη ενεργειών που οδηγούν σε καλές 

λύσεις (incentive based learning [GL97]). Η τυχαία επιλογή παραμέτρων κατά την 

αναζήτηση είναι ο απλούστερος τρόπος με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί ποικιλία 

ανάμεσα στις παραγόμενες λύσεις. Από την άλλη μεριά με συστηματικό τρόπο μπορεί 

να επιτευχθεί έλεγχος του βαθμού στον  οποίο οι λύσεις είναι όμοιες μεταξύ τους και να 

προσδιοριστεί ένας μηχανισμός με τον οποίο θα γίνονται δεκτές λύσεις μόνο εφόσον 

παρουσιάζουν διαφορετικότητα άνω ενός ορίου. Σε σχέση με το τρίτο κριτήριο 

κατηγοριοποίησης των μεθόδων πολλαπλής εκκίνησης η κατασκευή νέων λύσεων 

μπορεί να ξεκινά κάθε φορά από το μηδέν ή να στηρίζεται σε τμήματα της λύσης τα 

οποία είναι «ισχυρά καθορισμένα και συνεπή» [Glo77] κατά την έννοια ότι 

παρατηρούνται σε λύσεις οι οποίες κρίνονται ως καλές ή ως ελπιδοφόρες για την 

συνέχεια της αναζήτησης. Για να γίνει αυτό  θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποια 

μορφή μνήμης μέσω της οποίας θα ανιχνεύεται η ανωτέρω ιδιότητα. 
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Συμπερασματικά, οι μέθοδοι πολλαπλών εκκινήσεων είναι πλέον κατάλληλες για 

προβλήματα στα οποία είναι σχετικά εύκολο να δημιουργηθεί μια εφικτή λύση αλλά 

δυσκολότερο να οριστεί τρόπος παραγωγής γειτονικών λύσεων που να εξακολουθούν 

να είναι εφικτές [MLG01].  

Μια μέθοδος πολλαπλών εκκινήσεων είναι και η επαναλαμβανόμενη τοπική αναζήτηση 

(ILS=Iterated Local Search) [LMS02]. Η βασική αρχή στην οποία στηρίζεται είναι ότι 

ένας προσεγγιστικός αλγόριθμος που επιλύει ένα πρόβλημα μπορεί να δώσει 

βελτιωμένα αποτελέσματα αν εκτελεστεί πολλές φορές κάτω από ένα οργανωμένο 

πρότυπο το οποίο επιτρέπει την συστηματική επανάληψη της διαδικασίας κοντά σε 

λύσεις οι οποίες θεωρείται ότι έχουν καλές προοπτικές.  Συνεπώς η καλύτερη λύση που 

έχει επιτευχθεί σε προηγούμενη επανάληψη διαταράσσεται και ξεκινά μια νέα 

διαδικασία βελτίωσης της προσδοκώντας ότι βρίσκεται κοντά σε κάποιο τοπικό 

ελάχιστο που είναι καλύτερο από την τρέχουσα καλύτερη λύση (Σ3.11). 

Βήμα 1 Δημιουργία αρχικής λύσης  s0. 

Βήμα 2 Εφαρμογή τοπικής αναζήτησης στην  s0 από την οποία προκύπτει η λύση s*. 

Βήμα 3 Δημιουργία λύσης s’ τροποποιώντας την λύση s* με βάση ιστορικά δεδομένα 

που έχουν συλλεχθεί μέχρι την τρέχουσα χρονική στιγμή. 

Βήμα 4 Εφαρμογή τοπικής αναζήτησης στην  s’ από την οποία προκύπτει η λύση s*’. 

Βήμα 5 Με βάση τις λύσεις s* και s*’ καθώς και τα ιστορικά δεδομένα λαμβάνεται 

απόφαση (acceptance test) για το εάν η λύση s’* θα αντικαταστήσει την s*.   

Βήμα 6 Τερματισμός αν τα κριτήρια τερματισμού ικανοποιούνται, αλλιώς 

επιστροφή στο βήμα 3. 

(Σ3.11) ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

Η δημιουργία της αρχικής λύσης θα πρέπει να είναι γρήγορη και εάν είναι δυνατόν να 

αποτελεί η ίδια καλή λύση. Για να επιτευχθεί αυτό συχνά επιλέγονται τα συστατικά που 

την συνθέτουν με τυχαίο τρόπο ή χρησιμοποιώντας μια άπληστη τεχνική που επιλέγει 

χωρίς να εξετάσει σε βάθος κάποια καλή διαμόρφωση συστατικών.  Η τροποποίηση της 

λύσης που περιγράφεται στο βήμα 4 του σχήματος (Σ3.11) θα πρέπει να παράγει μια 

νέα αφετηρία έτσι ώστε η τοπική αναζήτηση που ακολουθεί να μπορεί να οδηγηθεί σε 

διαφορετικό τοπικό ελάχιστο σε σχέση με το τρέχον χωρίς όμως να απομακρύνεται 

πολύ από την τρέχουσα λύση. Ένας μηχανισμός για να επιτευχθεί αυτό είναι να 

εξετάζονται ιστορικά στοιχεία σχετικά με την επιτυχία εντοπισμού καλύτερων λύσεων 

στις τελευταίες κινήσεις και εφόσον διαπιστώνεται ότι δεν έχει προκύψει καλύτερη 

λύση για έναν αριθμό κινήσεων να επιχειρείται η περαιτέρω διαφοροποίηση της λύσης. 

3.4.2 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΗ ΑΝΟΠΤΗΣΗ  

Η προσομοιωμένη ανόπτηση (SA=Simulated Annealing) αποτελεί ιστορικά την πρώτη 

μεταευρετική τεχνική. Παρουσιάζει αναλογία με την τεχνική της ανόπτησης όπως αυτή 
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εφαρμόζεται κατά την διαδικασία ψύχρανσης ενός υλικού το οποίο πρώτα έχει 

περιέλθει σε κατάσταση τήξεως. Συγκεκριμένα δομικά χαρακτηριστικά του υλικού 

μπορούν να επιτευχθούν ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η ψύχρανση του 

υλικού. Αν για παράδειγμα το υλικό εμβαπτιστεί σε κρύο νερό τότε η απότομη μείωση 

της θερμοκρασίας προκαλεί ατέλειες στο υλικό. Αν όμως η μείωση της θερμοκρασίας 

γίνει σταδιακά τότε σχηματίζονται μεγάλοι συμπαγείς κρύσταλλοι και το υλικό 

βρίσκεται σε κατάσταση ελάχιστης ενέργειας (ground state). Με το συγκεκριμένο 

πρόβλημα ασχολήθηκαν οι Metropolis et al. [MRR53] και κατασκεύασαν αλγόριθμο 

προκειμένου να προσομοιώσουν  την διαδικασία. Η αντιστοιχία ανάμεσα στα 

προβλήματα αντοχής υλικών και στα προβλήματα βελτιστοποίησης έγινε από τους 

Kirkpatrick et al. [KGV83] αναγνωρίζοντας την αναλογία μεταξύ του φορτίου ενέργειας 

ενός υλικού και στο κόστος μιας λύσης ενός συνδυαστικού προβλήματος. Όπως στην 

περίπτωση των υλικών η θερμοκρασία που λειτουργεί ως μια παράμετρος ελέγχου της 

διαδικασίας επιτρέπει στο σύστημα να οργανωθεί σε καταστάσεις μειωμένης ενέργειας 

έτσι και στα προβλήματα βελτιστοποίησης η ίδια παράμετρος οδηγεί σε εξερεύνηση 

καταστάσεων με μειωμένο κόστος.  

Η μέθοδος προσομοιωμένης ανόπτησης μπορεί να θεωρηθεί ως μια μέθοδος τοπικής 

αναζήτησης. Ωστόσο η επιλογή μιας νέας λύσης δεν γίνεται μόνο προς την κατεύθυνση 

της μείωσης του κόστους αλλά γίνονται δεκτές και λύσεις που δεν βελτιώνουν άμεσα το 

κόστος. Διαγραμματικά η μέθοδος παρουσιάζεται στο σχήμα (Σ3.12). Η αποδοχή 

υποδεέστερων λύσεων εξαρτάται από την απόσταση της νέας λύσης από την καλύτερη 

λύση καθώς και από το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την έναρξη της 

αναζήτησης. Συνήθως στις υλοποιήσεις της προσομοιωμένης ανόπτησης 

χρησιμοποιείται ο τύπος exp(-δ/t) για να καθοριστεί η πιθανότητα με την οποία μια 

χειρότερη λύση κατά δ μονάδες σε σχέση με την τρέχουσα καλύτερη λύση θα γίνει 

δεκτή όταν η θερμοκρασία έχει την τιμή t. Από την άλλη μεριά ο αλγόριθμος λειτουργεί 

κάνοντας αποδεκτή με πιθανότητα 1 οποιαδήποτε νέα λύση είναι καλύτερη από την 

τρέχουσα καλύτερη λύση. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω πρόκειται για μια 

στοχαστική μέθοδο με κύριο στόχο την αποφυγή εγκλωβισμού της αναζήτησης σε 

τοπικά βέλτιστα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη μέθοδος έχει μελετηθεί 

διεξοδικά σε σχέση με την στατιστική της συμπεριφορά χρησιμοποιώντας μαρκοβιανές 

αλυσίδες. Έχει αποδειχθεί [LA87] ότι η μέθοδος συγκλίνει στην βέλτιστη λύση αλλά 

δυστυχώς απαιτεί εκθετικό χρόνο σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος. 
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Αρχή

κ 0

λ δηµιουργίαΑρχικήςΛύσης()

Θκ ορισµόςΑρχικήςΘερµοκρασίας()

κριτήρια τερµατισµού

λ’ επιλογήΓειτονικήςΛύσης()

f(λ’)<f(λ)

Αποδοχή λύσης λ’ 

µε πιθανότητα 

e^(-(f(λ’)-f(λ))/Θκ)

λ λ’

Θκ προσαρµογή_ θερµοκρασίας()

κ κ+1

ΟΧΙ

ΟΧΙ ΝΑΙ

Τέλος

Λύση λ

ΝΑΙ

 

(Σ3.12) ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΗ ΑΝΟΠΤΗΣΗ 

Προκειμένου να λειτουργήσει ικανοποιητικά ο αλγόριθμος θα πρέπει να καθοριστούν 

διάφοροι παράμετροι όπως η αρχική θερμοκρασία, το πρόγραμμα ψύχρανσης και το 

κριτήριο τερματισμού της διαδικασίας. Επιπλέον θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις 

σχετικά με την συνάρτηση κόστους και τον τρόπο επιλογής της γειτονιάς μιας λύσης. Η 

θερμοκρασία έναρξης της διαδικασίας θα πρέπει να είναι αρκετά υψηλή έτσι ώστε να 

επιτρέπει την μετάβαση σε όλες τις γειτονικές λύσεις. Ωστόσο σε ορισμένα προβλήματα 

δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί εκ των προτέρων κατάλληλη τιμή αρχικής 

θερμοκρασίας. Σε αυτές της περιπτώσεις μπορεί να προαποφασισθεί ένα ποσοστό που 

να αντιστοιχεί σε κινήσεις που θα γίνουν αποδεκτές και το σύστημα να θερμανθεί 

σταδιακά αλλά γρήγορα μέχρι να επιτευχθεί αυτό το ποσοστό. Για το πρόγραμμα 

ψύχρανσης ένας διαδεδομένος τρόπος είναι να χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση c(t)=ft με 

0.8<=f<1. Ένας πιο αργός τρόπος ψύχρανσης προτάθηκε από τους Lundy και Mees 

[LM86] και χρησιμοποιεί την συνάρτηση c(t)=t/(1+ft). Ανάλογα με τον τρόπο 

ψύχρανσης που επιλέγεται προσδιορίζεται και ο αριθμός των επαναλήψεων που ο 

αλγόριθμος θα εκτελέσει σε κάθε θερμοκρασία έτσι ώστε η διαδικασία να 

ολοκληρώνεται σε αποδεκτά χρονικά όρια. Γενικά όμως θα πρέπει να διατίθεται 

μεγαλύτερος αριθμός επαναλήψεων σε χαμηλές θερμοκρασίες έτσι ώστε να εντοπίζεται 

η τοπικά βέλτιστη λύση. Θεωρητικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι ο τρόπος ψύχρανσης 

δεν είναι τόσο σημαντικός όσο ο ρυθμός ψύχρανσης. Ο απλούστερος αλλά λιγότερο 

αποδοτικός τρόπος τερματισμού της διαδικασίας είναι καθορίζοντας εκ των προτέρων 

το συνολικό αριθμό επαναλήψεων. Εναλλακτικά μπορεί να καθοριστεί μια θερμοκρασία 
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που να ορίζει το όριο πάνω από το οποίο η διαδικασία εξακολουθεί να εκτελείται. 

Επίσης μπορεί να εξετάζεται το ποσοστό των κινήσεων που γίνονται αποδεκτές και αν 

αυτές είναι κάτω ενός ορίου ο αλγόριθμος να τερματίζει. Από την άλλη μεριά η 

συνάρτηση κόστους μπορεί να προκύπτει με φυσικό τρόπο από το ίδιο το πρόβλημα. 

Συχνά όμως και προκειμένου να εμπλουτιστεί η αναζήτηση μπορούν να 

ενσωματώνονται στην συνάρτηση κόστους παράγοντες που σχετίζονται με την 

παραβίαση κάποιου κριτηρίου εφικτότητας. Με αυτό τον τρόπο αξιολογούνται λύσεις 

που δεν είναι εφικτές και οι οποίες λειτουργούν ως ενδιάμεσα σκαλοπάτια για την 

εύρεση μιας καλής λύσης. Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μια λύση θα μπορεί να 

μετασχηματίζεται σε μια άλλη ορίζοντας με αυτό τον τρόπο την γειτονιά της θα πρέπει 

να διασφαλιστεί ότι υπάρχει η δυνατότητα της μετάβασης από μια λύση σε 

οποιαδήποτε άλλη λύση. Γενικά θα πρέπει να προτιμώνται απλοί μετασχηματισμοί που 

οδηγούν σε γειτονιές μικρού μεγέθους. 

Η μέθοδος της προσομοιωμένης ανόπτησης έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε πληθώρα 

προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα χρήσιμη 

μέθοδο σε σύνθετα προβλήματα για τα οποία δεν μπορούν να σχεδιαστούν με ευκολία 

άλλες εξειδικευμένες ευρετικές τεχνικές. Ωστόσο απαιτεί μεγάλους υπολογιστικούς 

χρόνους και όπως βέβαια συμβαίνει και με τις άλλες μεταευρετικές τεχνικές δεν 

υπάρχει βεβαιότητα για τον βαθμό στον οποίο η προτεινόμενη λύση είναι κοντά στην 

βέλτιστη. Επιπλέον η απόδοση και ο χρόνος εκτέλεσης της μεθόδου εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από την επιλογή των παραμέτρων του αλγορίθμου ενώ η καταλληλότερη 

επιλογή τιμών για τις παραμέτρους συχνά γίνεται με μια σειρά πειραμάτων που 

προηγούνται της κανονικής εκτέλεσης της μεθόδου.. 

3.4.2.1 ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΗΣ ΑΝΟΠΤΗΣΗΣ 

Πληθώρα παραλλαγών της βασικής μεθόδου έχουν προταθεί. Ο λόγος επιλογής μιας 

παραλλαγής έναντι του κλασσικού αλγορίθμου είναι συνήθως η αποτυχία του δεύτερου 

να επιλύσει με αποδοτικό τρόπο το υπό εξέταση πρόβλημα.  Αρκετά κοινός τρόπος 

αλλαγής της μεθόδου είναι η αντικατάσταση της εκθετικής συνάρτησης  p(δ)=exp(-δ/t) 

βάσει της οποίας γίνεται η αποδοχή υποδεέστερων λύσεων με κάποια άλλη συνάρτηση 

που είναι περισσότερο κατάλληλη για το πρόβλημα ή που είναι ταχύτερη υπολογιστικά. 

Παραδείγματα τέτοιων συναρτήσεων είναι η p(δ)=1-δt και η p(δ)=δ/t. Επίσης έχει 

προταθεί η τροποποίηση της κλασσικής εκθετικής συνάρτησης με πρόσθεση μιας 

σταθεράς τιμής στο δ για όλα τα θετικά δ έτσι ώστε να επιτευχθεί η μεταφορά σε 

λιγότερο απότομη περιοχή της εκθετικής καμπύλης.    

Μια άλλη παραλλαγή της μεθόδου που έχει προταθεί στηρίζεται στο γεγονός ότι η 

αποδοτική φάση του βασικού αλγορίθμου παρατηρείται κατά τεκμήριο στην μέση του 

προγράμματος ψύχρανσης. Ειδικότερα ακολουθείται μια πρώτη φάση ψύχρανσης με 

μια μόνο επανάληψη σε κάθε θερμοκρασία και την θερμοκρασία να μειώνεται με βάση 
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τον τύπο t=t/(1+βt). Η θερμοκρασία που δίνει την καλύτερη τιμή κόστους 

καταγράφεται και χρησιμοποιείται ως σταθερή θερμοκρασία στην δεύτερη φάση για 

τον υπόλοιπο αλγόριθμο.  

Μια ακόμα παραλλαγή της μεθόδου αφορά τον τρόπο με τον οποίο παράγεται η 

γειτονιά μια λύσης. Περιορίζοντας το πλήθος των γειτονικών λύσεων μιας λύσης είναι 

γνωστό ότι επιταχύνουμε την διαδικασία. Για να επιτευχθεί αυτό μπορεί να 

δημιουργηθεί μια νέα μειωμένη γειτονιά της λύσης που να προκύπτει μόνο με αλλαγές 

σε μεταβλητές που έχουν ρόλο σε παραβίαση κριτηρίων από την λύση. Η νέα γειτονιά 

μπορεί να χρησιμοποιείται με προαποφασισμένη πιθανότητα για την επιλογή νέων 

λύσεων προς εξέταση ενώ λύσεις από την πλήρη γειτονιά επιλέγονται με την 

εναπομείνασα πιθανότητα.  

3.4.2.2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ 

Η μέθοδος κατακλυσμού (GD=Great Deluge) [Due93] παρουσιάζει σημαντικές 

ομοιότητες με την μέθοδο προσομοιωμένης ανόπτησης. Δέχεται μόνο δύο παραμέτρους, 

την ποσότητα υπολογιστικού χρόνου που ο χρήστης είναι σε θέση να διαθέσει και την 

ποιότητα της λύσης που απαιτείται. Η μέθοδος GD αποδέχεται μια υποψήφια λύση αν 

ικανοποιεί τις ακόλουθες συνθήκες: 

P’<=B όταν το P < B  

P’<=P όταν το P>=B 

όπου P είναι η ποινή της τρέχουσας λύσης, P’ είναι η ποινή της υποψήφιας λύσης και B 

είναι το τρέχον πάνω όριο. Αρχικά το όριο B είναι ίσο με την αρχική ποινή και σε κάθε 

βήμα μειώνεται με κάποιο ρυθμό που αντιστοιχεί στην ταχύτητα αναζήτησης. Μια 

παραλλαγή του αλγορίθμου GD είναι ο flex-GD στον οποίο η αποδοχή κινήσεων που δεν 

αποφέρουν κέρδος για την συνάρτηση στόχο εξαρτάται επιπρόσθετα από ένα 

συντελεστή ευελιξίας kf που λαμβάνει τιμές από 0 έως 1. Η πρώτη συνθήκη 

τροποποιείται ως εξής:  

P’<=P + kf(B-P)B όταν το P<B 

Ανάλογα με τις τιμές που λαμβάνει ο συντελεστής kf ο αλγόριθμος συμπεριφέρεται ως 

κλασσικός GD (kf=1) ή ως αναρρίχηση λόφου (kf=0). 

3.4.3 TABU SEARCH 

Η μέθοδος tabu search (TS) αποτελεί ένα ευφυή τρόπο αναζήτησης που χρησιμοποιεί 

δομές δεδομένων για να αποθηκεύσει πληροφορίες  σχετικά με τις αποφάσεις που 

λαμβάνονται κατά την αναζήτηση. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για να 

κατευθύνουν περαιτέρω την αναζήτηση προς νέες περιοχές. Ως μέθοδος αποδίδεται 

στον F. Glover [Glo86]. Το όνομα της μεθόδου tabu ή taboo οφείλεται στο γεγονός ότι 
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κατατάσσει ορισμένες λύσεις που προκύπτουν κατά την αναζήτηση ως απαγορευμένες 

επιδιώκοντας την αποφυγή εγκλωβισμού της διαδικασίας σε κάποια τοπικά βέλτιστη 

λύση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μέθοδος TS είναι στην βασική της μορφή μια 

ντετερμινιστική μέθοδος αν και έχουν υπάρξει στοχαστικές παραλλαγές της όπως η 

μέθοδος Probabilistic Tabu Search.  

Ο αλγόριθμος TS  ξεκινά με μια αρχική λύση που παράγεται είτε με τυχαίο τρόπο είτε ως 

αποτέλεσμα κάποιου άλλου αλγορίθμου και η οποία λαμβάνει ταυτόχρονα την θέση της 

τρέχουσας και της καλύτερης λύσης. Παράλληλα αρχικοποιείται και η μνήμη tabu η 

οποία μπορεί να αποτελείται από πολλές επιμέρους λίστες. Ο ρόλος της μνήμης δεν είναι 

να αποτρέψει κινήσεις που έχουν γίνει από το να επαναληφθούν αλλά να αποτρέψει 

την αντιστροφή τους. Για την τρέχουσα λύση καθορίζεται ένα σύνολο από γειτονικές 

λύσεις που προκύπτουν από αυτή μέσω κάποιου μετασχηματισμού. Οι λύσεις αυτές 

εξετάζονται και επιλέγεται η λύση που ελαχιστοποιεί την συνάρτηση κόστους 

λαμβάνοντας υπόψη την μνήμη tabu η οποία μπορεί να αποκλείει κάποιες λύσεις ή να 

εισάγει ποινή γι’ αυτές στην συνάρτηση κόστους δυσχεραίνοντας με αυτό τον τρόπο 

την επιλογή τους. Η επιλεχθείσα λύση αντικαθιστά την καλύτερη λύση αν έχει 

ευνοϊκότερη τιμή συνάρτησης κόστους από αυτή. Σε κάθε βήμα επιλέγεται μια νέα 

τρέχουσα λύση ακόμα και αν δεν έχει καλύτερο κόστος σε σχέση με την τρέχουσα. Η 

μνήμη tabu ενημερώνεται αναλύοντας επιμέρους χαρακτηριστικά της τρέχουσας λύσης. 

Τέτοια χαρακτηριστικά μπορούν να είναι ιδιότητες της λύσης που αλλάζουν κατά τον 

μετασχηματισμό από την παλιά τρέχουσα λύση στην νέα. Οι πληροφορίες που 

εισάγονται στην μνήμη tabu δεν διατηρούνται συνεχώς αλλά καθώς η διαδικασία 

εξελίσσεται νέες τιμές αντικαθιστούν παλιότερες. Το μέγεθος της μνήμης είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό για την απόδοση της μεθόδου ενώ έχουν προταθεί και μεταβλητά μεγέθη 

μνήμης. Ο αλγόριθμος TS εξετάζει με ιδιαίτερο τρόπο την περίπτωση στην οποία 

εντοπίζεται μια νέα λύση με καλύτερη συνάρτηση κόστους σε σχέση με όλες τις λύσεις 

που έχουν παρατηρηθεί αλλά η μνήμη tabu την αποκλείει. Σε αυτή την περίπτωση η 

λύση στην πλειονότητα των υλοποιήσεων της μεθόδου γίνεται δεκτή ενώ η διαδικασία 

ονομάζεται aspiration. Γενικότερα το σκεπτικό πίσω από την διαδικασία aspiration 

είναι ότι αν η επιστροφή σε ήδη υπάρχουσα λύση δεν μπορεί να συμβεί τότε η 

πληροφορία tabu μπορεί να αγνοηθεί. Συχνά στον αλγόριθμο TS και προκειμένου να 

ελεγχθεί αποτελεσματικότερα ο χώρος των λύσεων εφαρμόζεται η τεχνική της 

διαφοροποίησης. Για να γίνει αυτό μπορούν οι περιορισμοί να μεταφερθούν ως ποινή 

στην συνάρτηση κόστους ή να χρησιμοποιηθεί μια σημαντικά μεγαλύτερη μνήμη tabu 

για όσο διαρκεί η διαφοροποίηση έτσι ώστε να προκύψουν λύσεις με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά από τις ήδη υπάρχουσες. Ο τερματισμός της διαδικασίας μπορεί να 

γίνει όταν για έναν αριθμό από επαναλήψεις δεν προκύπτει νέα καλύτερη λύση ή όταν η 

συνάρτηση κόστους ξεπεράσει κάποια προκαθορισμένη τιμή κατωφλίου.  
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Η μνήμη tabu μπορεί να διαχωριστεί σε βραχεία μνήμη, σε μνήμη συχνοτήτων και σε 

μνήμη χρονικής εγγύτητας. Η βραχεία μνήμη (short-term memory) καταγράφει 

πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις που έχει ήδη επισκεφθεί η αναζήτηση. Συνήθως 

καταγράφονται οι τελευταίοι μετασχηματισμοί που εφαρμόστηκαν με στόχο την 

αποφυγή ενεργειών που θα τους ακύρωναν. Η ποσότητα και το είδος της πληροφορίας 

που καταγράφεται μπορεί να διαφέρει από υλοποίηση σε υλοποίηση ενώ η διάρκεια 

παραμονής κάθε πληροφορίας στην μνήμη εξαρτάται από τον χρόνο. Η βραχεία μνήμη 

μπορεί να αποτελείται από πολλαπλές λίστες στην περίπτωση που είναι επιθυμητή η 

ταυτόχρονη καταγραφή διακριτών ιδιοτήτων της τρέχουσας λύσης. Ο τυπικός τρόπος 

υλοποίησης μιας λίστας tabu είναι με κυκλική λίστα σταθερού μεγέθους. Ωστόσο μια 

λίστα με σταθερό μέγεθος έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να αποτρέψει φαινόμενα 

επιστροφής σε λύσεις που ήδη έχουν θεωρηθεί [Tai91]. Μερική λύση στο παραπάνω 

πρόβλημα δίνει η χρήση λιστών μεταβαλλόμενου μήκους και η τυχαία επιλογή 

διάρκειας αποκλεισμού (tabu tenure) για κάθε πληροφορία που εισέρχεται στην λίστα 

tabu. Στην μνήμη μεγάλης διάρκειας (long-term memory) ή αλλιώς μνήμη συχνοτήτων 

(frequency memory) καταγράφεται ο συνολικός αριθμός επαναλήψεων στις οποίες 

συγκεκριμένα τμήματα της λύσης έχουν παρατηρηθεί. Προκειμένου να επιτευχθεί 

αποδοτικότερη εξέταση του χώρου αναζήτησης μπορεί να εφαρμοστεί η πριμοδότηση 

ενσωμάτωσης σπάνιων τμημάτων στην λύση. Η μνήμη χρονικής εγγύτητας (recency 

memory) καταγράφει τον αριθμό των συνεχόμενων επαναλήψεων στις οποίες τμήματα 

της λύσης παρατηρούνται χωρίς διακοπή. Σε μια προαιρετική για την μέθοδο tabu φάση 

εντατικοποίησης (intensification) μπορούν αυτά τα τμήματα της λύσης να παραμείνουν 

σταθερά και να αναζητηθεί καλύτερη λύση με τροποποίηση μόνο των εναπομεινάντων 

τμημάτων που σχηματίζουν την λύση.  

Η μέθοδος TS έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε μεγάλο αριθμό προβλημάτων. Την 

τελευταία εικοσαετία εκατοντάδες άρθρα έχουν δημοσιευθεί προτείνοντας παραλλαγές 

της μεθόδου και την εφαρμογή της σε διάφορα προβλήματα συνδυαστικής 

βελτιστοποίησης. Μάλιστα συχνά οι λύσεις που προκύπτουν βρίσκονται κοντά στη 

αποδεδειγμένη βέλτιστη λύση όταν υπάρχει ενώ η μέθοδος συχνά παρέχει καλύτερα 

αποτελέσματα σε σχέση με εκείνα που λαμβάνονται από άλλες ευρετικές τεχνικές.   

Επίσης η μέθοδος TS θεωρείται ως μια μεταευρετική τεχνική που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους προκειμένου να κατευθύνει την 

αναζήτηση σε πιο ελπιδοφόρες περιοχές. Ειδικότερα η μέθοδος TS έχει συνδυαστεί στο 

παρελθόν από διάφορους ερευνητές με την προσομοιωμένη ανόπτηση, τους γενετικούς 

αλγορίθμους, τα νευρωνικά δίκτυα, τον προγραμματισμό με περιορισμούς, την μέθοδο 

Lagrangean Relaxation, την μέθοδο δυναμικής δημιουργίας μεταβλητών και άλλες. 

3.4.3.1 PROBABILISTIC TABU SEARCH 

Ένα μειονέκτημα της απλής μεθόδου TS είναι ο χρόνος που απαιτεί ο υπολογισμός της 

συνάρτησης κόστους για όλες τις γειτονικές λύσεις κάθε τρέχουσας λύσης. Εναλλακτικά 
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μπορεί να επιλέγεται ένα υποσύνολο από τις γειτονικές λύσεις. Για να επιτευχθεί αυτό 

μπορούν να ανατεθούν με κάποιο βήμα προεπεξεργασίας πιθανότητες συμμετοχής 

στην βέλτιστη λύση για τα δομικά στοιχεία κάθε λύσης. Συνεπώς η επιλογή ενός μέλους 

της γειτονιάς της τρέχουσας λύσης έναντι ενός άλλου μπορεί να προκρίνεται. Το 

σκεπτικό είναι ότι εσωτερικές δομές λύσεων που συναντώνται σε τοπικά βέλτιστα είναι 

πιθανό να συναντώνται και στις καθολικά βέλτιστες λύσεις. Ένα πρόβλημα που 

παρουσιάζεται στον αλγόριθμο probabilistic TS είναι ότι οι λύσεις που παράγονται 

συχνά δεν είναι τοπικά βέλτιστες. Είναι μάλιστα πιθανό μια καλύτερη λύση να υπάρχει 

που μπορεί να εντοπιστεί εύκολα από τον χειριστή του προγράμματος. Ωστόσο το 

πρόβλημα αυτό μπορεί να διορθωθεί εφαρμόζοντας ως τελευταίο στάδιο την μέθοδο TS 

εξετάζοντας την πλήρη γειτονία της τρέχουσας καλύτερης λύσης ή έναν άλλο 

αλγόριθμο τοπικής βελτιστοποίησης.  

3.4.4 GRASP  

Η μέθοδος GRASP (GRASP=Greedy Randomized Adaptive Search Procedure) αποτελεί 

ένα μεταευρετικό τρόπο αναζήτησης που πραγματοποιείται μέσω της επαναληπτικής 

εκτέλεσης δύο φάσεων, της φάσης κατασκευής και της φάσης αναζήτησης. Στην φάση 

κατασκευής δημιουργείται μια υποψήφια λύση  που απαρτίζεται από τμήματα της 

λύσης που εντοπίζονται σε μια ειδικά διαμορφωμένη λίστα τμημάτων την Περιορισμένη 

Λίστα Υποψηφίων (Restricted Candidate List= RCL). Στην φάση αναζήτησης 

πραγματοποιείται τοπική αναζήτηση με σημείο έναρξης την υποψήφια λύση και το 

αποτέλεσμα της χρησιμοποιείται προκειμένου να ενημερωθεί η RCL. Οι δύο φάσεις 

επαναλαμβάνονται και η καλύτερη λύση που έχει παρατηρηθεί συνολικά αποτελεί την 

προτεινόμενη λύση. Η μέθοδος GRASP προτάθηκε από τους Feo και Resente το 1995 

[FR95] ενώ οι πρώτες απόπειρες εφαρμογής της αφορούσαν το πρόβλημα set covering. 

Σημαντικά πλεονεκτήματα της μεθόδου GRASP είναι η ευκολία υλοποίησης της και η 

έλλειψη μεγάλου αριθμού παραμέτρων που πρέπει να προσδιοριστούν έτσι ώστε να 

εφαρμοστεί αποδοτικά σε διάφορα προβλήματα βελτιστοποίησης. Στην  φάση 

κατασκευής της μεθόδου τοποθετούνται σε μια λίστα όλα τα τμήματα που μπορούν να 

εισαχθούν στην μερικώς διαμορφωμένη λύση και να την διατηρήσουν εφικτή. Η 

επιλογή του τμήματος  που θα ενσωματωθεί στην λύση γίνεται ακολουθώντας 

«άπληστη» τεχνική. Ειδικότερα για κάθε στοιχείο της λίστας εκτιμάται η επίδραση που 

θα έχει στην συνάρτηση κόστους και δημιουργείται η RCL η οποία αποτελείται μόνο 

από τα καλύτερα στοιχεία. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό σε ένα πρόβλημα 

ελαχιστοποίησης είναι υπολογίζοντας την καλύτερη (Cb) και την χειρότερη συνεισφορά 

(Cw) κόστους από όλα τα υποψήφια στοιχεία της αρχικής λίστας και εισάγοντας στην 

RCL μόνο τα στοιχεία που έχουν συνεισφορά κόστους  μικρότερη ή ίση από:  

Cb + a*(Cw-Cb)   όπου a ∈ [0,1]. 
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Καθώς η επιλογή του στοιχείου της RCL που θα αποτελέσει το τμήμα που θα 

ενσωματωθεί στην λύση γίνεται με τυχαίο τρόπο αν το a είναι 0 τότε o αλγόριθμος 

λειτουργεί στην πλήρως άπληστη μορφή του ενώ αν το a είναι 1 τότε ακολουθείται 

τυχαίος τρόπος κατασκευής της λύσης. Για την επόμενη επανάληψη η λίστα των 

τμημάτων ενημερώνεται και γίνεται επανεκτίμηση της επίδρασης που έχει κάθε 

στοιχείο της λίστας στην συνάρτηση κόστους. Η λύση που παράγεται από την 

προηγούμενη διαδικασία συνήθως δεν είναι βέλτιστη σε σχέση με τις γειτονικές της 

λύσεις οπότε η φάση τοπικής αναζήτησης που ακολουθεί αναλαμβάνει να εντοπίσει 

καλύτερες λύσεις. Οι φάσεις κατασκευής και τοπικής αναζήτησης εκτελούνται για έναν 

αριθμό επαναλήψεων ή μέχρι να εντοπιστούν χαρακτηριστικά της λύσης που 

επιτρέπουν στην διαδικασία να τερματίσει. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή τιμής για την παράμετρο a αποτελεί σημαντική 

απόφαση που καθορίζει εν πολλοίς τον υπολογιστικό χρόνο και την ποιότητα της 

παραγόμενης λύσης. Με αυτό το σκεπτικό έχουν αναπτυχθεί διάφοροι τρόποι επιλογής 

τιμής για την a ενώ ο τρόπος που φαίνεται να δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα είναι η 

μη τήρηση σταθερής τιμής για το a σε όλη την διαδικασία αλλά ο δυναμικός καθορισμός 

της τιμής του με την μέθοδο Reactive GRASP. 

Διάφορες παραλλαγές της μεθόδου GRASP έχουν προταθεί που προσπαθούν να 

εκμεταλλευτούν την πληροφορία που εμπεριέχεται στις λύσεις των προηγούμενων 

επαναλήψεων καθώς ο κλασσικός αλγόριθμος GRASP απορρίπτει οποιαδήποτε 

πληροφορία εμπεριέχεται στις  λύσεις που δεν βελτιώνουν την τρέχουσα καλύτερη 

λύση. Οι πλέον γνωστές παραλλαγές της GRASP είναι οι Reactive GRASP, GRASP με bias 

functions, GRASP με μνήμη και GRASP με path-relinking, Άλλες παραλλαγές της μεθόδου 

είναι η GRASP με Hash Tables που έχει ως στόχο την αποφυγή επανάληψης της φάσης 

αναζήτησης για λύσεις που η μέθοδος έχει ήδη επισκεφθεί, η GRASP με φιλτράρισμα  

που εφαρμόζει την φάση της τοπικής αναζήτησης για μερικές μόνο από τις λύσεις που 

παράγονται στην φάση της κατασκευής προκειμένου να  επιταχύνει τις επαναλήψεις 

της μεθόδου και η GRASP με αναταράξεις κόστους στην οποία  τροποποιούνται οι 

συντελεστές της συνάρτησης κόστους εισάγοντας τυχαίο θόρυβο έτσι ώστε να 

δημιουργηθεί μεγαλύτερος αριθμός διαφορετικών λύσεων. 

3.4.4.1 REACTIVE GRASP 

Στην μέθοδο Reactive GRASP η τιμή της παραμέτρου a δεν είναι σταθερή αλλά σε κάθε 

επανάληψη επιλέγεται από ένα σύνολο πιθανών τιμών. Η επιλογή γίνεται με βάση τις 

τιμές των λύσεων που έχουν βρεθεί στις προηγούμενες επαναλήψεις. Ένας τρόπος για 

να επιτευχθεί αυτό έχει προταθεί από τους Prais και Ribeiro [PR00] και είναι ο 

ακόλουθος: Ορίζεται ένα σύνολο Α με m διακριτές τιμές για την παράμετρο a, 

Α={a1,a2,…,am}. Αρχικά εκχωρείται η ίδια πιθανότητα επιλογής 1/m  για κάθε ένα από τα 

στοιχεία του A. Παράλληλα για κάθε στοιχείο του Α καταγράφεται και η μέση τιμή 
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{v1,v2,…,vm} από τις λύσεις που προέκυψαν όταν το αντίστοιχο στοιχείο επιλέχθηκε ως 

τιμή για την παράμετρο a. Η πιθανότητα επιλογής κάθε στοιχείου του A 

επαναπροσδιορίζεται σε κάθε επανάληψη με τον σκεπτικό ότι οι τιμές του a που δίνουν 

καλύτερα αποτελέσματα θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιλογής.  

Αναλυτικότερα η πιθανότητα επιλογής Pi για το i-οστό στοιχείο του συνόλου A 

προκειμένου να αποτελέσει την τιμή της παραμέτρου α προκύπτει από τον τύπο: 

1

i
i m

jj

q
P

q
=

=
∑

  όπου qi=z*/vi και z* η καλύτερη λύση μέχρι την τρέχουσα επανάληψη. 

Η μέθοδος Reactive Grasp  παρουσιάζει το πλεονέκτημα της απαλλαγής από τον 

πειραματισμό προκειμένου να εντοπιστεί κατάλληλη τιμή για την παράμετρο a. Επίσης 

επιτυγχάνει μεγαλύτερη διαφοροποίηση κατά την αναζήτηση αλλά το τίμημα είναι 

μεγαλύτεροι υπολογιστικοί χρόνοι.  

3.4.4.2 GRASP ΜΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ  

Στην απλή μέθοδο GRASP στην φάση κατασκευής το νέο τμήμα που θα ενσωματωθεί 

στην λύση επιλέγεται με τυχαίο τρόπο από τα στοιχεία της RCL. Ωστόσο η επιλογή αυτή 

μπορεί να στηρίζεται σε μια κατανομή διαφορετική από την ομοιόμορφη (discrete 

uniform distribution) έτσι ώστε να κατευθύνεται η επιλογή προς τμήματα με 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.  

Για κάθε στοιχείο της RCL είναι γνωστή η συνεισφορά κόστους που συνεπάγεται. Τα 

στοιχεία της RCL μπορούν να διαταχθούν σε αύξουσα σειρά κόστους (για ένα πρόβλημα 

ελαχιστοποίησης) και σε κάθε στοιχείο να ανατεθεί ο αριθμός r που να αντιστοιχεί στην 

σειρά  του στην λίστα. Στην συνέχεια μπορούν να εφαρμοστούν διάφορες συναρτήσεις 

προτίμησης (bias) όπως οι ακόλουθες: 

• Random bias   bias(r)=1 

• Linear bias    bias(r)=1/r 

• Log bias   bias(r)=1/log(r+1) 

• Exponential bias  bias(r)=1/er 

• Polynomial bias  bias(r)=1/rn 

Η πιθανότητα να επιλεγεί ένα στοιχείο της RCL δίνεται από τον τύπο: 

( )

( )

i
i

ii RCL

bias r

bias r
π

∈

=
∑

 

Η επιλογή της συνάρτησης προτίμησης random bias αντιστοιχεί στην απλή μέθοδο 

GRASP. 
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3.4.4.3 GRASP ΜΕ ΜΝΗΜΗ 

Στην απλή μέθοδο GRASP η πληροφορία σχετικά με την διαμόρφωση των λύσεων που 

προέκυψαν στις προηγούμενες επαναλήψεις δεν χρησιμοποιείται. Στην παραλλαγή της 

GRASP με μνήμη και εκμάθηση γίνεται χρήση της ιδέας της μακροπρόθεσμης μνήμης 

που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια της μεθόδου tabu search. Διατηρείται μια συλλογή 

από ελίτ λύσεις με σκοπό να χρησιμοποιούνται στην φάση της κατασκευής. Για να γίνει 

μια λύση ελίτ θα πρέπει είτε να είναι καλύτερη από όλες τις υπάρχουσες ελίτ λύσεις ή 

να είναι καλύτερη από την χειρότερη λύση και επαρκώς διαφορετική. Αρχικά η λίστα 

των ελίτ λύσεων είναι άδεια οπότε κάθε νέα τοπικά βέλτιστη λύση εισάγεται στις ελίτ 

μέχρι η λίστα να γεμίσει οπότε πλέον ακολουθείται ο προαναφερθείς αλγόριθμος. 

Στην παραλλαγή αυτή τροποποιείται η συνάρτηση που υπολογίζει το κόστος που 

συνεπάγεται η ενσωμάτωση κάθε τμήματος στην λύση. Στο κόστος που υπολογίζεται 

για κάθε τμήμα ενσωματώνεται ένας επιπλέον παράγοντας CIx που αντιστοιχεί στην 

συμμετοχή του τμήματος x στις λύσεις που απαρτίζουν το ελίτ σύνολο. Ειδικότερα για 

τον υπολογισμό του CΙx λαμβάνεται υπόψη κατά πόσο το τμήμα x είναι ισχυρά ορισμένο 

(strongly determined) και κατά πόσο είναι συνεπές (consistent). Ένα τμήμα της λύσης 

είναι ισχυρά ορισμένο όταν η αλλαγή του υποβιβάζει σημαντικά την συνάρτηση 

κόστους ή αλλάζει τις τιμές των άλλων μεταβλητών. Αντίστοιχα είναι συνεπές όταν 

παρατηρείται να υπάρχει σε μεγάλο τμήμα του ελίτ συνόλου. Ο παράγοντας CIx 

ρυθμίζεται έτσι ώστε να είναι μεγαλύτερος για τα τμήματα λύσεων που έχουν τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά. Κατά την δημιουργία της RCL προστίθεται στο κόστος του 

κάθε τμήματος και ο παράγοντας CIx ενώ η επιλογή του στοιχείου από την RCL γίνεται 

λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές τιμές κόστους για κάθε τμήμα. Αν Cx είναι το αρχικό 

κόστος ενσωμάτωσης της λύσης και λ μια παράμετρος τότε το κόστος διαμορφώνεται 

σε:  

Κx=λCx + CIx 

όπου λ μπορεί να είναι μια μεγάλη αρχικά τιμή που μειώνεται όταν απαιτείται 

μεγαλύτερη διαφοροποίηση λύσεων. Η πιθανότητα να επιλεγεί το τμήμα x από την RCL 

γίνεται: 

x

x

yy RCL

K

K
π

∈

=
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3.4.4.5 GRASP ΜΕ PATH-RELINKING 

Το path-relinking αποτελεί μια στρατηγική αναζήτησης στην οποία επιχειρείται η 

ενσωμάτωση ιδιοτήτων που συναντώνται στις λύσεις υψηλής ποιότητας μέσω της 

επιλογής κινήσεων που να ευνοούν την ύπαρξη των εν λόγω ιδιοτήτων. Η χρήση του 

path-relinking σε συνδυασμό με την μέθοδο GRASP μπορεί να γίνει είτε ως μια 



 

65 

 

ξεχωριστή φάση στο τέλος του κλασικού GRASP και να αφορά τις ελίτ λύσεις είτε μετά 

κάθε φάση τοπικής αναζήτησης προκειμένου να εντοπιστούν βελτιώσεις στην τοπικά 

βέλτιστη λύση. Για την δεύτερη περίπτωση που παρουσιάζει και το περισσότερο 

ενδιαφέρον επιλέγονται δύο λύσεις x1 και x2 με την πρώτη να είναι η τοπικά βέλτιστη 

λύση που επέστρεψε η φάση της τοπικής αναζήτησης της τρέχουσας επανάληψης και η 

δεύτερη μια τυχαία επιλεγμένη λύση από το σύνολο των ελίτ λύσεων. Υπολογίζεται η 

συμμετρική διαφορά Δ(x1,x2) μεταξύ των x1 και x2 προκειμένου να εντοπιστεί το 

σύνολο των κινήσεων που απαιτούνται για να οδηγηθεί η λύση x1 στην x2. Από το 

σύνολο αυτό επιλέγεται σε κάθε στάδιο η κίνηση που επιφέρει τα καλύτερα 

αποτελέσματα όσον αφορά την προσέγγιση των δύο λύσεων. Υπάρχουν διάφορες 

παραλλαγές της μεθόδου ενώ αυτή που φαίνεται να δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα 

είναι η GRASP με backwards path relinking στην οποία αλλάζει η φορά στην οποία 

γίνεται η αναζήτηση καθώς επιχειρείται η μετάβαση από την λύση x2 στην x1. 

3.4.5 ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

Η καθοδηγούμενη τοπική αναζήτηση (GLS=Guided Local Search) [VT03] είναι ένας 

μεταευρετικός αλγόριθμος που χρησιμοποιείται πάνω από άλλους αλγορίθμους 

αναζήτησης με την προσδοκία να βελτιώσει την απόδοσή και την σταθερότητά τους.  

Για να εφαρμοστεί η GLS θα πρέπει να οριστεί ένα σύνολο από χαρακτηριστικά για τις 

υποψήφιες λύσεις. Κάθε φορά που η τοπική αναζήτηση παγιδεύεται σε τοπικό βέλτιστο 

επιλέγονται κάποια από τα χαρακτηριστικά και λαμβάνουν ποινές. Η τοπική αναζήτηση 

συνεχίζεται με την συνάρτηση κόστους να περιέχει πλέον και ένα παράγοντα σε σχέση 

με τις συσσωρευμένες ποινές. Η πρωτοτυπία του GLS έγκειται στον τρόπο με τον οποίο 

επιλέγει τα χαρακτηριστικά που θα λάβουν ποινές. Αρχικά λοιπόν θα πρέπει να 

οριστούν κάποια χαρακτηριστικά για το πρόβλημα. Για παράδειγμα στο πρόβλημα της 

κατασκευής προγράμματος εξεταστικής πανεπιστημίων ένα πακέτο χαρακτηριστικών 

της λύσης μπορεί να είναι το αν απέχουν δύο εξετάσεις Α και Β με κοινούς σπουδαστές 

μια περίοδο, δύο περιόδους, τρεις περιόδους ή τέσσερις περιόδους. Με κάθε 

χαρακτηριστικό αντιστοιχίζεται ένα κόστος και μια ποινή. Το κόστος μπορεί να 

προκύπτει από την συνάρτηση κόστους του προβλήματος. Για παράδειγμα στο 

πρόβλημα της εξεταστικής το κόστος από το χαρακτηριστικό «εξετάσεις Α και Β σε k 

διαδοχικές περιόδους» μπορεί να είναι 25-k επί τον αριθμό των κοινών σπουδαστών.  Οι 

ποινές για κάθε χαρακτηριστικό αρχικοποιούνται στο μηδέν και αυξάνονται μόνο όταν 

η αναζήτηση παγιδεύεται σε ένα τοπικό ελάχιστο. Άρα αν η συνάρτηση κόστους για 

κάθε λύση s είναι η g(s) η μέθοδος GLS ορίζει έναν επιπλέον παράγοντα ο οποίος 

αθροίζεται στο g(s) και το αποτέλεσμα αποτελεί την νέα συνάρτηση κόστους. Ο 

παράγοντας αυτός είναι ο ακόλουθος: 

( ) * * ( )i ipen s p I sλ= ∑  
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όπου s είναι η υποψήφια λύση, λ είναι μια παράμετρος του αλγορίθμου, i μεταβλητή 

μέσω της οποίας διανύουμε όλα τα χαρακτηριστικά, pi είναι η ποινή για το 

χαρακτηριστικό i και Ii είναι μια δυαδική μεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 αν η λύση 

s παρουσιάζει το χαρακτηριστικό i ή την τιμή 0 αν δεν το παρουσιάζει. Το λ είναι ένας 

παράγοντας κλιμάκωσης ο οποίος συνήθως δεν επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την 

αποτελεσματικότητα της μεθόδου.  

Όταν ο αλγόριθμος τοπικής αναζήτησης εντοπίσει ένα τοπικό ελάχιστο η μέθοδος GLS 

αυξάνει την συνάρτηση κόστους προσθέτοντας ποινές σε συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά. Ο στόχος είναι να επιβληθούν ποινές σε χαρακτηριστικά που δεν είναι 

επιθυμητά ή σε χαρακτηριστικά που επιδρούν στο μεγαλύτερο βαθμό όταν η 

αναζήτηση παγιδεύεται. Κάθε χαρακτηριστικό με υψηλό κόστος επηρεάζει το συνολικό  

κόστος σε μεγαλύτερο βαθμό οπότε η επιλογή του χαρακτηριστικού στο οποίο θα 

επιβληθεί ποινή εξαρτάται από το κόστος του αλλά και από την τρέχουσα ποινή του. Η 

χρησιμότητα του να επιβληθεί ποινή στο χαρακτηριστικό i ορίζεται ως εξής: 

utili(s)=Ii * ci/(1+pi) 

όπου ci είναι το κόστος και pi είναι η τρέχουσα ποινή του χαρακτηριστικού i. Συνεπώς 

αν ένα χαρακτηριστικό δεν παρατηρείται στο τοπικό ελάχιστο τότε η χρησιμότητα της 

επιβολής ποινής σε αυτό είναι μηδέν. Από την άλλη μεριά όσο μεγαλύτερο κόστος έχει 

ένα χαρακτηριστικό τόσο μεγαλύτερη είναι η χρησιμότητα της επιβολής ποινής σε αυτό 

ενώ όσο περισσότερες φορές έχει επιβληθεί ποινή σε ένα χαρακτηριστικό τόσο 

μικρότερη είναι η χρησιμότητα της επανάληψης επιβολής ποινής σε αυτό. Όταν λοιπόν 

η διαδικασία αναζήτησης συναντήσει ένα τοπικό ελάχιστο εντοπίζεται το 

χαρακτηριστικό με την μεγαλύτερη χρησιμότητα και αυξάνει την ποινή του κατά 1. 

3.4.5.1 ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  

Δύο παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των αλγορίθμων τοπικής αναζήτησης εν 

γένει είναι το πλήθος των λύσεων που αποτελούν την γειτονιά μιας λύσης και η 

επεξεργαστική ισχύ που απαιτεί για να υπολογιστεί η συνάρτηση κόστους. Ο 

αλγόριθμος γρήγορης τοπικής αναζήτησης (FLS=Fast Local Search) στηρίζεται στην 

παράβλεψη των γειτονικών λύσεων που είναι λιγότερο πιθανές να οδηγήσουν σε 

κινήσεις που βελτιώνουν την λύση. Η γειτονιά που χρησιμοποιείται στο πρόβλημα 

διασπάται σε έναν αριθμό από μικρές υπογειτονιές και ένα δυαδικό ψηφίο 

ενεργοποίησης συσχετίζεται με την κάθε μια υπογειτονιά. Η κεντρική ιδέα είναι η 

συνεχής αναζήτηση στις υπογειτονιές που έχουν ενεργοποιημένο το δυαδικό τους 

ψηφίο. Η αναζήτηση δεν ξεκινά από την πρώτη υπογειτονιά όταν βρίσκει μια καλύτερη 

λύση αλλά συνεχίζει στην επόμενη με βάση την προκαθορισμένη σειρά.  

Αρχικά όλες οι υπογειτονιές είναι ενεργές. Αν μια υπογειτονιά εξεταστεί και δεν περιέχει 

κινήσεις που βελτιώνουν το αποτέλεσμα τότε γίνεται ανενεργή. Όταν εντοπίζεται μια 
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νέα λύση που βελτιώνει την τρέχουσα καλύτερη λύση ένας αριθμός από υπογειτονιές 

στις οποίες αναμένουμε να παρουσιαστούν κινήσεις βελτίωσης επαναενεργοποιείται. Ο 

αλγόριθμος FLS δεν δίνει συνήθως λύσεις υψηλής ποιότητας αλλά ο συνδυασμός του με 

την μέθοδο GLS μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποδοτικός. Η βασική ιδέα σε αυτή την 

περίπτωση είναι να συνδυαστούν χαρακτηριστικά με υπογειτονιές. Μπορούν για 

παράδειγμα να γίνουν συσχετίσεις που να προσδιορίζουν για κάθε χαρακτηριστικό 

ποιες είναι οι υπογειτονιές που επιδρούν στην κατάσταση ενός χαρακτηριστικού 

(πιθανώς το αποβάλλουν από την λύση). 

3.4.6 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 

Η βασική ιδέα της αναζήτησης μεταβαλλόμενης γειτονιάς (VNS=Variable Neighborhood 

Search) [MH97] είναι η συστηματική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο ορίζεται η 

γειτονιά μιας λύσης στα πλαίσια μιας τοπικής αναζήτησης. Η VNS στηρίζεται στις εξής 

παρατηρήσεις: 

• Ένα τοπικό ελάχιστο με βάση μια γειτονιά δεν είναι απαραίτητο να είναι επίσης 

τοπικό ελάχιστο με βάση κάποια άλλη γειτονιά. 

• Ένα καθολικό ελάχιστο είναι τοπικό ελάχιστο για όλες τις πιθανές γειτονιές. 

• Για πολλά προβλήματα τα τοπικά ελάχιστα για μια ή περισσότερες γειτονιές 

είναι σχετικά κοντά το ένα στο άλλο.  

Η μέθοδος VNS δεν ακολουθεί μια τροχιά αναζήτησης αλλά εξετάζει γειτονιές λύσεων 

που διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με την τρέχουσα καλύτερη λύση. Η 

καλύτερη λύση αντικαθίσταται αν βρεθεί λύση με ευνοϊκότερη συνάρτηση κόστους. 

Δημιουργείται ένα σύνολο από γειτονιές Nk για k=1…kmax που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν στην αναζήτηση. Εντοπίζεται μια αρχική λύση x και επιλέγεται ένα 

κριτήριο τερματισμού της διαδικασίας που μπορεί να είναι ο χρόνος εκτέλεσης, ο 

μέγιστος αριθμός επαναλήψεων ή ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων χωρίς να 

παρουσιαστεί βελτίωση (Σ3.13). Τα επόμενα βήματα εκτελούνται μέχρι να 

ικανοποιηθεί το επιλεγμένο κριτήριο τερματισμού. 

Βήμα 1: k�1 

Βήμα 2: Δημιουργείται ένα τυχαίο σημείο x’ από την γειτονιά k του x (shaking). 

Βήμα 3: Εφαρμόζεται μια μέθοδος τοπικής αναζήτησης με το x’ ως αρχική λύση η 

οποία επιστρέφει το x’’ ως τοπικό βέλτιστο. 

Βήμα 4: Αν η λύση x’’ είναι καλύτερη από την καλύτερη λύση που έχει παρατηρηθεί 

συνολικά τότε αντικαθιστά την λύση x (x�x’’), θέτει στην μεταβλητή k την 

τιμή 1 (k�1) αλλιώς η μεταβλητή k αυξάνεται κατά ένα (k�k+1).  

Βήμα 5: Αν k<=kmax τότε επιστροφή στο βήμα 2 αλλιώς επιστροφή στο βήμα 1. 

(Σ3.13) Η ΜΕΘΟΔΟΣ VNS 



 

68 

 

3.4.7 ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΕΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

Η Διασκορπισμένη Αναζήτηση (SS=Scatter Search) μπορεί να θεωρηθεί ως ένας 

εξελικτικός αλγόριθμος καθώς νέες λύσεις προκύπτουν από τον συνδυασμό 

υπαρχόντων λύσεων [GLM00]. Αναπτύχθηκε από τον F. Glover [Glo65], [Glo68], [Glo77] 

ως μια τεχνική συνδυασμού κανόνων απόφασης και περιορισμών για την επίλυση 

προβλημάτων ακέραιου προγραμματισμού.  Η SS εφαρμόζεται σε ένα σύνολο σημείων 

που ονομάζονται σημεία αναφοράς (reference points) και αναπαριστούν «καλές» 

λύσεις που έχουν ληφθεί σε προηγούμενα στάδια. Συστηματικά συνδυάζει σημεία 

αναφοράς και δημιουργεί νέα σημεία εφαρμόζοντας εφόσον απαιτείται επιπλέον 

βήματα που τα καθιστούν εφικτές λύσεις. Στόχος είναι ο εντοπισμός λύσεων που 

προκύπτουν από συνδυασμό υπαρχόντων λύσεων και είναι καλύτερες από τις λύσεις 

που θα προέκυπταν από την κλασσική εφαρμογή διαδικασιών αναζήτησης που 

στηρίζονται σε μια μόνο λύση  για κάθε βήμα τους.  Σε αντίθεση με άλλους εξελικτικούς 

αλγορίθμους όπως οι γενετικοί αλγόριθμοι που είναι κατά βάση στοχαστικοί η μέθοδος 

SS είναι ντετερμινιστική. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί την μέθοδο 

SS είναι η ισχυρή συσχέτισή της με την μεταευρετική τεχνική Tabu Search.  Ο Glover 

[Glo97] περιγράφει τον αλγόριθμο SS ως μια τεχνική αναζήτησης που συνδυάζει πέντε 

μεθόδους (five method template) (Σ3.14). Κάθε επιμέρους μέθοδος μπορεί να 

υλοποιηθεί με απλό ή με λιγότερο απλό τρόπο ανάλογα με τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα και τις ιδιαιτερότητες του προβλήματος.  

1. Μέθοδος Διαφοροποίησης (DGM=Diversification Generation Method). Δέχεται 

ως είσοδο μια ή περισσότερες τυχαίες λύσεις και δημιουργεί μια συλλογή από 

λύσεις που είναι διαφορετικές μεταξύ τους. 

2. Μέθοδος Βελτίωσης (IM=Improvement Method). Μετασχηματίζει μια λύση σε 

μια ή περισσότερες βελτιωμένες λύσεις.  

3. Μέθοδος Ενημέρωσης του Συνόλου Αναφοράς (RSUM=Reference Set Update 

Method). Διατηρεί ένα συνήθως μικρό αριθμό καλών λύσεων (συνήθως όχι 

μεγαλύτερο του 20) που ονομάζεται Σύνολο Αναφοράς (RefSet) το οποίο και 

χρησιμοποιείται από τις άλλες μεθόδους της SS. 

4. Μέθοδος Δημιουργίας Υποσυνόλου (SGM=Subset Generation Method). 

Χρησιμοποιεί το RefSet έτσι ώστε να παράγει το υποσύνολο των λύσεων του 

RefSet που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία νέων λύσεων. 

5. Μέθοδος Συνδυασμού Λύσεων (SCM=Solution Combination Method). 

Μετασχηματίζει ένα σύνολο από λύσεις που λαμβάνει από την προηγούμενη 

μέθοδο σε μια ή περισσότερες λύσεις. Στην απλούστερη περίπτωση συνδυάζει 

δύο από τις λύσεις προκειμένου να παραχθεί μια νέα λύση.  
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Βήμα 1: Η μέθοδος  DGM δημιουργεί ένα σύνολο P με διακριτές λύσεις. Το μέγεθος του 

συνόλου P είναι συνήθως δεκαπλάσιο του μεγέθους που αναμένεται να έχει 

το σύνολο αναφοράς RefSet.  

Βήμα 2: Δημιουργείται το σύνολο RefSet επιλέγοντας στο μεγαλύτερο βαθμό 

διαφορετικές μεταξύ τους λύσεις από τις λύσεις που βρίσκονται στο P. Ένας 

μηχανισμός για να επιτευχθεί αυτό περιγράφεται στην συνέχεια: Αν 

θεωρήσουμε ότι το μέγεθος του RefSet είναι b τότε αρχικά επιλέγονται οι 

καλύτερες b1 (<b) λύσεις από το σύνολο P ενώ ταυτόχρονα αφαιρούνται από 

αυτό. Για κάθε μια από τις εναπομείνασες λύσεις του P υπολογίζεται η 

ελάχιστη απόσταση της από όλες τις λύσεις του RefSet. Στην συνέχεια η λύση 

του P με την μέγιστη τιμή για την ελάχιστη απόσταση προστίθεται στο RefSet 

και διαγράφεται από το P. H διαδικασία επαναλαμβάνεται για b-b1 

επαναλήψεις και το σύνολο RefSet έχει τελικά λύσεις υψηλής ποιότητας και 

ανόμοιες μεταξύ τους. Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του RefSet από τα 

στοιχεία του P οι λύσεις του ταξινομούνται σύμφωνα με την συνάρτηση 

κόστους έτσι ώστε η καλύτερη λύση να βρίσκεται στην πρώτη θέση. 

Βήμα 3: Δημιουργία του συνόλου NewSubsets που αποτελείται από όλα τα ζεύγη 

λύσεων του RefSet που περιέχουν τουλάχιστον μία νέα λύση. Το σύνολο 

NewSubsets στην πρώτη εκτέλεση αποτελείται από C(b,2)=b!/2!(b-2)! ζεύγη 

λύσεων. Στις επόμενες εκτελέσεις το πλήθος των ζευγών εξαρτάται από τον 

αριθμό νέων λύσεων που έχουν προστεθεί στο NewSubsets. Τα ζεύγη 

τοποθετούνται ταξινομημένα λεξικογραφικά σε μια λίστα και επιλέγονται 

στην  σειρά μέχρι να εξαντληθούν όλα. 

Βήμα 4: Επιλογή του επόμενου ζεύγους λύσεων s. Εφαρμογή της μεθόδου SCM στο s 

προκειμένου να δημιουργηθούν μια ή περισσότερες νέες λύσεις. Οι νέες 

λύσεις βελτιώνονται αν είναι δυνατόν εφαρμόζοντας την μέθοδο IM. 

Βήμα 5: Για κάθε μια από τις νέες λύσεις αν δεν ανήκει στο RefSet και έχει τιμή 

συνάρτησης κόστους καλύτερη από το χειρότερο στοιχείο της RefSet τότε το 

αντικαθιστά. To σύνολο RefSet επαναταξινομείται. 

Βήμα 6: Το ζεύγος λύσεων s διαγράφεται από το σύνολο NewSubsets και αν το σύνολο 

NewSubsets δεν είναι κενό επιστροφή στο βήμα 4. 

Βήμα 7: Εφόσον υπάρχουν νέες λύσεις που εισήχθησαν στο σύνολο RefSet επιστροφή 

στο Βήμα 3. 

(Σ3.14) Η ΜΕΘΟΔΟΣ SCATTER SEARCH 

3.4.8 ΥΠΕΡΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

Συχνά παρατηρείται ότι διάφορες μεταευρετικές τεχνικές ενώ επιτυγχάνουν πολύ καλά 

αποτελέσματα σε συγκεκριμένα στιγμιότυπα προβλημάτων απαιτούν εκτεταμένες 

ρυθμίσεις παραμέτρων ή και επανασχεδιασμό για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν 
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ελαφρώς διαφορετικά προβλήματα. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στην προσπάθεια 

ανάπτυξης νέων μεθόδων οι οποίες θα μπορούν να λειτουργούν σε ένα υψηλότερο 

επίπεδο αφαίρεσης και να παράγουν καλά αποτελέσματα με συνέπεια σε όλες τις 

περιπτώσεις. Οι υπερευρετικές τεχνικές (Hyper Heuristics) ακολουθούν αυτή την  

φιλοσοφία και στην βιβλιογραφία [Ros05] αναφέρονται ως ευρετικές μέθοδοι που 

επιλέγουν ευρετικές μεθόδους, δηλαδή αντί ο χώρος αναζήτησης να αφορά απευθείας 

τις λύσεις του προβλήματος αποτελείται από τις διάφορες ευρετικές μεθόδους που 

μπορούν να επιλεγούν και οι οποίες με την σειρά τους θα αναζητήσουν καλύτερες 

λύσεις. Οι υπερευρετικές τεχνικές λειτουργούν επιλέγοντας από ένα σύνολο διαθέσιμων 

αλγορίθμων τον κατάλληλο ευρετικό τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος. Συνήθως 

αποτελούνται από μια μεταευρετική τεχνική που τοποθετείται σε ανώτερο επίπεδο και 

η οποία επιλέγει τους πλέον κατάλληλους αλγορίθμους (χαμηλού επιπέδου) για την 

επίλυση του προβλήματος. Οι αλγόριθμοι χαμηλού επιπέδου μπορούν να είναι ευρετικές 

τεχνικές εξειδικευμένες για την επίλυση συγκεκριμένων στιγμιότυπων ενός 

προβλήματος ή ακόμα και άλλες μεταευρετικές τεχνικές.  

3.5 ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

Ως υβριδικές μεταευρετικές τεχνικές (Hybrid Metaheuristics) θεωρούνται οι τεχνικές 

εκείνες που συνδυάζουν περισσότερες από μια τεχνικές βελτιστοποίησης μια 

τουλάχιστον εκ των οποίων έχει μεταευρετική φύση.  Από τον συνδυασμό των 

τεχνικών προσδοκούνται οφέλη στην ποιότητα και την ταχύτητα επίτευξης της 

παραγόμενης λύσης του προβλήματος.  Στο παρελθόν επιστημονικοί  κλάδοι οι οποίοι 

παρήγαγαν και εξέλισσαν μεθόδους βελτιστοποίησης όπως η επιχειρησιακή έρευνα και 

η τεχνητή νοημοσύνη υπήρξαν διστακτικοί στο να ενσωματώσουν μεταευρετικές 

τεχνικές στις μεθόδους τους.  Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους λόγους όπως η 

ανωριμότητα των ίδιων των τεχνικών, η έλλειψη υπολογιστικής ισχύος, η επιθυμία να 

αποδειχθεί ότι ένας επιστημονικός κλάδος ήταν αυτάρκης κ.α. Ωστόσο τα τελευταία 

χρόνια η κατάσταση αυτή έχει ανατραπεί αποφασιστικά καθώς έχει γίνει πλέον 

αντιληπτό ότι μπορούν να υπάρξουν πολλαπλά οφέλη από υβριδικές προσεγγίσεις.  

Οι υβριδικές μεταευρετικές τεχνικές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο κατηγορίες 

ανάλογα με την προέλευση των επιμέρους τεχνικών που συνδυάζονται. Η πρώτη 

κατηγορία αφορά τον συνδυασμό δύο ή περισσοτέρων μεταευρετικών τεχνικών. Για 

παράδειγμα συνδυάζοντας μια τεχνική που διατηρεί ένα πληθυσμό λύσεων (π.χ. 

γενετικοί αλγόριθμοι, διασκορπισμένη αναζήτηση, κ.α.) με μια τεχνική που είναι ικανή 

να εξερευνήσει αποδοτικά τον χώρο γύρω από τις λύσεις (π.χ. επαναλαμβανόμενη 

αναζήτηση, αναζήτηση μεταβαλλόμενης γειτονιάς κ.α.) επιτυγχάνεται αφενός ο 

εντοπισμός νέων ελπιδοφόρων περιοχών του χώρου αναζήτησης  και αφετέρου η 

αναγνώριση των τοπικών ελαχίστων των περιοχών στις οποίες «κινείται» η διαδικασία. 

Κλασσικό παράδειγμα του ανωτέρω σεναρίου συνεργασίας αποτελούν οι μιμητικοί 
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αλγόριθμοι. Η δεύτερη κατηγορία υβριδικών τεχνικών αφορά τον συνδυασμό 

μεταευρετικών τεχνικών και κλασσικών τεχνικών από τον μαθηματικό 

προγραμματισμό και την τεχνητή νοημοσύνη. Ιδιαίτερα για τον μαθηματικό 

προγραμματισμό τα τελευταία χρόνια διάφορα επιστημονικά γεγονότα όπως τα 

workshops “Mathematical Contributions to Metaheuristics” του 2006 και του 2008 

υποδηλώνουν την δυναμική που φαίνεται να υπάρχει στον χώρο. Μάλιστα έχει εισαχθεί 

ο όρος “matheuristics” για να περιγράψει τους συνδυασμούς μεταξύ μεταευρετικών 

τεχνικών και μαθηματικού προγραμματισμού. Ως παράδειγμα συνδυασμού 

μεταευρετικών τεχνικών και μαθηματικού  προγραμματισμού μπορεί να αναφερθεί  ο 

εντοπισμός άνω ορίων της λύσης μέσω του εντοπισμού καλών πλήρων λύσεων του 

προβλήματος. Ο γρήγορος εντοπισμός άνω ορίων από μια μεταευρετική τεχνική οδηγεί 

στην αποκοπή τμημάτων του Branch and Bound δένδρου κατά την απαρίθμηση των 

κόμβων του και συνεπώς στον γρηγορότερο εντοπισμό λύσεων. Το ανωτέρω 

παράδειγμα δεν αποτελεί βέβαια τον μοναδικό τρόπο συνεργασίας μεταευρετικών και  

κλασσικών τεχνικών. Αναλυτική αναφορά στους διαφορετικούς τρόπους με του 

οποίους μπορούν να συνδυαστούν οι μεταευρετικές τεχνικές και ο μαθηματικός 

προγραμματισμός γίνεται από τους Raidl και Puchinger στο [RP08]. Θα πρέπει να 

τονιστεί ότι μια ιδιαίτερα υποσχόμενη υβριδική μέθοδος αφορά τους αλγορίθμους 

δυναμικής δημιουργίας μεταβλητών στους οποίους στο pricing των στηλών 

συμμετέχουν διάφορες μεταευρετικές τεχνικές.    

Μια άλλη κατηγοριοποίηση των υβριδικών μεταευρετικών τεχνικών τις χωρίζει σε 

τεχνικές που στηρίζονται στην απλή συνεργασία επιμέρους τεχνικών (collaborative 

combinations) και σε τεχνικές που συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύνολο στο οποίο 

κάθε τεχνική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας επίλυσης επιφορτισμένο 

με αυστηρά  καθορισμένο ρόλο (integrative combinations). Στην πρώτη κατηγορία η 

εκτέλεση των επιμέρους τεχνικών μπορεί να γίνεται σειριακά ή και παράλληλα. Στην 

δεύτερη κατηγορία μπορεί είτε ένας επακριβής αλγόριθμος να ενσωματώνεται σε μια 

μεταευρετική τεχνική ή το αντίθετο.  
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4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η δημιουργία μιας εφαρμογής λογισμικού δεν είναι απλά η αποτύπωση σε κώδικα μιας 

αλγοριθμικής διαδικασίας. Αν επιχειρηθεί μια προσέγγιση αυτής της μορφής είναι 

σχεδόν σίγουρο ότι το πρόγραμμα σύντομα θα καταστεί δύσκολο στην κατανόηση στην 

διόρθωση αλλά και σε μελλοντικές τροποποιήσεις. Η εταιρεία Sun Microsystems εκτιμά 

ότι σε όλη την διάρκεια ζωής ενός τμήματος κώδικα 20% της προσπάθειας θα χρειαστεί 

για την δημιουργία και τον έλεγχο του αρχικού κώδικα και 80% για συντήρηση και 

βελτίωση του. Σε περίπτωση που στην διαδικασία ανάπτυξης εμπλέκονται και 

περισσότερα του ενός άτομα τότε τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται λόγω του ότι 

καθένας θα πρέπει να είναι ενήμερος σε μεγάλο βαθμό για την εργασία των άλλων. Η 

Τεχνολογία Λογισμικού καλείται να δώσει απαντήσεις στα ανωτέρω προβλήματα 

καθώς αποτελεί τον κλάδο της Πληροφορικής που ασχολείται με την συστηματοποίηση 

της ανάπτυξης λογισμικού έτσι ώστε να παράγεται λογισμικό υψηλής ποιότητας εντός 

του διαθέσιμου χρόνου.  

Συνήθως σε προβλήματα βελτιστοποίησης εμπλέκονται λίγα μόνο άτομα στην 

ανάπτυξη του σχετικού λογισμικού που αντιμετωπίζει το κατά περίπτωση πρόβλημα. 

Ωστόσο, ο κώδικας που πρέπει να υλοποιηθεί συχνά είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος. 

Μπορούν να αναγνωριστούν οι ακόλουθες ενέργειες οι οποίες συνιστάται να 

προηγούνται της κωδικοποίησης ενός προγράμματος που καλείται να αντιμετωπίσει 

ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης: 

• Θα πρέπει αρχικά να αναγνωρίζονται τα αντικείμενα του προβλήματος. Η 

κατασκευή μιας ιεραρχίας αντικειμένων συνήθως διευκολύνει την κατανόηση 

του προβλήματος. Το σκεπτικό αυτόν συμβαδίζει με την φιλοσοφία της 

αντικειμενοστραφούς (Object Oriented) σχεδίασης που αποτελεί έναν από τους 

βασικούς πυλώνες του σύγχρονου τρόπου ανάπτυξης λογισμικού. 

• Θα πρέπει να ανιχνεύονται εξαρχής οι τρόποι με τους οποίους το πρόγραμμα 

ενδέχεται να επεκταθεί στο μέλλον. Κάτι τέτοιο είναι δύσκολο αλλά η βασική 

ιδέα είναι ότι η κατασκευή ενός προγράμματος δεν θα πρέπει να θεωρείται ποτέ 

ως ολοκληρωμένη ενώ η σχεδίαση του θα πρέπει να επιτρέπει την 

επαναχρησιμοποίηση τμημάτων του. Μια εφαρμογή βελτιστοποίησης σπάνια 

δεν θα χρειαστεί στο μέλλον βελτιώσεις και τροποποιήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να 

σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε μελλοντικές απαιτήσεις να μην 

προκαλέσουν την εκ νέου υλοποίησή της.  
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• Με την ανάπτυξη του λογισμικού ανοικτού κώδικα ήδη υπάρχοντα πακέτα 

λογισμικού είναι σε θέση να διευκολύνουν τον προγραμματισμό των 

εφαρμογών.  Συνιστάται λοιπόν η διερεύνηση του διαθέσιμου λογισμικού το 

οποίο θα μπορούσε να υποκαταστήσει τμήματα κώδικα που αλλιώς θα έπρεπε 

να γραφούν από το μηδέν. Η εξοικονόμηση χρόνου που προκύπτει από την 

χρήση έτοιμου κώδικα μεταφράζεται σε περισσότερο χρόνο διαθέσιμο για την 

αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων του προβλήματος. 

• Θα πρέπει να επιχειρείται πριν την επίλυση ενός προβλήματος βελτιστοποίησης 

έρευνα για γνωστές και νέες μεθόδους που ενδεχομένως θα αποδειχθούν 

χρήσιμες στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Νέες μέθοδοι βελτιστοποίησης 

παρουσιάζονται αρκετά συχνά στην βιβλιογραφία. Πιθανώς το πρόβλημα για το 

οποίο επιζητείται λύση να έχει χαρακτηριστικά που μια νέα μέθοδος ή ένας 

υβριδικός συνδυασμός μεθόδων να μπορεί να εκμεταλλευτεί καλύτερα. 

• Θα πρέπει να σχεδιάζονται οι δομές δεδομένων που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των πληροφοριών που θα 

χρησιμοποιηθούν κατά την επίλυση δίνοντας σημασία στην απλότητα 

αναπαράστασης αλλά και στην αποδοτικότητα. Οι στόχοι αυτοί συχνά είναι 

αντικρουόμενοι μεταξύ τους. Οι σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού 

παρέχουν ισχυρό «οπλοστάσιο» στον συγκεκριμένο τομέα. Για παράδειγμα στην 

Java από την έκδοση 5 και μετά υπάρχουν τα generics, ενώ οι δομές δεδομένων 

που υπήρχαν στις βιβλιοθήκες της γλώσσας σε προηγούμενες εκδόσεις έχουν 

βελτιωθεί από πλευράς επιδόσεων και έχουν εμπλουτιστεί με νέες (π.χ. 

PriorityQueue).  

• θα πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα συνδυασμού γλωσσών προγραμματισμού 

όταν προκύπτει ότι μια γλώσσα διαθέτει καλύτερους μηχανισμούς έναντι άλλων 

γλωσσών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν.  Γλώσσες όπως 

η C, η Java και η Lisp (Common Lisp ή Scheme) είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Η C 

προτάσσει  ως πλεονέκτημα  την ταχύτητα εκτέλεσης και την δυνατότητα 

προγραμματισμού σε χαμηλό επίπεδο, η Java την μεταφερσιμότητα και η Lisp 

την ταχύτητα ανάπτυξης σύνθετου κώδικα. Μηχανισμοί όπως το JNI (Java 

Native Interface) επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ τμημάτων κώδικα που 

γράφονται σε διαφορετικές γλώσσες. 

• Θα πρέπει να επιχειρείται οπτικοποίηση της παραγόμενης πληροφορίας για το 

πρόβλημα. Συχνά με αυτό τον τρόπο μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα τα 

οποία είναι δύσκολο να εντοπισθούν αλλιώς.  Λογισμικά που μπορούν να 

βοηθήσουν στην απεικόνιση δεδομένων κα αποτελεσμάτων είναι το gnuplot 

(http://www.gnuplot.info/) το jFreeChart (http://www.jfree.org/jfreechart/) 

και άλλα.  
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4.2 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Στα προβλήματα χρονοπρογραμματισμού θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 

της ουσιαστικής αδυναμίας πλήρους απαρίθμησης όλων των πιθανών συνδυασμών για 

τους παράγοντες που διαμορφώνουν την λύση. Όπως αναφέρθηκε ήδη υπάρχουν 

πολλές μέθοδοι βελτιστοποίησης αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει μια η οποία να 

υπερτερεί έναντι όλων των άλλων σε όλα τα προβλήματα. H κατασκευή του 

μαθηματικού μοντέλου ενός προβλήματος βοηθά αρχικά στην αποσαφήνιση του αλλά 

ταυτόχρονα στοχεύει και στην επίλυση του. Χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό 

διάφορες μέθοδοι βελτιστοποίησης όπως ο μαθηματικός προγραμματισμός και ο 

προγραμματισμός με περιορισμούς είναι σε θέση να εφαρμοστούν. Ωστόσο η 

δημιουργία του μαθηματικού μοντέλου δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως εύκολη ή 

τυποποιημένη λόγω της πολυπλοκότητας που συνήθως ενυπάρχει στα προβλήματα 

βελτιστοποίησης με πρακτικό ενδιαφέρον. Η δυσκολία της κατάστασης επιδεινώνεται 

περαιτέρω καθώς το μοντέλο ενός προβλήματος συνήθως δεν έχει μονοσήμαντη 

μαθηματική απεικόνιση και παρατηρείται συχνά το φαινόμενο δύο μοντέλα για το ίδιο 

πρόβλημα να παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την απλότητα 

κατανόησής τους αλλά και την δυνατότητα αποδοτικής επίλυσης. Για να 

αντιμετωπιστεί η κατάσταση που περιγράφηκε ενδέχεται να επιχειρείται προσαρμογή 

του μοντέλου απλοποιώντας ή παραλείποντας συνιστώσες του υπό εξέταση 

προβλήματος. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση παρουσιάζεται ο κίνδυνος της επίλυσης 

ενός μοντέλου προβλήματος που δεν αντιστοιχεί πλέον στο πραγματικό πρόβλημα για 

το οποίο αρχικά είχε ζητηθεί λύση.  

Οι μεταευρετικές τεχνικές είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης του ανωτέρω 

προβλήματος. Οι τεχνικές αυτές μπορούν να θεωρηθούν ως αλγόριθμοι αναζήτησης 

ενώ κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι χρησιμοποιούν μηχανισμούς αποφυγής 

παγίδευσης σε τοπικά βέλτιστες λύσεις. Τυπικοί μηχανισμοί αυτού του είδους είναι η 

αποδοχή λύσεων που είναι υποδεέστερες της τρέχουσας λύσης και η επανεκκίνηση της 

τοπικής αναζήτησης από κάποιο νέο σημείο του χώρου το οποίο επιλέγεται 

προσδοκώντας να έχει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τυχαία επιλογή. Οι 

μεταευρετικές τεχνικές μπορούν να καθοδηγούν την αναζήτηση δείχνοντας προδιάθεση 

(bias) είτε προς λύσεις με καλύτερη τιμή συνάρτησης κόστους είτε καταγράφοντας και 

εξετάζοντας παρελθούσες αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατά την αναζήτηση και το 

αντίκτυπο που είχαν σε σχέση με την αποδοτικότητα της μεθόδου. Ο τερματισμός της 

αναζήτησης μπορεί να ελέγχεται με διάφορους τρόπους επιλέγοντας ένα συνδυασμό 

από τα ακόλουθα κριτήρια: μέγιστος αριθμός επαναλήψεων, μέγιστος χρόνος CPU, 

μέγιστος αριθμός επαναλήψεων χωρίς βελτίωση και προσέγγιση ορίου ποιότητας 

λύσης η οποία θεωρείται ως αποδεκτή. 
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Η μεθοδολογία που προτείνεται αρχικά εξετάζει την πολυπλοκότητα του προβλήματος 

επιχειρώντας την κατασκευή ενός μαθηματικού μοντέλου που απεικονίζει το πρόβλημα 

κατά το δυνατόν πιστότερα. Στην συνέχεια επιχειρείται η επίλυση του μοντέλου με την 

χρήση ενός μαθηματικού επιλυτή ενεργοποιώντας τεχνικές όπως η αυτόματη 

δημιουργία τομών έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία επίλυσης. Αν το πρόβλημα 

δεν επιλύεται αποδοτικά με αυτό τον τρόπο τότε επιχειρείται η επίλυσή του μέσω της 

διάσπασης σε δύο επιμέρους φάσεις, την φάση κατασκευής και την φάση βελτίωσης 

σύμφωνα με το γενικότερο πρότυπο που περιγράφεται στην μέθοδο GRASP. Στην φάση 

κατασκευής η λύση δημιουργείται σταδιακά επιχειρώντας αναθέσεις πόρων σε 

χρονικές περιόδους που ικανοποιούν όλους τους περιορισμούς του προβλήματος. Η 

διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να δημιουργηθεί μια πλήρης λύση. Αν δεν είναι δυνατή η 

αντιστοίχιση πόρων σε χρονικές περιόδους λόγω της τρέχουσας κατάστασης της λύσης 

τότε ακυρώνονται αναθέσεις οι οποίες έχουν συμβεί στο παρελθόν και οι οποίες 

έρχονται σε σύγκρουση με τις νέες αναθέσεις. Προκειμένου να αποφευχθούν 

καταστάσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η δημιουργία πλήρους λύσης καθώς οι ίδιοι 

πόροι εισάγονται και εν συνεχεία μετά από ένα αριθμό κινήσεων αφαιρούνται από το 

πρόγραμμα καταγράφεται για κάθε πόρο ο αριθμός από μετακινήσεις άλλων πόρων 

που προκάλεσε. Στην συνέχεια και προκειμένου να επιλεγούν οι πόροι οι οποίοι θα 

πρέπει να αφαιρεθούν από το πρόγραμμα έτσι ώστε να αποφευχθεί αδιέξοδο 

αναθέσεων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός μετακινήσεων που κάθε υποψήφιος προς 

μετακίνηση πόρος έχει προκαλέσει στο παρελθόν. Πόροι που είναι υπεύθυνοι για 

μεγαλύτερο αριθμό μετακινήσεων επιλέγονται με μικρότερη πιθανότητα έτσι ώστε να 

αποχωρήσουν από το πρόγραμμα. 

Η πλήρης λύση που προκύπτει από την ανωτέρω διαδικασία αποτελεί την αφετηρία για 

τον εντοπισμό καλύτερων λύσεων στην συνεχεία. Αυτό γίνεται επιλέγοντας ανάμεσα σε 

διαφορετικούς τρόπους εντοπισμού γειτονικών λύσεων (π.χ. μεταφορά πόρου στον 

χρόνο, αντιμετάθεση αναθέσεων πόρων στον χρόνο κ.α.) ακολουθώντας το γενικό 

πρότυπο το οποίο προτείνεται από την μέθοδο VNS. Σε περίπτωση που δεν είναι 

εφικτός ο εντοπισμός καλύτερης λύσης τότε αυτό ενδεχομένως σημαίνει ότι η 

διαδικασία έχει παγιδευτεί σε τοπικό ελάχιστο και ενεργοποιείται ένα στάδιο 

ανατάραξης  της λύσης. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται η μεταφορά σε άλλο σημείο του 

χώρου αναζήτησης που αν και έχει υποδεέστερη τιμή κόστους ενδέχεται να οδηγήσει σε 

καλύτερη τιμή από την τρέχουσα.  

Για να αποφευχθεί τυχόν επίσκεψη σε λύσεις οι οποίες έχουν εξεταστεί στο παρελθόν  

μπορεί να χρησιμοποιείται μια μνήμη η οποία διατηρεί χαρακτηριστικά λύσεων που η 

μέθοδος επίλυσης έχει επισκεφθεί πρόσφατα. Η μνήμη αυτή λειτουργεί όπως 

περιγράφεται στην μεταευρετική τεχνική Tabu Search.   

Η όλη διαδικασία υποβοηθείται, όπου είναι δυνατόν, μέσω υποπροβλημάτων που 

μπορούν να επιλυθούν κάνοντας απευθείας χρήση του μαθηματικού μοντέλου που τα 
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περιγράφει. Αυτό μπορεί να γίνει σε περιπτώσεις όπου μπορούν να αναγνωριστούν 

υποπροβλήματα με σχετικά απλή μοντελοποίηση και τα οποία μπορούν να επιλυθούν 

αποδοτικά με υπάρχουσες τεχνικές όπως ο ακέραιος προγραμματισμός και ο 

προγραμματισμός με περιορισμούς. 

4.3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ BLACKBOARD 

Η αρχιτεκτονική Blackboard είναι ένα αντικειμενοστραφές framework το οποίο 

διευκολύνει την συνεργασία πολλών μεθόδων στην από κοινού επίλυση ενός 

προβλήματος. Πρόκειται για μια αρχιτεκτονική η οποία προτάθηκε αρχικά στα πλαίσια 

του σχεδιασμού εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και ειδικότερα στο σύστημα 

αναγνώρισης ομιλίας Hearsay [EHL80]. Έκτοτε έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε 

διάφορα πεδία εφαρμογών όπως η αναγνώριση εικόνας, η κρυπτανάλυση, ο 

σχεδιασμός συστημάτων και άλλα [DJB89]. Η σημασία του Blackboard καθώς και 

παρόμοιων frameworks (π.χ. distributed blackboard [Cor89]) καθίσταται ιδιαίτερα 

σημαντική καθώς πολλά μέλη της ερευνητικής κοινότητας έχουν φθάσει στην 

παραδοχή ότι δεν μπορεί μια μέθοδος από μόνη της να αποτελέσει τον πλέον 

ενδεδειγμένο τρόπο επίλυσης ούτε για όλα τα προβλήματα βελτιστοποίησης αλλά ούτε 

και για διαφορετικές παραλλαγές ενός συγκεκριμένου προβλήματος. Συχνά αυτό που 

απαιτείται είναι μια αρχιτεκτονική λογισμικού που θα επιτρέπει την εύκολη δημιουργία 

συνδυασμού μεθόδων εκ μέρους του ερευνητή. 

Με τον όρο blackboard αναφερόμαστε γενικά σε μια αρχιτεκτονική λογισμικού στην 

οποία τα δεδομένα κρατούνται σε ένα κεντρικό σημείο. Οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη 

οντότητα μπορεί να «βλέπει» αλλά και να ενημερώνει τα δεδομένα. Κάθε αντικείμενο 

της κλάσης Blackboard αναπαριστά μια λύση του προβλήματος η οποία μπορεί να είναι 

ημιτελής ή να παραβιάζει κάποιους από τους περιορισμούς του προβλήματος και η 

οποία είναι πλήρως διαθέσιμη με κάθε λεπτομέρεια σε οποιονδήποτε. Τα δεδομένα του 

blackboard μπορούν να φυλάσσονται έχοντας πλεονασμό έτσι ώστε να επιτευχθεί ο 

στόχος της εύκολης και γρήγορης πρόσβασης. Αν και όλοι μπορούν να αλλάξουν τα 

περιεχόμενα του Blackboard δεν επιτρέπεται η απευθείας πρόσβαση στις εσωτερικές 

δομές του αλλά η πρόσβαση γίνεται μέσω ενός μικρού αριθμού συναρτήσεων που το 

ενημερώνουν με ασφάλεια. 

Ειδικότερα μια εφαρμογή η οποία χρησιμοποιεί την blackboard αρχιτεκτονική 

αποτελείται από τους επιλυτές, το blackboard και τον ελεγκτή (Σ4.1). Οι επιλυτές 

λειτουργούν κατ’ αναλογία με τους ανθρώπους ειδικούς διαφόρων τομέων οι οποίοι 

από κοινού διαθέτουν τις γνώσεις τους σε διάφορα πεδία εξειδίκευσης έτσι ώστε να 

επιλυθεί το πρόβλημα. Η δυνατότητα αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ των 

επιλυτών προσδίδει ευελιξία στην διαδικασία και η αντικατάσταση ενός επιλυτή με 

έναν άλλο καθίσταται απλή. Το blackboard λειτουργεί ως ένα διαμοιραζόμενο 



 

77 

 

αποθετήριο ολοκληρωμένων ή ημιτελών λύσεων. Ο ελεγκτής καθορίζει την ροή 

εκτέλεσης που θα ακολουθείται κατά την επίλυση του προβλήματος έτσι ώστε να 

υπάρξει συνεργασία μεταξύ των επιλυτών.  

 

(Σ4.1) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ BLACKBOARD 

Τα πλεονεκτήματα της αρχιτεκτονικής blackboard είναι τα ακόλουθα: 

• Ευελιξία ρυθμίσεων. Οι επιλυτές ενός blackboard συστήματος δεν είναι στενά 

συνδεδεμένοι και με προκαθορισμένο τρόπο. Αντίθετα η επικοινωνία μεταξύ 

τους γίνεται μέσω του κοινού blackboard. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να 

προστεθούν νέοι επιλυτές οι οποίες συνεισφέρουν στην συνολική γνώση του 

συστήματος χωρίς να χρειάζεται να  λάβουν γνώση οι υπόλοιπες επιλυτές. 

• Ευελιξία επίλυσης προβλημάτων. Η αρχιτεκτονική blackboard μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την επίλυση προβλημάτων ευρείας κλίμακας (π.χ. 

επεξεργασία εικόνας, αναγνώριση ομιλίας, χρονοπρογραμματισμός  κ.α.). Ο 

έλεγχος της διαδικασίας επίλυσης είναι κατανεμημένος ανάμεσα στους 

επιμέρους επιλυτές ενώ ένας ελεγκτής αποφασίζει για το ποιοι θα είναι ανά 

πάσα χρονική στιγμή ενεργοί. 

• Συνεργασία πολλαπλών επιλυτών. Πολλοί επιλυτές που ενδεχομένως υλοποιούν 

διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος μπορούν να επιχειρούν 

την από κοινού επίλυση. Κάθε επιλυτής επιχειρεί να συνεισφέρει στην επίλυση 

του προβλήματος με την ελπίδα ότι κάποιος άλλος επιλυτής θα είναι σε θέση να 

εκμεταλλευτεί το αποτέλεσμα των ενεργειών του. 

 

Ωστόσο, η αρχιτεκτονική blackboard παρουσιάζει και ορισμένα μειονεκτήματα. Τα 

σημαντικότερα από αυτά παρατίθενται στην συνέχεια: 
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• Πρόβλημα επιλογής επιλυτή. Η επιλογή του κατάλληλου επιλυτή δεν είναι απλό 

πρόβλημα. Ενδεχομένως να χρειάζεται να υλοποιηθεί εκλεπτυσμένος κώδικας 

στον ελεγκτή προκειμένου να ληφθούν καλά αποτελέσματα. Επίσης η επιλογή 

αυτή πρέπει να γίνεται αρκετά συχνά οπότε επιβαρύνει υπολογιστικά το 

σύστημα. 

• Ελλιπής καθοδήγηση για τον τρόπο με τον οποίο θα επιλυθεί ένα συγκεκριμένο 

πρόβλημα χρησιμοποιώντας την αρχιτεκτονική blackboard.  

Λογισμικά ανοικτού κώδικα για την υλοποίηση εφαρμογών στις οποίες θα γίνεται 

χρήση της αρχιτεκτονικής blackboard είναι τα GBBOpen  (http://openbbs.sourceforge. 

net/) και OpenBBS (http://www.gbbopen.org/).  

4.3 ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ  

Ένα πρότυπο σχεδίασης (Design Pattern) περιγράφει ένα πρόβλημα το οποίο συμβαίνει 

κατ’ εξακολούθηση, και στην συνέχεια περιγράφει το βασικό σκεπτικό ενός πρότυπου 

τρόπου αντιμετώπισης του ο οποίος μπορεί να εφαρμόζεται κάθε φορά που κάτω από 

διαφορετικές συνθήκες ανακύπτει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ο όρος pattern 

χρησιμοποιήθηκε αρχικά στην αρχιτεκτονική από τον Alexander [Ale79] προκειμένου 

να αξιολογηθεί η ποιότητα αρχιτεκτονικών σχεδίων. Στην προσαρμογή των ιδεών του 

Alexander από την αρχιτεκτονική στην ανάπτυξη λογισμικού συνέβαλαν αποφασιστικά 

οι Gamma, Helm, Johnson και Vlissides (Gang of Four) μέσω του βιβλίου τους [GHV90].  

Ορισμένα πρότυπα σχεδίασης που φαίνεται ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

προκειμένου να διευκολύνουν την ανάπτυξη εφαρμογών βελτιστοποίησης 

περιγράφονται στην συνέχεια. 

4.3.1 COMMAND DESIGN PATTERN 

Το Command Design Pattern (CDP) επιτυγχάνει την ενθυλάκωση κάθε αίτησης ως 

ξεχωριστό αντικείμενο. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπει στους πελάτες μιας υπηρεσίας να 

ορίσουν επιπλέον παραμέτρους στις κλήσεις τους. Επιπλέον επιτρέπει την τοποθέτηση 

των αιτήσεων σε ουρά, την καταγραφή τους (logging) καθώς και την αναίρεση 

ενεργειών εφόσον αυτό απαιτηθεί. Οι δυνατότητες αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε 

εφαρμογές βελτιστοποίησης καθώς οι ενέργειες που τροποποιούν την τρέχουσα λύση 

μπορούν να καταγραφούν με την ιστορική σειρά με την οποία συνέβησαν. Έτσι γίνεται 

δυνατή η ανίχνευση συνδυασμών κινήσεων που δίνουν καλά αποτελέσματα 

χρησιμοποιώντας πιθανά κάποια μεταευρετική μέθοδο που αναλύει την πληροφορία 

που συγκεντρώνεται. Η δυνατότητα αναίρεσης κινήσεων που τροποποιούν την λύση 

επίσης είναι σημαντική καθώς μπορούν να οριστούν σημεία αναφοράς στα οποία οι 

μέθοδοι αναζήτησης που εφαρμόζονται μπορούν να επιστρέφουν μετά την 

«περιπλάνησή» τους σε περιοχές του χώρου αναζήτησης που δεν βελτιώνουν την 
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ποιότητα της λύσης. Από την άλλη μεριά οι κινήσεις  που αλλάζουν την τρέχουσα λύση 

μπορούν να σχεδιαστούν έτσι ώστε να έχουν την ανοχή της περιστασιακής μετακίνησης 

εκτός του εφικτού χώρου λύσεων καθώς η επιστροφή σε έγκυρες λύση εφόσον 

απαιτηθεί καθίσταται ιδιαίτερα εύκολη. 

 

(Σ4.2) COMMAND DESIGN PATTERN 

Στο σχήμα (Σ4.2) παρουσιάζεται το CDP ως διάγραμμα κλάσεων. Η κλάση Receiver 

εμπεριέχει την αλγοριθμική λογική του προβλήματος ή χρησιμοποιείται από μια άλλη 

κλάση η οποία συντονίζει την λύση του προβλήματος. Το Command είναι μια διεπαφή 

που ορίζει τις μεθόδους που θα περιέχουν όλες οι κλάσεις οι οποίες το υλοποιούν όπως 

η ConcreteCommandA και η ConcreteCommandB. Η κλάση Invoker διατηρεί ένα ή 

περισσότερα αντικείμενα Command για τα οποία καλεί την μέθοδό τους execute. Η 

μέθοδος execute() των κλάσεων ConcreteCommandX χρησιμοποιεί την αναφορά στο 

αντικείμενο Receiver έτσι ώστε να ζητήσει την εκτέλεση κάποιας λειτουργίας σε αυτό. 

4.3.2 STRATEGY DESIGN PATTERN 

Το Strategy Design Pattern (SDP) ορίζει μια οικογένεια αλγορίθμων τους οποίους 

ενθυλακώνει και τους καθιστά ανταλλάξιμους. Το SDP επιτρέπει σε ένα αλγόριθμο να 

αλλάζει ανεξάρτητα από τους πελάτες που τον χρησιμοποιούν. 



 

80 

 

 

(Σ4.3) STRATEGY DESIGN PATTERN 

Στο σχήμα (Σ4.3) η κλάση που χρησιμοποιεί τις αλγοριθμικές «στρατηγικές»  δηλαδή η 

Context περιέχει μια αναφορά στην αφηρημένη κλάση Strategy η οποία διαθέτει μια 

αφηρημένη μέθοδο που καθορίζει τον τρόπο κλήσης της αλγοριθμικής λογικής. Κάθε 

κλάση που κληρονομεί από την κλάση Strategy πρέπει να παρέχει την πραγματική 

υλοποίηση του αλγορίθμου. Αλλάζοντας την αναφορά για παράδειγμα από ένα 

αντικείμενο της κλάσης ConcreteStrategyA σε ένα αντικείμενο της κλάσης 

ConcreteStrategyB η αλγοριθμική λογική που χρησιμοποιεί η κλάση Context αλλάζει 

αντίστοιχα. Άρα επιτυγχάνεται η χρήση αλγορίθμων που ουσιαστικά ο καθένας κάνει 

την ίδια εργασία με τους υπόλοιπους. Στο περιβάλλον προβλημάτων βελτιστοποίησης 

συχνά πολλές μεταευρετικές τεχνικές μπορούν να αναζητήσουν την καλύτερη λύση 

κάνοντας χρήση παρόμοιων τεχνικών εφόσον ειδωθούν σε ένα υψηλό επίπεδο. Οι 

τεχνικές αυτές μπορούν να ομαδοποιηθούν σε μια οικογένεια αλγορίθμων και να 

επιλέγεται στην πορεία εξέλιξης της λύσης η χρήση της μεθόδου που προσδοκάται ότι 

μπορεί να επιστρέψει τα καλύτερα αποτελέσματα για το στιγμιότυπο προβλήματος που 

εξετάζεται. 

4.3.3 TEMPLATE DESIGN PATTERN 

Το Template Design Pattern (TDP) ορίζει τον σκελετό ενός αλγορίθμου που επιτελεί μια 

λειτουργία παραλείποντας ορισμένα βήματα του αλγορίθμου έτσι ώστε να 

υλοποιηθούν σε υποκλάσεις. Το TDP επιτρέπει τον ορισμό εκ νέου συγκεκριμένων 

βημάτων ενός αλγορίθμου χωρίς να αλλάζει η γενική δομή του (Σ4.4).  Το TDP και το 

SDP μπορούν να συνδυαστούν έτσι ώστε να υλοποιηθεί η σχεδιαστική αρχή “Open-

Closed Principle” η οποία αναφέρει ότι «Οι οντότητες λογισμικού θα πρέπει να είναι 

ανοικτές για επέκταση αλλά κλειστές για αλλαγές» [Mar00]. Το TDP χρησιμοποιεί την 

κληρονομικότητα ενώ το SDP την εξουσιοδότηση (delegation) έτσι ώστε να επιτευχθεί 

η επιθυμητή απόκρυψη πληροφορίας. Και τα δύο αποσυνδέουν τις κύριες κλάσεις της 
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εφαρμογής από τις κλάσεις που είναι υπεύθυνες για τις λεπτομέρειες αλγοριθμικής 

υλοποίησης. 

 

(Σ4.4) TEMPLATE DESIGN PATTERN 

Το TDP αποδεικνύεται στην πράξη ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε εφαρμογές 

βελτιστοποίησης. Επιτρέπει να διατηρηθεί ο σκελετός μιας μεθόδου ξεχωριστά από 

διάφορες λεπτομέρειες (π.χ. τρόπος επιλογής γειτονικής λύσης, κριτήρια τερματισμού 

κ.α.) οι οποίες μπορεί να διαφοροποιούν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά  και την 

αποδοτικότητα του αλγορίθμου.  Με αυτό τον τρόπο η ενσωμάτωση παραλλαγών του 

βασικού αλγορίθμου καθίσταται ευκολότερη. 

4.3.4 OBSERVER DESIGN PATTERN 

 Το Observer Design Pattern (ODP) χρησιμοποιείται όταν είναι επιθυμητή, κατά τον 

χρόνο εκτέλεσης, η αλλαγή κατάστασης ενός αντικειμένου «εκδότη» (publisher ή 

subject) να συνοδεύεται από μηνύματα ειδοποίησης (publications) προς άλλα 

αντικείμενα «συνδρομητές» (subscribers ή observers) τα οποία έχουν εκδηλώσει 

ενδιαφέρον. Ειδικότερα, ορίζει μια σχέση «ένα προς πολλά» μεταξύ αντικειμένων έτσι 

ώστε όταν η κατάσταση ενός αντικειμένου αλλάζει όλα τα εξαρτώμενα αντικείμενα να 

λαμβάνουν γνώση και να ενημερώνονται αυτόματα. Ο εκδότης είναι το αντικείμενο που 

διατηρεί τα δεδομένα και υπάρχουν πολλοί συνδρομητές που εξαρτώνται από τον 

εκδότη έτσι ώστε να ενημερωθούν για την αλλαγή της κατάστασης των δεδομένων.   
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(Σ4.5) OBSERVER DESIGN PATTERN 

Στο σχήμα (Σ4.5) το αντικείμενο ConcreteSubject υλοποιεί την διεπαφή Subject και 

μπορεί μέσω των μεθόδων που διαθέτει να προσθέτει,  να διαγράφει αλλά και να 

ενημερώνει τους συνδρομητές για αλλαγές. Τα αντικείμενα ConcreteObserver 

υλοποιούν την μέθοδο update() η οποία καλείται όταν το αντικείμενο ConcreteSubject 

αλλάζει. Συμπερασματικά το ODP χρησιμοποιείται όταν η αλλαγή που προκύπτει σε ένα 

αντικείμενο απαιτεί την ενημέρωση και άλλων αντικειμένων ο αριθμός των οποίων δεν 

είναι εκ το προτέρων απαραίτητα γνωστός.  Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα σε ένα 

αντικείμενο να ενημερώνει άλλα αντικείμενα χωρίς να γίνονται υποθέσεις 

οποιουδήποτε τύπου για αυτά τα αντικείμενα (loose coupling). Σε εφαρμογές 

βελτιστοποίησης ιδιαίτερα όταν πρόκειται για υβριδικές τεχνικές είναι συχνά 

επιθυμητό οι διάφορες μέθοδοι βελτίωσης της λύσης να μπορούν να «παρακολουθούν» 

ορισμένα αντικείμενα έτσι ώστε να αναλαμβάνουν δράση όταν οι συνθήκες είναι 

κατάλληλες. 

4.3.5 MVC DESIGN PATTERN 

Το Model View Controller Design Pattern (MVCDP) είναι ένα ευρύτατα διαδεδομένο 

πρότυπο σχεδίασης που αναπτύχθηκε την δεκαετία του 1980 από την εταιρεία Xerox 

PARC στα πλαίσια της ανάπτυξης της γλώσσας Smalltalk-80. Διευκολύνει την 

συντήρηση, την επεκτασιμότητα και την ευελιξία του κώδικα αποσυνδέοντας το ένα 

επίπεδο λογισμικού από το άλλο. Το MVCDP διαχωρίζει τα δεδομένα της εφαρμογής 

από τον τρόπο με το οποίο απεικονίζονται και από τον τρόπο με τον οποίο 

προσπελάζονται (Σ4.6). Το MVCDP επιβάλλει τον διαχωρισμό της εισόδου των 

δεδομένων, της επεξεργασίας και της εμφάνισης των αποτελεσμάτων. Το μοντέλο 

αντιστοιχεί στα δεδομένα του προβλήματος και στους κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να 

ισχύουν για αυτά και δεν περιέχει πληροφορίες απεικόνισης των δεδομένων.  Ο 
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ελεγκτής χειρίζεται τα γεγονότα (events) που δημιουργούνται τυπικά από ενέργειες 

του χρήστη και ενδεχόμενα ζητά τροποποίηση  του μοντέλου.   

 

(Σ4.6) MODEL VIEW CONTROLLER 

Σε εφαρμογές βελτιστοποίησης η χρησιμότητα του MVCDP προκύπτει από το γεγονός 

ότι η αλγοριθμική λογική απομονώνεται τόσο από τον κώδικα που είναι υπεύθυνος για 

την πρόσβαση στα δεδομένα όσο και από τον κώδικα που αναλαμβάνει την οπτική 

απεικόνιση των αποτελεσμάτων. Έτσι διευκολύνονται οι μελλοντικές τροποποιήσεις οι 

οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό αναπόφευκτες στον κύκλο ζωής ενός λογισμικού. 

4.4 AGILE PROGRAMMING 

Ο Agile προγραμματισμός είναι μια σχετικά νέα μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού η 

οποία ενσωματώνει διάφορες τεχνικές που διευκολύνουν την ανάπτυξη λογισμικού. 

Άλλες διαδεδομένες μεθοδολογίες είναι το μοντέλο καταρράκτη, η RUP (Rational 

Unified Process), η Iconix και η Scrum.  Το μοντέλο καταρράκτη που αποτελεί και την 

παλαιότερη μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού προϋποθέτει ότι ο καθορισμός των 

απαιτήσεων στο σύνολό τους γίνεται στο αρχικό στάδιο, ότι η κατασκευή του 

λογισμικού ολοκληρώνεται σε φάσεις οι οποίες έχουν αυστηρά προκαθορισμένη σειρά 

και παραδοτέα και ότι γίνεται εκτενής τεκμηρίωση σε όλα τα επιμέρους στάδια. Σε 

σύγκριση με το μοντέλο του καταρράκτη ο Agile προγραμματισμός ακολουθεί 

διαφορετική φιλοσοφία καθώς δεν δίνεται έμφαση στην τεκμηρίωση του κώδικα με 

την παραδοσιακή της μορφή και δεν απαιτείται να παγιωθούν οι προδιαγραφές στο 

σύνολό τους έτσι ώστε να ξεκινήσει η ανάπτυξη του κώδικα. Βασικό στοιχείο του Agile 

προγραμματισμού αποτελεί η καθοδηγούμενη με ελέγχους ανάπτυξη (TDD=Test Driven 

Development). Η TDD είναι μιαν τεχνική προγραμματισμού στην οποία το σύστημα 

ορίζεται μέσω διαφόρων ελέγχων. Οι έλεγχοι γράφονται πριν γραφεί ο ίδιος ο κώδικας 
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τον οποίο θα ελέγχουν. Πρόκειται για έναν απλό μηχανισμό με σύντομους κύκλους 

προγραμματισμού – ελέγχου. Κάθε κύκλος αποτελείται από τα εξής βήματα: 

• Σύνταξη μιας προδιαγραφής σε κώδικα με την μορφή ενός unit test. 

• Συγγραφή κώδικα έτσι ώστε να υλοποιείται η προδιαγραφή. 

• Έλεγχος της προδιαγραφής ότι λειτουργεί με τον τρόπο που πρέπει. 

• Αλλαγή του κώδικα. Το unit test διασφαλίζει ότι ο κώδικας εξακολουθεί να 

συμπεριφέρεται βάσει της προδιαγραφής. 

Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα του TDD είναι τα ακόλουθα:  

• Η ποιότητα του παραγόμενου κώδικα είναι υψηλότερη καθώς οτιδήποτε 

ελέγχεται πριν εισαχθεί στο σύστημα. Επιπλέον δημιουργείται μια μορφή 

τεκμηρίωσης η οποία είναι και «εκτελέσιμη». 

• Το σύστημα παραμένει δεκτικό σε αλλαγές. Προσθήκες επιπλέον 

λειτουργικότητας ή αντικατάσταση κώδικα με νέες αποδοτικότερες εκδόσεις 

ελέγχονται άμεσα για ενδεχόμενα προβλήματα στην ήδη υπάρχουσα βάση 

κώδικα. 

• Επιτυγχάνεται συνεχής πληροφόρηση για την πορεία προόδου της εφαρμογής 

καθώς κάθε κύκλος προγραμματισμού - ελέγχου είναι ιδιαίτερα σύντομος.  

 Σε σχέση με την ανάπτυξη εφαρμογών βελτιστοποίησης ο Agile προγραμματισμός 

φαίνεται να παρουσιάζει πλεονεκτήματα καθώς επιτρέπει την δημιουργία κώδικα ο 

οποίος μπορεί να τροποποιείται συνεχώς στην προσπάθεια να επιτευχθούν καλύτερα 

αποτελέσματα μέσω της χρήσης διαφόρων εναλλακτικών μεθόδων βελτιστοποίησης. 

Αφαιρεί το άγχος της κατάρρευσης του κώδικα εμπρός στην πιθανότητα αλλαγών σε 

τμήματα κώδικα τα οποία έχουν γραφεί στο παρελθόν και για τα οποία δεν υπάρχει 

πρόσφατη εικόνα του εσωτερικού τρόπου λειτουργίας τους. Ορισμένα από τα εργαλεία 

που βοηθούν τον προγραμματιστή στην ανάπτυξη λογισμικού στην βάση της 

φιλοσοφίας Agile προγραμματισμού και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στις εφαρμογές 

βελτιστοποίησης που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής είναι τα 

ακόλουθα: 

• JUnit. Το JUnit (http://www.junit.org/) θεωρείται ως το de-facto testing 

framework αλλά σημαντική παρουσία κατέχει πλέον και το TestNG 

(http://testng.org/). Το JUnit στην έκδοση 4 χρησιμοποιεί annotations, δεν 

επιβάλει κανόνες ονομασίας για τις κλάσεις και τις μεθόδους που θα κάνουν 

τους ελέγχους, επιτρέπει την απλή μέτρηση απόδοσης με την χρήση timeouts, 

διευκολύνει τον έλεγχο για εξαιρέσεις, επιτρέπει την χρήση μαζικών ελέγχων με 

παραμέτρους και εισάγει την έννοια των JUnit theories. 

• Log4J. Το Log4J (http://logging.apache.org/) επιτρέπει την καταγραφή 

πληροφοριών που παράγονται κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος. Μπορεί 
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να ρυθμιστεί μέσω εξωτερικών αρχείων έτσι ώστε να καταγράφει την 

επιθυμητή λεπτομέρεια πληροφοριών χωρίς να απαιτείται μεταγλώττιση εκ 

νέου της εφαρμογής. Η εισαγωγή εντολών καταγραφής μέσα στον ίδιο κώδικα 

μιας εφαρμογής θεωρείται ως “πρωτόγονος” τρόπος εκσφαλμάτωσης ενός 

προγράμματος αλλά συχνά σε πολυνηματικές και κατανεμημένες εφαρμογές 

αποτελεί την πλέον χρήσιμη λύση. Από την άλλη μεριά η δυνατότητα 

αποθήκευσης της πληροφορίας που καταγράφεται σε μόνιμα μέσα 

αποθήκευσης προσθέτει ένα ακόμα πλεονέκτημα υπέρ του λογισμικού 

καταγραφής. Επίσης αποτελεί πλεονέκτημα οποιουδήποτε logging API ότι 

επιτρέπει την απενεργοποίηση ορισμένων εντολών καταγραφής ενώ άλλες 

συνεχίζουν να είναι ενεργές. 

• Cobertura. To Cobertura (http://cobertura.sourceforge.net/) είναι ένα εργαλείο 

test coverage. Προσδιορίζει το ποσοστό στο οποίο ο κώδικας μιας εφαρμογής 

ανά κλάση, πακέτο και στο σύνολό της είναι καλυμμένος από ελέγχους. Επίσης 

δείχνει την McCabe κυκλωματική πολυπλοκότητα του κώδικα για κάθε κλάση.  

Ένα άλλο λογισμικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό είναι 

το Emma (http://emma.sourceforge.net/) . 

• SVN (Subversion). Το SVN (http://www.collab.net/) είναι ένα λογισμικό μέσω 

του οποίου πολλοί προγραμματιστές μπορούν να συνεργαστούν στην από 

κοινού ανάπτυξη και εξέλιξη μιας εφαρμογής. Ακόμα και αν μια εφαρμογή 

αναπτύσσεται από έναν μόνο προγραμματιστή υπάρχουν οφέλη από την χρήση 

του SVN καθώς παρέχει την δυνατότητα καταγραφής ιστορικού εκδόσεων των 

διαφόρων φάσεων ανάπτυξης της εφαρμογής το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να γίνει ασφαλής επαναφορά σε προηγούμενες εκδόσεις αν 

αυτό απαιτηθεί. Επιπλέον δυνατότητες όπως  ο έλεγχος αλλαγών, η κατασκευή 

εναλλακτικών σεναρίων εξέλιξης της εφαρμογής, η συγχώνευση αλλαγών κ.α. 

στην πράξη αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

ανάλογες δυνατότητες με το SVN παρέχονται και από το λογισμικό CVS 

(http://cvs.nongnu.org/).   

4.5 GRID COMPUTING 

Οι τεχνολογίες πλέγματος, κάνοντας χρήση της επεξεργαστικής ισχύος χιλιάδων 

υπολογιστών επιτρέπουν την ανάπτυξη πληθώρας επιστημονικών εφαρμογών που 

απαιτούν επεξεργασία και αποθήκευση τεράστιου όγκου δεδομένων, εφαρμογών 

προσομοίωσης και μοντελοποίησης μεγάλης κλίμακας, καθώς και τη δημιουργία 

εικονικών οργανισμών (VO=Virtual Organization) για ενιαία πρόσβαση σε 

κοινόχρηστους πόρους από άτομα με κοινά επιστημονικά ενδιαφέροντα. 

Η ανάγκη για αποδοτικότερη αξιοποίηση της επεξεργαστικής ισχύος και του χώρου 

αποθήκευσης μεγάλου αριθμού υπολογιστών, που μπορεί να βρίσκονται σε 
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διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες, δικαιολογεί το μεγάλο ενδιαφέρον για την 

εισαγωγή των τεχνολογιών Πλέγματος - GRID σε όλο και περισσότερες εφαρμογές τόσο 

στο χώρο της επιστήμης όσο και στο χώρο της παραγωγής. 

Η ονομασία Grid (πλέγμα) έχει επιλεγεί έτσι ώστε να υποδηλώνει αναλογία με το Power 

Grid (δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος). Στόχος είναι η λήψη επεξεργαστικής 

ισχύος με εύκολο τρόπο όπως όταν μια ηλεκτρική συσκευή συνδέεται στο δίκτυο 

ηλεκτρικού ρεύματος προκειμένου να λάβει την ενέργεια που απαιτείται για να 

λειτουργήσει. Αυτή την στιγμή υπάρχουν διάφορες προσπάθειες λειτουργίας υποδομής 

GRID σε διεθνή επίπεδο: AP GRID, D4Science, DEISA, EELA-2, EGEE, EGI_DS , 

EUAsiaGrid, EU-IndiaGrid, GridPP, LCG, NextGRID, NorduGrid, Open Grid Forum, OGF-

Europe, Open Science Grid, PRAGMA, WINDS. 

4.5.1 EGEE 

Το EGEE (Enabling Grids for E-sciencE) (http://www.eu-egee.org/) είναι ένα 

πανευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει ως στόχο την ενοποίηση των προσπαθειών για την 

ανάπτυξη και λειτουργία ασφαλούς υποδομής Πλέγματος  Υπολογιστικών Συστημάτων 

GRID. Αποτελείται από 250 κέντρα σε 48 χώρες και περισσότερες από 68.000 κεντρικές 

μονάδες επεξεργασίας είναι διαθέσιμες σε 8.000 χρήστες συνεχώς. To EGEE έχει πετύχει 

να προσελκύσει μεγάλο αριθμό από ειδικούς επιστήμονες στον χώρο των Grids και 

πλέον δεν περιορίζεται από τα γεωγραφικά όρια της Ευρώπης. Στην Ελλάδα το 

HellasGrid (http://www.hellasgrid.gr) αποτελεί τον φορέα που καθορίζει την εθνική 

στρατηγική και την οργάνωση δραστηριοτήτων στον χώρο των Grids. Οι υπολογιστικοί 

πόροι του HellasGrid διατίθενται στο EGEE ενώ το λογισμικό grid που χρησιμοποιείται 

είναι κοινό έτσι ώστε να διευκολύνεται η διασύνδεση. Η χρήση κοινής πλατφόρμας 

λογισμικού αποτελεί σημαντικότατο πλεονέκτημα καθώς ενισχύει την αξιοπιστία και 

την διαθεσιμότητα του Grid. 

4.5.2 WEB SERVICES 

Για να δημιουργηθούν υπολογιστικά πλέγματα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένο 

λογισμικό όπως το Globus Toolkit (GT). Το GT είναι ένα σύνολο από εργαλεία που 

επιτρέπουν την συνάθροιση από υπολογιστικούς, αποθηκευτικούς και άλλους πόρους.  

Στηρίζεται στην αρχιτεκτονική OGSA (Open Grid Services Architecture)  και 

χρησιμοποιεί  την τεχνολογία των Web Services (WS) έτσι ώστε να υποστηρίξει τις 

υπηρεσίες που παρέχουν οι VOs.  Ένα WS είναι μια υπηρεσία η οποία σχεδιάζεται με 

σκοπό να υποστηρίξει την συνεργασία ανάμεσα σε δύο υπολογιστές προκειμένου να 

φέρουν εις πέρας μια εργασία από κοινού. Το WS έχει διεπαφή η οποία ορίζεται σε 

WSDL (Web Services Description Language) και τα υπόλοιπα συστήματα 
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αλληλεπιδρούν με το WS με προδιαγεγραμμένο τρόπο χρησιμοποιώντας μηνύματα 

SOAP (Simple Object Access Protocol).  

Ένα WS μπορεί να προσπελαστεί χρησιμοποιώντας τυποποιημένα πρωτόκολλα του 

διαδικτύου όπως το HTTP. Ο πελάτης του WS επιχειρεί ερώτηση προς το μητρώο UDDI 

(Universal Description Discovery and Interaction) για να εντοπίσει το WS που τον 

ενδιαφέρει. Όταν το WS εντοπιστεί ο πελάτης μπορεί να εξετάσει το WSDL έγγραφο 

του WS έτσι ώστε να μάθει πως πρέπει να αλληλεπιδράσει μαζί του. Η επικοινωνία 

μεταξύ του πελάτη και του WS πραγματοποιείται με την ανταλλαγή SOAP μηνυμάτων 

που πρέπει να είναι σύμφωνα με το XML σχήμα που ορίζεται στο WSDL του WS. Η 

αρχιτεκτονική OSGA παρουσιάζει τους υπολογιστικούς πόρους και γενικότερα όλους 

τους πόρους του Grid ως WSs οπότε διευκολύνεται σημαντικά η διαλειτουργικότητα 

καθώς το σύστημα λειτουργεί παρέχοντας διαφάνεια σχετικά με την τοπική ή 

απομακρυσμένη φύση των πόρων. 

Τα WS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση αρχιτεκτονικών 

προσανατολισμένων στις υπηρεσίες  (SOA=Service Oriented Architectures). Μια SOA 

αρχιτεκτονική είναι μια συλλογή από υπηρεσίες που επικοινωνούν μεταξύ τους έτσι 

ώστε να φέρουν εις πέρας μια σύνθετη εργασία. Στην περίπτωση της υλοποίησης 

εφαρμογών βελτιστοποίησης που κάνουν χρήση των υπολογιστικών πόρων του Grid 

μπορούν να οριστούν υπηρεσίες οι οποίες να είναι προσπελάσιμες μέσω WSs και τις 

οποίες θα χειρίζεται ένας πελάτης που  θα έχει τον ρόλο του master κόμβου 

υλοποιώντας την κύρια ροή εργασίας όπως ορίζεται σε κάποια από τις μεταευρετικές 

τεχνικές.  Η υπηρεσία που προσφέρεται από το Grid μπορεί να είναι ο υπολογισμός μιας 

σύνθετης  συνάρτησης κόστους,  η εκτέλεση ενός σταδίου της μεθόδου 

βελτιστοποίησης ή ακόμα και μια άλλη μεταευρετική ή άλλης μορφής τεχνική η οποία 

βρίσκεται ενθυλακωμένη στην μεταευρετική τεχνική του client. Σε κάθε περίπτωση η 

εργασία που πρόκειται να εκτελεστεί στο GRID θα πρέπει να είναι στον μεγαλύτερο 

δυνατό βαθμό αυτοτελής, να μην απαιτεί συνεχή ανταλλαγή δεδομένων με τον master 

κόμβο. Κάτι τέτοιο θα εισήγαγε σημαντική επιβράδυνση στην διαδικασία επίλυσης 

λόγω των αυξημένων απαιτήσεων επικοινωνίας. Μεταευρετικές τεχνικές που 

διαχειρίζονται πληθυσμούς λύσεων φαίνεται να είναι οι πλέον κατάλληλες περιπτώσεις 

για την υλοποίηση του ανωτέρω σεναρίου. 
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5. ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το νερό είναι ένα από τα πλέον πολύτιμα αγαθά. Η χωρίς διακοπές διαθεσιμότητα 

πόσιμου νερού υψηλής ποιότητας αποτελεί ένδειξη του βαθμού ανάπτυξης μιας 

οργανωμένης κοινωνίας. Πολλές πόλεις καλύπτουν τις ανάγκες ύδρευσης τους από 

πόρους που δεν είναι διαρκώς οικονομικά συμφέροντες ή δεν είναι σε θέση να έχουν 

συνεχή παροχή. Η κατάσταση αυτή αναμένεται να επιδεινωθεί στα χρόνια που έρχονται 

λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά και της αύξησης των αναγκών. Το νερό πρέπει να 

αποθηκεύεται σε κατάλληλες δεξαμενές όταν η άντληση του θεωρείται συμφέρουσα 

και να διατίθεται από τις δεξαμενές στους καταναλωτές αργότερα. Συνήθως η άντληση 

του νερού προς τις δεξαμενές γίνεται χρησιμοποιώντας ηλεκτρικές αντλίες. Συνεπώς το 

πρόβλημα που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση ύδρευσης είναι η ελαχιστοποίηση του 

κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος μέσω της έξυπνης διαχείρισης των 

διαστημάτων στα οποία οι ηλεκτρικές αντλίες βρίσκονται σε λειτουργία, φροντίζοντας 

έτσι ώστε αφενός να μην παρουσιάζονται προβλήματα ελλιπούς διαθεσιμότητας νερού 

προς τους καταναλωτές και αφετέρου να εφαρμόζονται πολιτικές ασφάλειας για την 

ποσότητα νερού που μπορεί να διατεθεί εφόσον παραστεί ανάγκη (π.χ. πυρκαγιές, 

διαρροές κλπ). Η ΔΕΗ για λόγους που έχουν να κάνουν κυρίως με την δυσκολία 

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας έχει σχεδιάσει με τέτοιο τρόπο τα τιμολόγια της 

έτσι ώστε να είναι προς το συμφέρον των πελατών της να ζητούν ενέργεια με 

ισορροπημένο τρόπο καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας και ιδιαίτερα αποφεύγοντας 

περιόδους υψηλής ζήτησης και επιδιώκοντας την κατανάλωση σε περιόδους χαμηλής 

ζήτησης.   

Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για τις επιχειρήσεις ύδρευσης αποτελεί τον 

κυριότερο παράγοντα λειτουργικού κόστους. Ακόμα και μικρές βελτιώσεις στην 

αποδοτικότητα λειτουργίας των αντλιών μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικό κέρδος 

για την επιχείρηση ύδρευσης. Δυστυχώς η εύρεση του βέλτιστου προγράμματος 

λειτουργίας αντλιών δεν είναι απλή καθώς η ζήτηση νερού, η διαθεσιμότητα νερού και 

το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος αλλάζουν κατά την διάρκεια της ημέρας. 

Μια στρατηγική απαρίθμησης όλων των πιθανών προγραμμάτων δεν αποτελεί 

ρεαλιστικό στόχο καθώς ο αριθμός αυτός είναι εξαιρετικά μεγάλος ακόμα και για 

προβλήματα που αποτελούνται από λίγες δεξαμενές και αντλίες. Για παράδειγμα 3 

μόλις αντλίες που τροφοδοτούν μια δεξαμενή έχουν 23=8 πιθανούς συνδυασμούς για 

κάθε περίοδο λειτουργίας, οπότε αν υπάρχουν 48 περίοδοι λειτουργίας σε ένα 

εικοσιτετράωρο διάρκειας 30 λεπτών η κάθε μια τότε τα εναλλακτικά προγράμματα 

λειτουργίας τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν είναι 848=2,23007e43. Τα συνηθισμένα 
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προβλήματα είναι βέβαια πολύ πιο σύνθετα καθιστώντας την πλήρη απαρίθμηση των 

λύσεων μη εφαρμόσιμη. 

Το πρόβλημα του προγραμματισμού αντλιών έχει απασχολήσει την επιστημονική 

κοινότητα και έχουν προταθεί διάφορες προσεγγίσεις για την επίλυση του. Στο [OL94] 

παρουσιάζονται τα βασικά μέρη ενός τυπικού συστήματος άντλησης και διάθεσης 

νερού και εξετάζονται εναλλακτικά μοντέλα που αφορούν την υδραυλική διάσταση του 

δικτύου ύδρευσης, μοντέλα προβλεπόμενης κατανάλωσης καθώς και μοντέλα 

βέλτιστου έλεγχου του συστήματος. Μια παραλλαγή του προβλήματος παρουσιάζεται 

στο [MSW95] η οποία και επιλύεται με την χρήση γενετικού αλγορίθμου. Στο [SWS97] 

εισάγεται η επιπλέον διάσταση της φθοράς που προκαλείται στις αντλίες λόγω του 

αριθμού από ενεργοποιήσεις και απενεργοποιήσεις εισάγοντας το θέμα της 

πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Περαιτέρω ανάλυση 

της πολυκριτηριακής φύσης του προβλήματος παρουσιάζεται στο [BLS05]. Στο 

[BML03] παρουσιάζεται ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου μη γραμμικού 

προγραμματισμού για το πρόβλημα. Νεότερες εργασίες με σημαντική συνεισφορά στο 

πρόβλημα είναι οι [LPP05a], [LPP05b], [BKU06], [Gee06], και [LPP08]. Επίσης θα πρέπει 

να σημειωθεί η ύπαρξη του λογισμικού ανοικτού κώδικα EPANET2 

(http://www.epanet.com) η οποία επιτρέπει την μοντελοποίηση του υδραυλικού 

δικτύου ύδρευσης στα πλαίσια ενός δήμου ή μιας πόλης. Το EPANET δίνει την 

δυνατότητα να πραγματοποιηθούν προσομοιώσεις δικτύων που αποτελούνται από 

δίκτυα σωληνώσεων, αντλίες, δεξαμενές και βαλβίδες. Υπολογίζει την ροή του νερού, 

τις ασκούμενες πιέσεις, το επίπεδο νερού στις δεξαμενές, την συγκέντρωση χημικών, 

την ηλικία του νερού και την διαδρομή που ακολουθεί το νερό μέχρι την κατανάλωση. 

5.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  

Οι βασικές οντότητες του προβλήματος είναι οι δεξαμενές, οι αντλίες, οι πηγές και οι 

ομάδες καταναλωτών στην διαμόρφωση που παρουσιάζεται στο σχήμα (Σ5.1). Το 

πρόγραμμα λειτουργίας των αντλιών κατασκευάζεται με χρονικό ορίζοντα ένα 

εικοσιτετράωρο και χωρίζεται σε 48 ημίωρα για τα οποία ισχύει ότι στην διάρκεια κάθε 

ημιώρου μια αντλία μπορεί να είναι είτε σε συνεχή λειτουργία είτε να μην λειτουργεί 

καθόλου. Κάθε δεξαμενή διαθέτει έναν αριθμό από αντλίες που την τροφοδοτούν κατά 

αποκλειστικότητα και οι οποίες ενδεχομένως είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Κάθε 

δεξαμενή εξυπηρετεί μια ομάδα καταναλωτών για την οποία μέσω στατιστικής 

ανάλυσης ιστορικών στοιχείων θεωρείται ως δεδομένη η αναμενόμενη ζήτηση νερού 

για κάθε ημίωρο του εικοσιτετραώρου. Επιπλέον για κάθε δεξαμενή είναι γνωστή η 

χωρητικότητά της και ορίζονται κατώτατα όρια όγκου νερού σε κάθε ημίωρο 

επιβάλλοντας με αυτό τον τρόπο πολιτικές ασφάλειας εκ μέρους της επιχείρησης 

ύδρευσης έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. 

Δεδομένα του προβλήματος επίσης αποτελούν η αρχική στάθμη κάθε δεξαμενής και η 
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επιθυμητή στάθμη στο τέλος του προγράμματος. Όλες οι αντλίες τροφοδοτούνται από 

την ίδια πηγή νερού και υπάρχει ένα προφίλ διαθέσιμου νερού το οποίο ορίζει την 

μέγιστη ποσότητα νερού η οποία μπορεί να αντληθεί συνολικά από όλες τις αντλίες 

κατά την διάρκεια κάθε ημιώρου του εικοσιτετραώρου. Συνεπώς η λειτουργία όλων 

των αντλιών ακόμα και αν ανήκουν σε διαφορετικές δεξαμενές θα πρέπει να 

προγραμματιστεί κατάλληλα έτσι ώστε να μην αντλείται περισσότερο νερό ανά ημίωρο 

από το διαθέσιμο νερό έτσι όπως ορίζεται στο προφίλ.  

 

(Σ5.1) ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ -ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ – ΑΝΤΛΙΕΣ – ΠΗΓΕΣ 

 

Το αντλούμενο νερό και η ηλεκτρική ισχύς που απαιτείται για κάθε συνδυασμό 

λειτουργίας των αντλιών κάθε δεξαμενής έχει εκτιμηθεί πειραματικά. Στον πίνακα 

(Π5.1) παρουσιάζονται ενδεικτικές τιμές για μια δεξαμενή που τροφοδοτείται με νερό 

από 3 αντλίες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μοντέλο είναι μη γραμμικό και ότι η 

ταυτόχρονη λειτουργία περισσότερων αντλιών μειώνει την ποσότητα νερού που κάθε 

αντλία μπορεί να συνεισφέρει στην δεξαμενή.  

 

 

∆εξαµενή 1

R1 Αντλία3

R1 Αντλία2

R1 Αντλία1

∆εξαµενή 2

R2 Αντλία2

R2 Αντλία1

ΠΗΓΕΣ

R2 Αντλία3



 

91 

 

∆εξαµενή 1 [3 αντλίες] 

Συνδυασµός αντλιών Εισροή Νερού  

(m
3
/ώρα) 

Ζήτηση Ισχύος 

(KW) Αντλία1 Αντλία2 Αντλία3 

OFF OFF OFF 0 0 

ON OFF OFF 300 120 

OFF ON OFF 500 210 

OFF OFF ON 550 240 

ON ON OFF 700 285 

ON OFF ON 750 295 

OFF ON ON 900 325 

ON ON ON 1.000 340 

(Π5.1)ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ – ΖΗΤΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Από τα παραπάνω καθίσταται προφανής η εξάρτηση του μοντέλου από την ακρίβεια  

των στοιχείων που παρέχονται ως δεδομένα. Η αναμενόμενη κατανάλωση ανά ημίωρο 

παρουσιάζει διαφοροποίηση από ώρα σε ώρα κατά την διάρκεια της ημέρας, από ημέρα 

σε ημέρα κατά την διάρκεια της εβδομάδας και από εποχή σε εποχή στην διάρκεια του 

έτους. Επιπλέον επηρεάζεται από ειδικές περιστάσεις όπως οι αργίες, η βροχόπτωση, η 

υψηλή θερμοκρασία κ.α. Στην περίπτωση του μοντέλου που εξετάστηκε έγινε η βασική 

υπόθεση ότι τα δεδομένα που παρέχονται ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.  Μια 

ενδιαφέρουσα επέκταση θα μπορούσε να είναι η αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων 

κατά την πορεία εφαρμογής του προγράμματος λειτουργίας των αντλιών. Οι μικροί 

χρόνοι εκτέλεσης που απαιτούν οι υπολογιστικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν σε 

συνδυασμό με ένα σύστημα SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) 

μπορούν να δώσουν ένα σύστημα που αυτό-διορθώνεται σε περίπτωση που η 

πρόβλεψη για την κατανάλωση δεν είναι ακριβής στις τρέχουσες συνθήκες.  

5.3 ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  

Η ΔΕΗ χρησιμοποιεί ειδικά τιμολόγια για βιομηχανική χρήση (Β1Β και Β2Β). Η χρέωση 

υπολογίζεται ανά μήνα και αναλύεται σε 2 επιμέρους παράγοντες: την χρέωση 

ενέργειας και την χρέωση ισχύος. Η χρέωση ενέργειας αφορά την κατανάλωση σε kWh 

και εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάθε αντλίας σε συνδυασμό με το 

έργο το οποίο καλείται να φέρει εις πέρας. Η χρέωση ισχύος από την άλλη μεριά 

εξαρτάται από την ζήτηση ισχύος έτσι όπως προκύπτει στην διάρκεια του μήνα αλλά 

και στην διάρκεια της κάθε ημέρας. Ειδικότερα είναι προς το συμφέρον του 

καταναλωτή η κατανάλωση να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες περιόδους της ημέρας 

και να αποφεύγεται η υψηλή ζήτηση κατά την διάρκεια κάποιων άλλων περιόδων.  

Επίσης θα πρέπει να περιορίζεται κατά το δυνατόν η υψηλότερη τιμή ζήτησης ισχύος  

στην διάρκεια όλου του μήνα και να μην υπερβαίνει συγκεκριμένες τιμές καθώς σε αυτή 

την περίπτωση ακόμα και αν αυτό συμβεί μόνο μια φορά στην διάρκεια του μήνα 
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υπάρχει σημαντική επιβάρυνση στον λογαριασμό. Στην συνέχεια παρατίθενται τεχνικοί 

όροι που αφορούν τον υπολογισμό της χρέωσης ισχύος.  

Η ζήτηση αιχμής (ΖΑΧ) είναι η μέγιστη τιμή της ισχύος η οποία ζητείται κατά την 

διάρκεια συγκεκριμένων περιόδων υψηλής ζήτησης της ημέρας. Η ζήτηση νυκτός 

(ΖΝΥΚ)  από την άλλη μεριά είναι η μέγιστη τιμή της ισχύος που ζητείται κατά την 

διάρκεια των περιόδων χαμηλής ζήτησης ενώ η ζήτηση ημέρας (ΖΗΜ) είναι η μέγιστη 

τιμή αιτηθείσας ισχύος κατά την διάρκεια των υπόλοιπων περιόδων. Η καταγραφείσα 

μέγιστη ζήτηση (ΚΜΖ) ορίζεται ως η μέγιστη τιμή από τα ΖΑΧ και ΖΗΜ. Ένα ποσοστό 

έκπτωσης (πε) υπολογίζεται με βάση τον τύπο (Ε5.1). 

πε = 0,5 –0,5*ZAX/ZHM (Ε5.1) 

Ως φ ορίζεται η γωνία ανάμεσα στην ενεργό και στην άεργο ισχύ και ως ΧΖ η χρεωστέα 

ζήτηση η οποία υπολογίζεται από τον τύπο (Ε5.2). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

έκπτωση στην χρέωση ισχύος εφαρμόζεται μόνο όταν ο συντελεστής χρησιμοποίησης 

είναι μεγαλύτερος από 30%. 

0,8
* * , cos 0,8

cos

* , 0,8 cos 0,85

0,85
* * , cos 0,85

cos

KMZ

XZ KMZ

KMZ

πε φ
φ

πε φ

πε φ
φ

≤

= ≤ ≤

≥









 

  (Ε5.2) 

 

Στο σχήμα (Σ5.2) παρουσιάζεται η επίδραση που έχει η αύξηση της ΖΑΧ στο κόστος που 

σχετίζεται με την χρέωση ισχύος. Το κόστος αυξάνεται γραμμικά καθώς αυξάνεται η 

ΖΑΧ και όταν η τιμή της ξεπεράσει την μέγιστη τιμή των ΖΗΜ και ΖΝΥΚ η κλήση γίνεται 

περισσότερο απότομη υποδηλώνοντας μεγαλύτερη αύξηση του κόστους για κάθε 

μονάδα αύξησης της ΖΑΧ. Αντίστοιχα το σχήμα (Σ5.3) δείχνει την επίδραση της αύξησης  

του ΖΗΜ στο κόστος για διάφορες τιμές του ΖΑΧ που αποτελεί και τον κυρίαρχο 

παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους ισχύος. 

Συμπερασματικά, ο παράγοντας του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας που σχετίζεται με 

την χρέωση ισχύος μπορεί να ελαττωθεί:  

I. Προγραμματίζοντας  την λειτουργία των αντλιών κατά την διάρκεια περιόδων 

χαμηλής ζήτησης καθώς υψηλές τιμές τότε δεν επηρεάζουν την χρέωση ισχύος.  

II. Αποφεύγοντας υψηλές τιμές για την ΚΜΖ.  

III. Επιδιώκοντας τιμές για την ΖΑΧ κατά το δυνατόν χαμηλότερες της ΚΜΖ. 
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(Σ5.2) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΖΑΧ 

 

 

(Σ5.3) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΖΗΜ 
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5.4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Η μαθηματική αναπαράσταση του προβλήματος είναι η ακόλουθη. Έστω ri ∈ R η 

δεξαμενή i, tj ∈ T η χρονική περίοδος j και xij ∈ X ο συνδυασμός αντλιών που είναι 

ενεργός στην δεξαμενή ri στην περίοδο tj. Έστω AWj ∈ A το διαθέσιμο νερό προς 

άντληση για όλες τις δεξαμενές στην χρονική περίοδο tj, IVi ∈ I η αρχική ποσότητα 

νερού στην αρχή της περιόδου προγραμματισμού στην δεξαμενή ri και EVi ∈ E το κάτω 

όριο στην ποσότητα του νερού που θα πρέπει να υπάρχει στο τέλος της περιόδου 

προγραμματισμού. Έστω UVi η ανώτατη ποσότητα νερού που μπορεί να δεχθεί η 

δεξαμενή ri και LVij η κατώτατη ποσότητα νερού που θα πρέπει να υπάρχει στην 

δεξαμενή ri κατά την χρονική στιγμή tj. Έστω Dij ∈ D η προβλεπόμενη ζήτηση νερού για 

την περίοδο tj και την δεξαμενή ri, Wik ∈ W η κατανάλωση ισχύος στην δεξαμενή ri όταν 

χρησιμοποιείται ο συνδυασμός αντλιών k, PWik ∈ P η αντληθείσα ποσότητα νερού στην 

δεξαμενή ri  όταν χρησιμοποιείται ο συνδυασμός αντλιών k και Vij ∈ V η πραγματική 

ποσότητα νερού στο τέλος της περιόδου tj στην δεξαμενή ri. Από τα παραπάνω 

προκύπτει ότι ο όγκος νερού για κάθε δεξαμενή και περίοδο δίνεται από τον τύπο 

(Ε5.3). 

1

1

, , 1, :1...

, , 1, :1...

i ij ik i

ij

ij ij ik ij

IV D PW x k j i n
V

V D PW x k j i n−

− + = =
= 

− + = >  

(Ε5.3) 

Ένας αριθμός από περιορισμούς θα πρέπει να ισχύουν έτσι ώστε η προτεινόμενη λύση 

να είναι έγκυρη δηλαδή να μην προκαλεί υπερχείλιση ή υποχείλιση στις δεξαμενές, να 

καλύπτει την κατανάλωση, να σέβεται την διαθεσιμότητα νερού και να έχει στο τέλος 

του εικοσιτετράωρου προγραμματισμού το νερό που έχει οριστεί ως επιθυμητό σε κάθε 

δεξαμενή. Ειδικότερα οι περιορισμοί ανώτατης και κατώτατης ποσότητας νερού σε 

κάθε δεξαμενή  για κάθε χρονική περίοδο του προγράμματος διασφαλίζονται από την 

ανισότητα (Ε5.4), οι περιορισμοί ποσότητας νερού στο τέλος του προγράμματος από 

την (Ε5.5) και οι περιορισμοί μέγιστης επιτρεπτής άντλησης από όλες τις αντλίες από 

την (Ε5.6). 

, :1... , :1...ij ij iLV V UV i n j m≤ ≤
 

(Ε5.4) 
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(Ε5.5) 

1
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PW AW x k j m
=

<= =∑
 

(Ε5.6) 

Η συνάρτηση κόστους του προβλήματος αποτελείται από τους ακόλουθους παράγοντες 

οι οποίοι και προσδιορίζουν την ποιότητα της παραγόμενης λύσης.  

• Παράγοντας RD (Requested Demand). Ο παράγοντας αυτός σχετίζεται με 

την ζήτηση ισχύος κατά την διάρκεια του προγράμματος. Για κάθε χρονική 
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περίοδο t υπολογίζεται η τιμή RDt ως άθροισμα της συνολικής ισχύος που 

ζητείται από όλες τις αντλίες που είναι σε λειτουργία (Ε5.7). Ο παράγοντας 

RD προκύπτει ως το σταθμισμένο άθροισμα των RDt για όλες τις περιόδους 

του προγράμματος (Ε5.8). Τα βάρη ct ορίζονται από τον χρήστη και οι τιμές 

που λαμβάνουν είναι για τις περιόδους χαμηλής ζήτησης στο διάστημα 0 

έως 0.5 ενώ για τις περιόδους υψηλής ζήτησης είναι στο διάστημα 2 έως 5. 

• Παράγοντας SD (Spike Demand). Αφορά την ύπαρξη αιχμών ζήτησης στο 

πρόγραμμα. Προκύπτει ως άθροισμα των αυξήσεων ισχύος σε συνεχόμενες 

χρονικές περιόδους (Ε5.9).  Η ελαχιστοποίηση του παράγοντα SD είναι 

επιθυμητή για τον επιπλέον λόγο ότι διατηρεί ομαλά μεταβαλλόμενα 

επίπεδα στάθμης νερού εντός των δεξαμενών κάτι που είναι σε γενικές 

γραμμές επιθυμητό.  

• Παράγοντας MDA (Maximum Demand Avoidance). Αφορά την μέγιστη 

ζήτηση ισχύος η οποία σημειώθηκε στο πρόγραμμα. Πρόκειται για την 

διαφορά ανάμεσα στην ΚΜΖ και την θεωρητικά μέγιστη τιμή που θα 

μπορούσε να λάβει η ζήτηση ισχύος αν όλες οι αντλίες ενεργοποιούταν 

ταυτόχρονα (Ε5.10). 

1

,
n

t ik it

i

RD W x k
=
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(Ε5.7) 

, :1...
t t

t

RD c RD t m=∑  (Ε5.8) 

1 1
max(0, ), :1...t t t t

t

SD c RD c RD t m+ += −∑  (Ε5.9) 

max
MDA MRD MRD= −  (Ε5.10) 

Η συνάρτηση κόστους υπολογίζεται ως σταθμισμένο άθροισμα των τριών παραγόντων 

ενώ στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της τιμής που λαμβάνει. 

1 2 3
min( ), 1iO c RD c SD c MDA c= + + =∑  

(Ε5.10) 

5.5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

Ο χρήστης της εφαρμογής που υλοποιήθηκε έχει την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα 

σε τρεις επιλυτές για να επιλύσει το πρόβλημα, τον ευρετικό επιλυτή, τον επιλυτή 

ακέραιου προγραμματισμού και τον επιλυτή με την χρήση γενετικών αλγορίθμων. Για 

να είναι σε θέση να λειτουργήσει η εφαρμογή θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί προφίλ 

σχετικά με την αναμενόμενη ανά περίοδο ζήτηση από κάθε ομάδα καταναλωτών, την 

διαθεσιμότητα νερού ανά περίοδο  και την επιθυμητή κατώτατη στάθμη ανά δεξαμενή 

και περίοδο. Επίσης θα πρέπει να έχει οριστεί η αρχική στάθμη και η επιθυμητή τελική 

στάθμη κάθε δεξαμενής καθώς και ποιες περίοδοι θεωρούνται ως υψηλής χρέωσης και 
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ποιες ως χαμηλής χρέωσης. Σε κάθε περίπτωση η λύση η οποία παράγεται μπορεί να 

τροποποιηθεί από τον χρήστη ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας αντλίες σε 

οποιαδήποτε περίοδο του προγράμματος επιθυμεί. Σε αυτή την περίπτωση 

ενημερώνεται άμεσα για πιθανά προβλήματα εγκυρότητας της λύσης καθώς και για το 

νέο κόστος της. 

5.5.1 ΕΥΡΕΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΥΤΗΣ 

Ο ευρετικός επιλυτής υλοποιεί μια απλή στρατηγική σύμφωνα με την οποία 

δημιουργείται ένα αρχικό πρόγραμμα το οποία εν συνεχεία επιχειρείται να βελτιωθεί 

μέσω της απενεργοποίησης αντλιών οι οποίες λειτουργούν σε περιόδους  υψηλής 

ζήτησης και την ενεργοποίηση τους σε περιόδους χαμηλής ζήτησης. Προκειμένου να 

δημιουργηθεί η αρχική λύση (Κ5.1) για κάθε δεξαμενή και για κάθε περίοδο επιλέγεται 

η λειτουργία του συνδυασμού αντλιών που προσεγγίζει καλύτερα την ποσότητα νερού 

που έχει εκτιμηθεί ότι πρόκειται να ζητηθεί. Σε περίπτωση που παραβιαστεί κάποιος 

περιορισμός ο αλγόριθμος (Κ5.2) χρησιμοποιείται έτσι ώστε να επιδιορθωθεί η λύση. 

Το σύμβολο x[r,t] αναφέρεται στον συνδυασμό αντλιών στην δεξαμενή r και στην 

περίοδο t. 

forall (r in reservoir)  

for all (t in periods) 

min=MAXDOUBLE 

x[r,t] = null   

forall(c in comb[r]) 

     if (abs(demand[t] – pw[r,c]) < min) 

min = abs(demand[t] – pw[r,c]) 

x[r,t] = c    

if(!feasible(x)) 

repair(x) 

(Κ5.1) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Η λύση που προκύπτει είναι πιθανό να μην είναι εφικτή οπότε εξετάζεται το είδος του 

περιορισμού που παραβιάζεται και γίνονται ενέργειες έτσι ώστε να επιδιορθωθεί. 

Συνεπώς όταν παραβιάζεται ένας περιορισμός κάτω ορίου δεξαμενής ο αλγόριθμος 

ενεργοποιεί ένα συνδυασμό από αντλίες στην δεξαμενή που παρουσιάστηκε το 

πρόβλημα. Η επιλογή του συνδυασμού γίνεται έχοντας ως κριτήριο την μικρότερη 

δυνατή αλλαγή σε σχέση με την προϋπάρχουσα κατάσταση. Δηλαδή ζητείται η 

ενεργοποίηση ή η απενεργοποίηση του μικρότερου δυνατού πλήθους αντλιών έτσι 

ώστε το επίπεδο στάθμης νερού να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων. Ο 

αλγόριθμος επιδιόρθωσης επιχειρεί την απενεργοποίηση αντλιών σε περιόδους αιχμής 

και την ενεργοποίηση  αντλιών κατά προτεραιότητα σε περιόδους χαμηλής ζήτησης. Η 

συνάρτηση one_more_pump(x) (Κ5.3) εντοπίζει μια δεξαμενή r με πρόβλημα 
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υποχείλισης επιλέγοντας με τυχαίο τρόπο μια περίοδο rk ανάμεσα στην αρχή του 

προγράμματος και στην περίοδο στην οποίο εκδηλώνεται το πρόβλημα υποχείλισης. 

Στο κώδικα το σύμβολο aw[t] αναφέρεται στην διαθέσιμη ποσότητα νερού στην 

περίοδο t ενώ τα d[r,t], lv[r,t], pw[r,t] και v[r,t] είναι αντίστοιχα η ζήτηση - κατανάλωση, 

ο κατώτερος όγκος νερού, το αντληθέν νερό και ο όγκος νερού στην δεξαμενή r στην 

περίοδο t. Τέλος, το σύμβολο tpw[t] αναφέρεται στο συνολικά αντληθέν νερό στην 

περίοδο t και το uv[r] είναι το άνω όριο για την ποσότητα νερού που μπορεί να δεχθεί η 

δεξαμενή r.  

tries=0; 

While (!repaired(x)) and (tries <= ACCEPTABLE_NR_OF_REPAIRS ) 

 If (underflow(x)) 

  Try firstly in night zone, secondly in normal zone and finally in peak zone  

  one_more_pump(x) 

Else if (overflow(x)) 

  Try firstly in peak zone, secondly in normal zone and finally in night zone  

one_less_pump(x) 

Else if (request_more_than_available_water(x)) 

Randomly choose a Reservoir r 

locate period t manifesting problem  

 x[r, t]=0 

increment(tries) 

EndWhile 

If (repaired(x)) 

Accept solution 

Else 

Reject solution 

(Κ5.2) ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΥΣΗΣ 

repair_action = false 

k = rk 

While (repair_action == false) && (k >=1) 

   mindiff = MAXDOUBLE 

   forall(c in comb[r]) 

      If ((pw[r,c]>pw(r, x[r,k])) 

        && (abs(pw[r,c]- pw(r,x[r,k])) < mindiff) 

        && (v[r,k]+ pw[r,c] - pw(r,x[r,k]) <= uv[r]) 

        && (tpw[k]+pw[r,c]- pw(r,x[r,k]) <= aw[k])) 

     mindiff = abs(pw[r,c]-pw(r,x[r,k])) 

     new_selected_combination = c 

If (new_selected_combination <> x[r,k]) 

x[r,k] = new_selected_combination;  

      repair_action = true 

   decrement(k) 
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EndWhile 

(Κ5.3) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΤΛΙΑΣ 

Η συνάρτηση one_less_pump(x) (Κ5.4) εντοπίζει μια δεξαμενή r που παρουσιάζει 

πρόβλημα υπερχείλισης επιλέγοντας τυχαία μια περίοδο ανάμεσα στην αρχική και στην 

περίοδο εκδήλωσης του προβλήματος ακολουθώντας την ίδια λογική της ελάχιστης 

διατάραξης της υπάρχουσας λύσης η οποία χρησιμοποιείται και στην one_more_pump. 

repair_action = false 

k = rk 

While (repair_action == false) && (k >=1) 

   mindiff = MAXDOUBLE 

   forall(c in comb[r]) 

      If  (pw[r,c]<pw(r,x[r,k]))  

  && (abs(pw[r,c]-pw(r,x[r,k]))< mindiff)  

  &&  (v[r,k]+pw[r,c]pw(r,x[r,k])<=lv[r,k])   

     mindiff = abs(pw[r,c]-pw(r,x[r,k])) 

     new_selected_combination = c 

If (new_selected_combination <> x[r,k]) 

x[r,k] = new_selected_combination;  

      repair_action = true 

   decrement(k) 

 EndWhile 

(Κ5.4) ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

Ο ευρετικός τρόπος εύρεσης λύσης στο πρόβλημα που περιγράφηκε ανωτέρω έχει τα 

συνηθισμένα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν συνήθως οι ad-hoc 

ευρετικές τεχνικές αυτού του τύπου. Δίνει γρήγορα αποτελέσματα αλλά όχι κατ’ 

ανάγκη ιδιαίτερα καλά. Το πρόβλημα της παγίδευσης σε λύσεις οι οποίες δεν είναι 

εφικτές και η αδυναμία διόρθωσής τους αντιμετωπίζεται με την ύπαρξη ενός μετρητή ο 

οποίος καταγράφει το πλήθος από τις απόπειρες διόρθωσης. Όταν το πλήθος ξεπεράσει 

ένα προκαθορισμένο όριο η τρέχουσα λύση εγκαταλείπεται και η προσπάθεια 

δημιουργίας προγράμματος λειτουργίας για τις αντλίες ξεκινά από την αρχή. Σε κάθε 

περίπτωση η στοχαστικότητα ενυπάρχει στον αλγόριθμο μέσω της επιλογής της 

περιόδου στην οποία θα γίνει η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίηση των αντλιών οπότε 

αποφεύγονται βρόχοι επανάληψης στους οποίους οι ίδιες αντλίες ενεργοποιούνται και 

απενεργοποιούνται σε κύκλους που παγιδεύουν την εξέλιξη της λύσης. 

5.5.2 ΕΠΙΛΥΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

Ο μαθηματικός προγραμματισμός βρίσκεται στον αντίποδα των μεθόδων επίλυσης με 

ευρετικές μεθόδους όπως αυτή που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο 
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καθώς προβάλει την μαθηματική αυστηρότητα ενός μοντέλου για την επίλυση του 

προβλήματος. Ο γραμμικός και ο ακέραιος προγραμματισμός έχουν χρησιμοποιηθεί για 

την επίλυση διαφόρων παραλλαγών του προβλήματος προγραμματισμού αντλιών από 

τους [JG92] και άλλους. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια η τάση αντιμετώπισης του 

προβλήματος είναι μέσω της χρήσης περισσότερο ευέλικτων μεταευρετικών τεχνικών.  

Ως δεύτερη προσέγγιση αντιμετώπισης του προβλήματος επιχειρήθηκε η επίλυση του 

ως ένα πρόβλημα μεικτού ακέραιου προγραμματισμού. Χρησιμοποιήθηκε το 

μαθηματικό μοντέλο που περιγράφηκε ανωτέρω  σύμφωνα με το οποίο η μεταβλητή 

απόφασης xij αναπαριστά τον ενεργό συνδυασμό αντλιών για την δεξαμενή i στην 

περίοδο j. Ο περιορισμός (Ε5.9) ωστόσο ο οποίος αναφέρεται στην αύξηση της ισχύος 

ανάμεσα σε διαδοχικές περιόδους μετέτρεψε το πρόβλημα σε τετραγωνικό αυξάνοντας 

κατά πολύ τους χρόνους εκτέλεσης. Καθώς ο χρόνος επίλυσης αποτελεί ένα σημαντικό 

παράγοντα ο συγκεκριμένος περιορισμός τελικά αφαιρέθηκε από την υλοποίηση του 

μοντέλου.  Αν και ο μαθηματικός προγραμματισμός στοχεύει στην εύρεση της βέλτιστης 

λύσης για τα δεδομένα του προβλήματος στο συγκεκριμένο πρόβλημα ο στόχος ήταν η 

εύρεση εντός λογικών χρονικών ορίων αρκετά καλών λύσεων. Για τον λόγο αυτό 

αποφασίσθηκε ο τερματισμός της διαδικασίας επίλυσης να συμβαίνει όταν η διαφορά 

ανάμεσα στο κόστος της τρέχουσας λύσης και στο κάτω όριο που η διαδικασία 

επίλυσης έχει εντοπίσει είναι επαρκώς μικρή ή όταν ο διαθέσιμος χρόνος εξαντληθεί ή 

τέλος όταν η πρόοδος στο κόστος για έναν αριθμό από κόμβους που εξετάζονται στο 

δένδρο branch and bound είναι μηδενική. 

Για την επίλυση του προβλήματος χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ILOG CPLEX 9.1 

(http://www.ilog.com/products/cplex/) και για την υλοποίηση του αντίστοιχου 

προγράμματος το ILOG Concert.  Το Concert είναι μια αντικειμενοστραφής βιβλιοθήκη η 

οποία επιτρέπει μέσα από ένα πρόγραμμα Java ή C++ να οριστεί το μαθηματικό μοντέλο 

ενός προβλήματος χρησιμοποιώντας αντικείμενα που ορίζονται στην βιβλιοθήκη. 

Επιπλέον δίνει την δυνατότητα της εφαρμογής αλγορίθμων μαθηματικού 

προγραμματισμού ή προγραμματισμού με περιορισμούς για την επίλυση του ίδιου 

μοντέλου δημιουργώντας ένα επίπεδο αφαίρεσης για τις αλγοριθμικές τεχνικές οι 

οποίες τελικά θα χρησιμοποιηθούν στην επίλυση του προβλήματος.  Για να 

λειτουργήσει το Concert θα πρέπει να συνδυαστεί με κάποιο από τα λογισμικά 

βελτιστοποίησης της ILOG δηλαδή την CPLEX ή τον CP Optimizer 

(http://www.ilog.com/products/cpoptimizer/).  Ο ορισμός του μοντέλου με την ίδια 

γλώσσα προγραμματισμού με την οποία αναπτύσσεται και η υπόλοιπη εφαρμογή 

αποτελεί πλεονέκτημα για την διόρθωση και συντήρηση του κώδικα.  Παράλληλα με 

την υλοποίηση CPLEX -Concert δοκιμάστηκε και το λογισμικό ανοικτού κώδικα GLPK 

στην επίλυση του ίδιου μοντέλου το οποίο έπρεπε σε αυτή την περίπτωση να 

διατυπωθεί στην γλώσσα GMPL. Η GMPL είναι μια διάλεκτος – υποσύνολο της AMPL. 

Το ίδιο πρόβλημα λύθηκε και με τους δύο τρόπους με την CPLEX να είναι σημαντικά 

ταχύτερη σε σχέση με το GLPK. 



 

5.5.3 ΕΠΙΛΥΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ Α

Οι γενετικοί αλγόριθμοι έχουν χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

διανομής νερού σε δίκτυα ύδρευσης

χαρακτηριστικό τους είναι ότι επιτρέπουν την γρήγορη σύγκλιση σε σχετικά καλές 

λύσεις για προβλήματα με πολύ μεγάλο χώρο αναζήτησης. 

όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

οποίο αποτελείται από γονίδια. Στην συγκεκριμένη περίπτωση κάθε γονίδιο αντιστοιχεί 

σε ένα συνδυασμό δεξαμενής και περιόδου και η τιμή που λαμβάνει είναι ένας αριθμός 

που προσδιορίζει τις αντλίες που βρίσκονται σε λειτουργία στην δεξαμενή για

συγκεκριμένη περίοδο. Για παράδειγμα όπως φαίνεται στο

– λύση αποτελείται από μια σειρά ακεραίων αριθμών με τους 48 πρώτους αριθμούς να 

αντιστοιχεί ο καθένας στον αύξοντα αριθμό του συνδυασμού λειτουργίας αντλιών που 

είναι σε λειτουργία σε κάθε ημίωρο του εικοσιτετραώρου για την πρώτη δεξαμενή τους 

επόμενους 48 αριθμούς να αντιστοιχούν στην δεύτερη δεξαμενή κοκ. Κάθε ακέραιος 

αριθμός του χρωμοσώματος μετατρέπεται στον αντίστοιχο δυαδικό προκειμένου να 

αποκωδικοποιηθεί ο συνδυα

δεξαμενή με 3 αντλίες οι τιμές που μπορούν να λάβουν τα αντίστοιχα γονίδια είναι 

000,001,010,100,101,110,111 και ο συνδυασμός 

δεκαδικού συστήματος 5 σημαίνει ότι η πρώτη 

η δεύτερη. 

(Σ5.4

Αρχικά δημιουργείται ένας πληθυσμός από χρωμοσώματα 

πιθανότητα οι καλύτερες λύσεις που προκύπτουν από τον συνδυασμό των λύσεων του 

αρχικού πληθυσμού διατηρούνται στην επόμενη γενιά του πληθυσμού. Αν ο 

συνδυασμός δύο λύσεων δώσει μια νέα λύση η οποία δεν είναι εφικτή τότε 

100 

ΕΠΙΛΥΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 

Οι γενετικοί αλγόριθμοι έχουν χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

διανομής νερού σε δίκτυα ύδρευσης [MSW95], [AZW00], [BOS01], 

είναι ότι επιτρέπουν την γρήγορη σύγκλιση σε σχετικά καλές 

λύσεις για προβλήματα με πολύ μεγάλο χώρο αναζήτησης. Οι γενετικοί αλγόριθμοι

 απαιτούν την κωδικοποίηση κάθε λύσης ως 

οποίο αποτελείται από γονίδια. Στην συγκεκριμένη περίπτωση κάθε γονίδιο αντιστοιχεί 

σε ένα συνδυασμό δεξαμενής και περιόδου και η τιμή που λαμβάνει είναι ένας αριθμός 

που προσδιορίζει τις αντλίες που βρίσκονται σε λειτουργία στην δεξαμενή για

Για παράδειγμα όπως φαίνεται στο σχήμα (Σ5.4) το χρωμόσωμα 

λύση αποτελείται από μια σειρά ακεραίων αριθμών με τους 48 πρώτους αριθμούς να 

αντιστοιχεί ο καθένας στον αύξοντα αριθμό του συνδυασμού λειτουργίας αντλιών που 

λειτουργία σε κάθε ημίωρο του εικοσιτετραώρου για την πρώτη δεξαμενή τους 

επόμενους 48 αριθμούς να αντιστοιχούν στην δεύτερη δεξαμενή κοκ. Κάθε ακέραιος 

αριθμός του χρωμοσώματος μετατρέπεται στον αντίστοιχο δυαδικό προκειμένου να 

αποκωδικοποιηθεί ο συνδυασμός αντλιών που είναι σε λειτουργία. Έτσι σε μια 

δεξαμενή με 3 αντλίες οι τιμές που μπορούν να λάβουν τα αντίστοιχα γονίδια είναι 

000,001,010,100,101,110,111 και ο συνδυασμός 101 που αντιστοιχεί στον αριθμό 

σημαίνει ότι η πρώτη και η τρίτη αντλία είναι ενεργή αλλά όχι 

.4) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΟΣ 

Αρχικά δημιουργείται ένας πληθυσμός από χρωμοσώματα - λύσεις. Με υψηλότερη 

πιθανότητα οι καλύτερες λύσεις που προκύπτουν από τον συνδυασμό των λύσεων του 

διατηρούνται στην επόμενη γενιά του πληθυσμού. Αν ο 

συνδυασμός δύο λύσεων δώσει μια νέα λύση η οποία δεν είναι εφικτή τότε 

 

Οι γενετικοί αλγόριθμοι έχουν χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

], [ZSW04]. Ένα 

είναι ότι επιτρέπουν την γρήγορη σύγκλιση σε σχετικά καλές 

Οι γενετικοί αλγόριθμοι, 

 χρωμόσωμα το 

οποίο αποτελείται από γονίδια. Στην συγκεκριμένη περίπτωση κάθε γονίδιο αντιστοιχεί 

σε ένα συνδυασμό δεξαμενής και περιόδου και η τιμή που λαμβάνει είναι ένας αριθμός 

που προσδιορίζει τις αντλίες που βρίσκονται σε λειτουργία στην δεξαμενή για την 

.4) το χρωμόσωμα 

λύση αποτελείται από μια σειρά ακεραίων αριθμών με τους 48 πρώτους αριθμούς να 

αντιστοιχεί ο καθένας στον αύξοντα αριθμό του συνδυασμού λειτουργίας αντλιών που 

λειτουργία σε κάθε ημίωρο του εικοσιτετραώρου για την πρώτη δεξαμενή τους 

επόμενους 48 αριθμούς να αντιστοιχούν στην δεύτερη δεξαμενή κοκ. Κάθε ακέραιος 

αριθμός του χρωμοσώματος μετατρέπεται στον αντίστοιχο δυαδικό προκειμένου να 

σμός αντλιών που είναι σε λειτουργία. Έτσι σε μια 

δεξαμενή με 3 αντλίες οι τιμές που μπορούν να λάβουν τα αντίστοιχα γονίδια είναι 

αντιστοιχεί στον αριθμό του 

και η τρίτη αντλία είναι ενεργή αλλά όχι 

 

λύσεις. Με υψηλότερη 

πιθανότητα οι καλύτερες λύσεις που προκύπτουν από τον συνδυασμό των λύσεων του 

διατηρούνται στην επόμενη γενιά του πληθυσμού. Αν ο 

συνδυασμός δύο λύσεων δώσει μια νέα λύση η οποία δεν είναι εφικτή τότε επιχειρείται 
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η επιδιόρθωσή της. Η φάση επιδιόρθωσης ενδέχεται να καταφέρει να μετατρέψει την 

λύση σε εφικτή. Αν αυτό δεν συμβεί τότε η λύση απορρίπτεται. Η εξέλιξη του 

πληθυσμού συνεχίζεται για έναν αριθμό από γενιές και τελικά η καλύτερη λύση στην 

τελευταία γενιά επιστρέφεται ως λύση. Η συνάρτηση ευρωστίας δίνει χαμηλές τιμές σε 

καλές λύσεις, υψηλότερες τιμές για λιγότερο καλές λύσεις και +∞ για λύσεις οι οποίες 

δεν είναι εφικτές. Η ευρωστία κάθε λύσης υπολογίζεται αθροίζοντας τους 3 παράγοντες 

που περιγράφηκαν στην παράγραφο «Μαθηματικό Μοντέλο Προβλήματος».  

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης προσέγγισης χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό 

ανοικτού κώδικα JGAP (http://jgap.sourceforge.net/) .To JGAP (Java Genetic Algorithm 

Package) παρέχει βασικούς γενετικούς μηχανισμούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν  

προκειμένου να εφαρμοστούν οι αρχές της εξέλιξης στον εντοπισμό λύσεων υψηλής 

ποιότητας σε μεγάλο εύρος προβλημάτων. Διάφορες παράμετροι του γενετικού 

αλγορίθμου όπως το μέγεθος του πληθυσμού, ο αριθμός των γενεών, η πιθανότητα 

μετάλλαξης κ.α. χρειάστηκε να ρυθμιστούν έτσι ώστε να επιτευχθούν καλές λύσεις. Η 

χρήση του JGAP επιτάχυνε σημαντικά την υλοποίηση της εφαρμογής καθώς οι δομές 

και οι αλγόριθμοι που τυπικά πρέπει να προγραμματιστούν σε μια εφαρμογή με 

γενετικούς αλγορίθμους ήταν σε μεγάλο βαθμό έτοιμοι. 

Ένα μειονέκτημα των γενετικών αλγορίθμων είναι ότι δεν μπορούν εύκολα να 

μετακινηθούν σε καλύτερες λύσεις οι οποίες ενδεχομένως υπάρχουν στην περιοχή των 

λύσεων που έχουν ήδη εντοπίσει. Για τον λόγο αυτό συχνά συνδυάζονται με 

αλγορίθμους τοπικής αναζήτησης αναρρίχησης λόφου οι οποίοι μπορούν να εντοπίσουν 

με ταχύτητα την τοπικά βέλτιστη λύση. Στα πλαίσια της εφαρμογής σχεδιάστηκε μια 

επιπλέον φάση τοπικής αναζήτησης η οποία ενεργοποιείται όταν ο γενετικός 

αλγόριθμος ολοκληρώσει την εξέλιξη του πληθυσμού. Απλές κινήσεις απενεργοποίησης 

αντλιών και κατόπιν επιδιόρθωσης της λύσης δοκιμάζονται με στόχο την περαιτέρω 

βελτίωση της συνάρτησης κόστους. Αν το κόστος είναι καλύτερο τότε η λύση που 

παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα αντικαθίσταται με την νέα λύση και η διαδικασία 

συνεχίζει επαναληπτικά να εκτελείται.  

5.6 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 Κατά την σχεδίαση - υλοποίηση του συστήματος επιχειρήθηκε η δημιουργία μιας 

οικογένειας αλγορίθμων  που θα μπορούσε ο ένας να αντικαταστήσει  τον άλλο για την 

επίλυση του προβλήματος καθώς και η παραγωγή ενός γραφικού περιβάλλοντος μέσω 

του οποίου ο χρήστης θα μπορούσε με ευκολία να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του 

προγραμματισμού αντλιών ύδρευσης.  Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα design 

patterns Strategy και MVC (Model View Controller).  Με το design pattern Strategy 

δίνεται η δυνατότητα της επιλογής του επιθυμητού αλγορίθμου κατά τον χρόνο 

εκτέλεσης της εφαρμογής. Έτσι δυναμικά μπορεί να εναλλάσσεται ο αλγόριθμος ο 
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οποίος εκτελείται επιλέγοντας από μια οικογένεια αλγορίθμων που είναι σε θέση να 

επιτελέσουν θεωρητικά το ίδιο έργο. Στην περίπτωση της εφαρμογής που αναπτύχθηκε 

η οικογένεια αλγορίθμων συμπεριλάμβανε τον ευρετικό επιλυτή, τον επιλυτή ακέραιου 

προγραμματισμού (CPLEX-Concert), τον επιλυτή ακέραιου προγραμματισμού (GLPK-

GMPL) και τον επιλυτή γενετικών αλγορίθμων (JGAP). Η εφαρμογή που υλοποιήθηκε 

διαθέτει γραφική διεπαφή  μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να έχει εποπτεία της 

λειτουργίας των αλγορίθμων βελτιστοποίησης και χειροκίνητα να επηρεάζει το 

πρόγραμμα λειτουργίας αντλιών εξαναγκάζοντας ορισμένες αντλίες στην λειτουργία 

που επιθυμεί. Η υλοποίηση των διεπαφών στηρίχθηκε στο design pattern MVC  έτσι 

ώστε να μην υπάρχει εξάρτηση ανάμεσα στις διεπαφές και στην βάση δεδομένων από 

την οποία τροφοδοτούνται με δεδομένα. Την επικοινωνία ανάμεσα στα δεδομένα και 

στην κάθε διεπαφή αναλαμβάνει ένας ελεγκτής (controller) που αναλαμβάνει να 

διακινεί τα δεδομένα ανάμεσα στις κλάσεις της εφαρμογής που αναπαριστούν το 

μοντέλο και τις κλάσεις που υλοποιούν τις διεπαφές. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το 

«κλείδωμα» της λειτουργίας των αντλιών για συγκεκριμένες περιόδους που ο ίδιος 

επιθυμεί έτσι ώστε το πρόγραμμα να δημιουργηθεί μόνο για τις υπόλοιπες περιόδους.  

Επίσης μπορεί να έχει μια εκτίμηση για το κόστος χρεωστέας ζήτησης και για το 

ποσοστό έκπτωσης που συνεπάγεται η τρέχουσα διαμόρφωση του προγράμματος 

λειτουργίας αντλιών. 

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις οθόνες της εφαρμογής και θέματα υλοποίησης 

βρίσκονται στο Παράρτημα Α στο τέλος της διατριβής. 

5.7 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ 

Για να συγκριθούν οι τρεις προσεγγίσεις χρησιμοποιήθηκε ένα πειραματικό μοντέλο με 

δύο δεξαμενές που η κάθε μια τροφοδοτείται από τρεις αντλίες.  Τα δεδομένα για το 

πειραματικό μοντέλο παραχωρήθηκαν από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης Χανίων (ΔΕΥΑΧ) και αντιστοιχούν σε δύο δεξαμενές της επιχείρησης οι 

οποίες χρησιμοποιούνται για ύδρευση περιοχών της πόλης των Χανίων στην Κρήτη. Ως 

περίοδοι χαμηλής ζήτησης ορίστηκαν τα ημίωρα 0 έως 13 και 46, 47 ενώ περίοδοι 

υψηλής ζήτησης ορίστηκαν τα ημίωρα 21-26 και 36-41. Για τα δεδομένα 

διαθεσιμότητας νερού και κατανάλωσης με τα οποία εκτελέστηκε η εφαρμογή και οι 

τρεις επιλυτές ήταν σε θέση να εντοπίσουν εφικτές λύσεις για το πρόβλημα. Σε κάθε 

περίπτωση έγινε υπολογισμός για τον παράγοντα του  κόστους  που σχετίζεται με την 

ζήτηση ισχύος και τα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν  έτσι ώστε να εκτιμηθεί το 

αναμενόμενο κόστος  για την διάρκεια ενός μήνα που αποτελεί και το τυπικό διάστημα 

για το οποίο εκδίδεται λογαριασμός από την ΔΕΗ. 
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(Σ5.5) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΝΕΡΟ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

Ο ευρετικός επιλυτής ήταν σε θέση να εντοπίσει λύση σε λίγα δευτερόλεπτα. Ωστόσο η 

λύση αν και εφικτή δεν είχε επαρκή ποιοτικά χαρακτηριστικά οδηγώντας σε υψηλή 

χρέωση ισχύος (Σ5.6). 

 

(Σ5.6) ΕΥΡΕΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΥΤΗΣ – ΖΗΤΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Για τον επιλυτή ακέραιου προγραμματισμού χρησιμοποιήθηκε όριο 1,5% προσέγγισης 

της βέλτιστης λύσης στο χαλαρωμένο γραμμικό πρόβλημα και ο μέγιστος χρόνος 

εντοπισμού λύσης που διατέθηκε ήταν περίπου 5 λεπτά στην περίπτωση της CPLEX – 

Concert και 30 περίπου λεπτά για την περίπτωση του GLPK.  

 

(Σ5.7) ΕΠΙΛΥΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΖΗΤΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Για τον επιλυτή γενετικού αλγορίθμου χρησιμοποιήθηκε πληθυσμός 300 λύσεων και η 

εξέλιξη διήρκησε 3.000 γενιές. Η καλύτερη λύση κάθε γενιάς διατηρούνταν στο σύνολο 

των λύσεων (ελιτισμός) ενώ η πιθανότητα μετάλλαξης ήταν 0,1%. Ο χρόνος εκτέλεσης 

που απαιτήθηκε ήταν περίπου 5 λεπτά.  Η προσέγγιση αυτή έδωσε τα καλύτερα 

αποτελέσματα σε σύγκριση με τους άλλους δύο επιλυτές αλλά αυτό συνέβη μόνο 

εφόσον πρώτα προσαρμόστηκαν κατάλληλα οι παράμετροι της συνάρτησης κόστους 

δίνοντας βαρύτητα άνω του 60% στον παράγοντα που σχετίζεται με την αποφυγή της 

μέγιστης ζήτησης.   

 

(Σ5.8) ΕΠΙΛΥΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ – ΖΗΤΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ 
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Τα αποτελέσματα της δοκιμής και των τριών επιλυτών παρουσιάζονται στον πίνακα 

(Π5.2). Παρατηρείται μια μείωση της τάξης του 9,9% (312,00€) ανάμεσα στο κόστος 

της λύσης που προτείνεται από τον ακέραιο επιλυτή και στο κόστος της λύσης του 

γενετικού επιλυτή.  Με δεδομένο ότι ήδη η λύση του ακέραιου επιλυτή είναι αρκετά 

καλή καθώς αποτρέπει την λειτουργία των αντλιών στις ώρες αιχμής η λύση του 

γενετικού αλγορίθμου εκτιμάται ότι βρίσκεται κοντά στην βέλτιστη λύση του 

προβλήματος και σε συνδυασμό με την ταχύτητα παραγωγής της εκτιμάται ότι 

αποτελεί μια αρκετά ελκυστική προσέγγιση για το πρόβλημα.  Η συμπεριφορά των 

τριών επιλυτών και σε διαφορετικά στιγμιότυπα προβλημάτων ήταν ανάλογη. 

Επιλυτής ZAX ZHM Έκπτωση  Εκτιµώµενο κόστος 

Ευρετικός 396 407 1,35% 3.687 € 

Ακέραιος Προγραµµατισµός  285 400 14,38% 3.145 € 

Γενετικοί αλγόριθµοι 210 407 24,20% 2.833 € 

(Π5.2) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΕΠΙΛΥΤΗ 

5.8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκε ένα μοντέλο για το πρόβλημα του 

προγραμματισμού λειτουργίας αντλιών όπως αυτό καλείται να αντιμετωπιστεί από μια 

επιχείρηση ύδρευσης. Ο αλγόριθμος που τελικά προτείνεται για το πρόβλημα είναι ένας 

γενετικός αλγόριθμος ο οποίος ενισχύεται από ένα στάδιο τοπικής αναζήτησης που 

εφαρμόζεται στο τέλος της διαδικασίας. Το μαθηματικό μοντέλο του προβλήματος 

αποτελεί μια προσέγγιση του πραγματικού μοντέλου του προβλήματος και έχει 

διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη παράγοντες που συντελούν 

στην αύξηση του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτό υπολογίζεται 

από την ΔΕΗ. Η απόπειρα επίλυσης του προβλήματος χρησιμοποιώντας απλές 

ευρετικές τεχνικές δεν έδωσε ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα ενώ η χρήση ακέραιου 

προγραμματισμού προσέκρουσε στην μοντελοποίηση του περιορισμού (Ε5.9) και 

μετέπειτα στον χρόνο επίλυσης του μοντέλου.  

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην πράξη αφορούν τον προγραμματισμό της 

λειτουργίας των αντλιών της επιχείρησης ύδρευσης για το χρονικό διάστημα ενός 

εικοσιτετραώρου. Για να εφαρμοστεί η προτεινόμενη προσέγγιση θα πρέπει να 

τροφοδοτηθεί με έγκυρα δεδομένα για μεγέθη που είναι μεταβαλλόμενα στον χρόνο και 

σχετίζονται με την κατανάλωση και την διαθεσιμότητα νερού. Θα πρέπει επίσης να 

σημειωθεί ότι η λειτουργία των αντλιών μπορεί να αλλάξει λόγω φυσιολογικών 

φθορών που προκαλούνται από  την λειτουργία τους και σε αυτή την περίπτωση θα 

πρέπει η εφαρμογή να τροφοδοτηθεί με νέα στοιχεία που να αποτυπώνουν πιστά την 

λειτουργία κάθε αντλίας  ξεχωριστά αλλά και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες αντλίες 

που τροφοδοτούν την δεξαμενή.  Λόγω της εξάρτησης της μεθόδου από την ακρίβεια 

των δεδομένων υλοποιήθηκε μια εφαρμογή με την οποία ο χρήστης μπορεί εύκολα να 

επιλέγει ανάμεσα σε διαφορετικά προφίλ κατανάλωσης, διαθεσιμότητας νερού και 

χαρακτηριστικών λειτουργίας αντλιών. Σε περίπτωση μάλιστα που υπάρχει η 

δυνατότητα on-line παρακολούθησης των συνθηκών που επικρατούν σε κάθε δεξαμενή 
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μέσω συστήματος SCADA ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ζητήσει την εκ νέου 

εκτέλεση του προγράμματος εφαρμόζοντας από το σημείο που επιλέγει και μετά άλλα 

προφίλ έτσι ώστε να προσαρμοστεί το πρόγραμμα στα νέα δεδομένα.  

Η πειραματική εκτέλεση της εφαρμογής έδειξε ότι επιτυγχάνονται προγράμματα 

λειτουργίας αντλιών στα οποία: περιορίζεται η λειτουργία των αντλιών σε περιόδους 

υψηλής χρέωσης, αποφεύγονται υψηλές τιμές ζήτησης ισχύος ιδιαίτερα σε περιόδους 

αιχμής και το επίπεδο νερού που βρίσκεται σε κάθε δεξαμενή αλλάζει με ομαλό τρόπο 

έτσι ώστε να υπάρχει περιορισμένη υδραυλική καταπόνηση του συστήματος. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά αποτελούσαν τις βασικές προδιαγραφές του προβλήματος 

λειτουργίας αντλιών όπως είχαν διατυπωθεί από την ΔΕΥΑΧ.  

Είναι αντιληπτό ότι το πρόβλημα διανομής νερού σε δίκτυα ύδρευσης πόλεων είναι ένα 

συνθετότερο πρόβλημα σε σχέση με αυτό που αντιμετωπίστηκε καθώς περιλαμβάνει 

δίκτυα σωληνώσεων, βαλβίδες, πολύπλοκες διατάξεις αντλιών, περιορισμούς πίεσης 

κ.α. Ωστόσο εκτιμάται ότι το πρόβλημα που επιλύθηκε μπορεί να επιφέρει μείωση 

κόστους και διευκόλυνση της εργασία του χειριστή που αναλαμβάνει τον 

προγραμματισμό της λειτουργίας των αντλιών στην περίπτωση αντλητικών 

συγκροτημάτων αντίστοιχης τοπολογίας με αυτή που περιγράφηκε. Τα οφέλη μάλιστα 

από την εφαρμογή πολλαπλασιάζονται αξιοποιώντας υφιστάμενα συστήματα SCADA 

και την ιστορική πληροφορία που  η κάθε επιχείρηση ύδρευσης γνωρίζει για τα 

πρότυπα κατανάλωσης των πελατών της.   
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6. ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η αποδοτική δημιουργία προγραμμάτων εξετάσεων είναι ένα σημαντικό και 

επαναλαμβανόμενο πρόβλημα το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν τα Πανεπιστήμια 

σε όλο τον κόσμο. Καλά προγράμματα εξετάσεων τυπικά θεωρούνται εκείνα που έχουν 

ομοιόμορφες αποστάσεις ανάμεσα σε διαδοχικές εξετάσεις για όλους τους φοιτητές. 

Στην συγκεκριμένη διατριβή παρουσιάζεται μια λύση για το πρόβλημα κατάρτισης 

προγράμματος εξετάσεων όπως αυτό έχει οριστεί στον δεύτερο Διεθνή Διαγωνισμό 

Χρονοπρογραμματισμού (second International Timetabling Competition 2007-2008 

http://www.cs.qub.ac.uk/itc07/). Η προτεινόμενη λύση σε υψηλό επίπεδο ελέγχεται 

από την μέθοδο GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure) ενώ 

εμπεριέχει διάφορους αλγόριθμους βελτιστοποίησης, ευρετικές και μεταευρετικές 

μεθόδους. Πρώτα εκτελείται η φάση κατασκευής (construction phase) η οποία 

δημιουργεί ένα πρόγραμμα που ικανοποιεί αφενός όλους τους απαιτούμενους 

περιορισμούς του προβλήματος και αφετέρου παρουσιάζει σχετικά καλά ποιοτικά 

χαρακτηριστικά. Στην συνέχεια εκτελείται η φάση  βελτίωσης (improvement phase) η 

οποία βελτιώνει περαιτέρω την λύση. Κάθε φάση αποτελείται από στάδια τα οποία 

εκτελούνται κυκλικά. Η όλη διαδικασία παράγει εφικτές λύσεις σε όλα τα στιγμιότυπα 

προβλημάτων που διατέθηκαν από τον διαγωνισμό, εντός του περιορισμένου χρόνου 

εκτέλεσης που υπήρξε  ως προϋπόθεση. 

Η κατάρτιση προγράμματος εξετάσεων σε Πανεπιστήμια είναι ένα πρόβλημα το οποίο 

έχει μελετηθεί αρκετά κυρίως λόγω της πρακτικής του σημασίας. Ανήκει στην 

γενικότερη κατηγορία των προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού (timetabling) η 

οποία περιέχει και άλλα προβλήματα χρονοπρογραμματισμού από τον εκπαιδευτικό 

χώρο (π.χ. κατάρτιση προγράμματος μαθημάτων για Πανεπιστήμια, κατάρτιση 

ωρολογίου προγράμματος για Γυμνάσια-Λύκεια), τον χρονοπρογραμματισμό 

νοσοκόμων, αθλητικών γεγονότων, μεταφορών κ.α. Τα προβλήματα 

χρονοπρογραμματισμού γενικά ανήκουν στην κατηγορία προβλημάτων NP-complete 

και συνεπώς ντετερμινιστικοί αλγόριθμοι οι οποίοι μπορούν να εγγυηθούν την εύρεση 

της βέλτιστης λύσης μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε απλοποιημένα και μικρού 

μεγέθους στιγμιότυπα προβλήματος. Μια συνηθισμένη πρακτική είναι το πρόβλημα 

χρονοπρογραμματισμού που πρέπει να επιλυθεί να εξετάζεται για εντοπισμό 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν προκειμένου να 

εφαρμοστεί μια ευρετική μέθοδος κατάλληλη να παράγει ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

Συχνά συνδυασμοί μεθόδων που προέρχονται από τον χώρο της Επιχειρησιακής 
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Έρευνας και από τον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης παράγουν τα καλύτερα 

αποτελέσματα. 

Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της δημιουργίας 

προγραμμάτων εξετάσεων για Πανεπιστήμια προκειμένου να διερευνηθούν τρόποι με 

τους οποίους μπορεί να γεφυρωθεί το κενό που φαίνεται να υπάρχει αυτή την στιγμή 

ανάμεσα στην θεωρία και στην πράξη [Mcc07]. Οι κύριες ομάδες που εμπλέκονται στο 

πρόβλημα είναι οι φοιτητές, οι διδάσκοντες και η διεύθυνση του Πανεπιστημίου. Η 

δημιουργία προγραμμάτων εξετάσεων για μεγάλα Ιδρύματα με εκατοντάδες 

προσφερόμενα μαθήματα και χιλιάδες φοιτητές είναι μια απαιτητική εργασία. Η 

εργασία αυτή είναι κουραστική και πολλές φορές με ανεπιτυχή αποτελέσματα ακόμα 

και για μικρότερα Πανεπιστήμια. Ιστορικά η δημιουργία των προγραμμάτων εξετάσεων 

αποτελούσε υπευθυνότητα του γραμματέα του Πανεπιστημίου ο οποίος 

χρησιμοποιούσε την εμπειρία και την διαίσθησή του προκειμένου να καταρτίσει το 

πρόγραμμα. Στην συνέχεια το πρόγραμμα ελέγχονταν σε σχέση με τους διάφορους 

περιορισμούς οι οποίοι θα έπρεπε να ισχύουν και γινόταν ad-hoc αλλαγές προκειμένου 

να ικανοποιηθούν όλοι οι περιορισμοί. Η εξέταση του προγράμματος κάθε φοιτητή 

ξεχωριστά δεν ήταν δυνατή και συνεπώς δεν λαμβάνονταν υπόψη στην δημιουργία του 

προγράμματος. Διάφορες απλοποιήσεις και υποθέσεις χρησιμοποιούταν προκειμένου 

να κατασκευαστούν προγράμματα που να είναι προς όφελος της ακαδημαϊκής  

κοινότητας στο σύνολό της.  

Με την έλευση των υπολογιστών νέες προσεγγίσεις έγιναν εφικτές για το πρόβλημα. 

Μια πρώτη προσπάθεια  περιγράφεται στο [Bro64]   όπου  μια ευρετική τεχνική σε ένα 

πέρασμα δημιουργεί με άπληστο τρόπο το πρόγραμμα τελικών εξετάσεων 

προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσει τον αριθμό των συγκρούσεων στο πρόγραμμα κάθε 

φοιτητή. Ο όρος σύγκρουση αναφέρεται στην κατάσταση όπου ένας φοιτητής έχει 

δηλώσει δύο μαθήματα τα οποία έχουν προγραμματιστεί στην ίδια χρονική περίοδο στο 

πρόγραμμα εξετάσεων. Εξετάζοντας το πρόβλημα υπό αυτή την οπτική η συσχέτιση με 

προβλήματα που έχουν μελετηθεί σε γράφους είναι αναπόφευκτη. Κάθε κόμβος του 

γράφου αναπαριστά μια εξέταση ενώ υπάρχει ακμή μεταξύ δύο κόμβων που 

αντιστοιχούν σε εξετάσεις με κοινούς φοιτητές. Το βάρος κάθε ακμής είναι ίσο με τον 

αριθμό των φοιτητών που είναι κοινοί στις δύο εξετάσεις. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλγόριθμοι χρωματισμού γράφων προκειμένου να βρεθεί 

ο μικρότερος αριθμός περιόδων που απαιτούνται για ένα πρόγραμμα στο οποίο δεν θα 

υπάρχει κανείς φοιτητής με συγκρούσεις [WP67]. Επιπλέον μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν Kempe Chains [TD96] προκειμένου να επιλέγονται ομάδες εξετάσεων 

οι οποίες μπορούν να αλλάζουν περιόδους και να εξακολουθεί το πρόγραμμα να είναι 

χωρίς συγκρούσεις. Στο [BKW04] οι συγγραφείς εξετάζουν τον ρόλο των αλγορίθμων 

χρωματισμού γράφου στην επίλυση προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού. Εκτός από 

τους προαναφερθέντες τύπους συγκρούσεων το μοντέλο του προβλήματος σταδιακά 
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έγινε περισσότερο σύνθετο εμπεριέχοντας συγκρούσεις back to back [BLW92], 

συγκρούσεις υψηλότερης τάξης [CLC94] καθώς και διάφορους άλλους περιορισμούς 

που σχετίζονται με την χωρητικότητα των αιθουσών και την σειρά με την οποία θα 

πρέπει να διενεργούνται οι επιμέρους εξετάσεις. Μια σύγκρουση back to back συμβαίνει 

όταν ένας φοιτητής πρέπει να εξεταστεί σε δύο μαθήματα σε συνεχόμενες εξεταστικές 

περιόδους ενώ οι συγκρούσεις υψηλότερης τάξης συμβαίνουν όταν ένας φοιτητής 

πρέπει να εξεταστεί σε δύο μαθήματα  σε περιόδους που βρίσκονται κοντά η μια με την 

άλλη. 

Οι [WC79] και [CLL96] αποτελούν εξέχοντα παραδείγματα χρήσης του μοντέλου 

γράφου για την επίλυση σχετικών προβλημάτων ενώ ιδιαίτερα στην δεύτερη 

περίπτωση η δημόσια διάθεση στιγμιότυπων προβλημάτων επέτρεψε σε μεγάλο βαθμό 

να αναπτυχθούν και να συγκριθούν επί κοινής βάσης ένας μεγάλος αριθμός 

προσεγγίσεων στο πρόβλημα.  Αναλυτικές μελέτες της ερευνητικής προσπάθειας στον 

χώρο του προβλήματος μπορούν να βρεθούν στο [Sch99] και στο [QBM06]. Επιπλέον 

στο [PB04] αναλύεται γενικότερα για προβλήματα χρονοπρογραμματισμού 

Πανεπιστημίων ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται διάφορες προσεγγίσεις έτσι ώστε 

να επιτευχθεί ο στόχος της επίτευξης ενός γενικότερου συστήματος που να μπορεί να 

εφαρμοστεί σε πληθώρα προβλημάτων και να παράγει σε κάθε περίπτωση εξίσου καλά 

αποτελέσματα. 

Συμπερασματικά έχει προταθεί ένας αριθμός από προσεγγίσεις για το πρόβλημα που 

προέρχονται από διάφορους κλάδους ενώ πολύ καλά αποτελέσματα έχουν αναφερθεί 

για διάφορες μεταευρετικές τεχνικές, για προγραμματισμό με περιορισμούς, για υπέρ-

ευρετικές τεχνικές, για υβριδικές μεθόδους κ.α. Ένα κρίσιμο σημείο που κάνει την 

σύγκριση των επιμέρους προσεγγίσεων δύσκολη προκύπτει από τον τρόπο με τον 

οποίο ορίζει το πρόβλημα κάθε Πανεπιστήμιο καθώς ανάλογα με την περίπτωση 

ενδέχεται να αλλάζουν οι κανόνες και ο τρόπος με τον οποίο αξιολογείται η ποιότητα 

της τελικής λύσης. Για παράδειγμα η δυνατότητα να προγραμματιστούν περισσότερες 

από μια εξετάσεις στην ίδια αίθουσα μπορεί να είναι επιτρεπτή σε μια περίπτωση ενώ 

σε μια άλλη όχι. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια προσπάθεια 

τυποποίησης του προβλήματος χρονοπρογραμματισμού εξετάσεων με ένα γενικό 

τρόπο  ο οποίος όμως να είναι δυνατόν να εξειδικευτεί προκειμένου να καλύψει τις 

ιδιαιτερότητες που επιβάλλονται στην πράξη από το κάθε Πανεπιστήμιο. Θα πρέπει 

επίσης να τονιστεί ότι η ποιότητα της λύσης υπολογίζεται ανά περίπτωση με 

διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την άποψη που έχει το κάθε Ίδρυμα για το τι θεωρείται 

επιθυμητό πρόγραμμα. Ωστόσο φαίνεται να ισχύει ότι ένα καθολικά επιθυμητό αλλά 

και με βαρύνουσα σημασία χαρακτηριστικό είναι η ύπαρξη επαρκώς μεγάλων περιόδων 

ανάμεσα στις εξετάσεις κάθε φοιτητή. 

Κατά την ενασχόληση μας με το πρόβλημα ο διαγωνισμός ITC2007 (International 

Timetabling Competition) βρισκόταν σε εξέλιξη περιλαμβάνοντας ένα σκέλος ειδικά για 
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τον προγραμματισμό εξετάσεων σε Πανεπιστήμια. Ο στόχος του διαγωνισμού ήταν να 

αντιμετωπιστούν προβλήματα εξετάσεων που συνήθως απαντώνται στον πραγματικό 

κόσμο. Η συγκυρία αυτή μας παρείχε δεδομένα και πολλές πηγές πληροφόρησης 

σχετικά με το πρόβλημα. Η εκτίμησή μας είναι ότι το μοντέλο του προβλήματος όπως 

περιγράφεται στο ITC07 είναι αρκετά πλήρες έτσι ώστε να καλύπτει την πλειονότητα 

των απαιτήσεων που συνήθως απαντώνται στην πράξη. Επίσης εκτιμούμε ότι τα 

στιγμιότυπα προβλημάτων που διατέθηκαν θα κεντρίσουν στο μέλλον το ενδιαφέρον 

ερευνητών οι οποίοι θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν προκειμένου να δοκιμάσουν 

την αποτελεσματικότητα των μεθόδων τους με τον ίδιο τρόπο όπως αυτό έγινε στο 

παρελθόν με τα στιγμιότυπα προβλημάτων που διέθεσε δημόσια ο Carter [CLL96]. 

Στόχος της δικής μας προσπάθειας ήταν να παραχθεί μια πλατφόρμα βελτιστοποίησης 

η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω έρευνα σε προβλήματα 

χρονοπρογραμματισμού. Λόγω των απαιτήσεων του διαγωνισμού έπρεπε η 

παραγόμενη λύση να είναι εφικτή και να παράγεται εντός ενός αυστηρά ορισμένου 

χρονικού διαστήματος.   

6.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΧΕΠ-TORONTO_B 

Το πρόβλημα ΧΕΠ έτσι όπως έχει οριστεί από τον Carter στο [CLL96] αποτελεί μια 

απλοποιημένη μορφή του πραγματικού προβλήματος ΧΕΠ καθώς δεν περιέχει 

πληροφορίες για αίθουσες, θέση και διάρκεια των περιόδων στις ημέρες της εβδομάδας, 

περιορισμούς διάταξης μεταξύ των εξετάσεων και άλλα. Ωστόσο, αποτέλεσε γόνιμο 

έδαφος στο οποίο αναπτύχθηκε πληθώρα λύσεων από τις οποίες ενδεικτικά 

αναφέρουμε τις ακόλουθες [COI01], [CS01], [BN04], [MBH03], [BBN04] και [BB06]. Στα 

πλαίσια του πειραματισμού με το πρόβλημα ΧΕΠ αναπτύξαμε διάφορους αλγορίθμους 

για την επίλυση του προβλήματος ΧΕΠ-Carter οι οποίοι εφαρμόστηκαν στα 11 

στιγμιότυπα προβλημάτων που είναι διαθέσιμα στο 

(ftp://ftp.mie.utoronto.ca/pub/carter/testprob/). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τα 

συγκεκριμένα στιγμιότυπα προβλημάτων τα οποία αναφέρονται στην βιβλιογραφία 

και ως “Toronto Datasets” υπάρχει μια σχετική σύγχυση καθώς κυκλοφόρησαν με την 

ίδια ονομασία διάφορες παραλλαγές των αρχικών στιγμιότυπων προβλημάτων.  Η 

κατάσταση «ξεκαθαρίζει» με την τεχνική αναφορά [QBM06] και την ιστοσελίδα 

(http://www.cs.nott.ac.uk/~rxq/data.htm)  που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά κάθε 

παραλλαγής για όλα τα στιγμιότυπα προβλημάτων καθώς και τις κυριότερες εργασίες 

στις οποίες έχει χρησιμοποιηθεί το καθένα. Για κάθε στιγμιότυπο προβλήματος μια 

ένδειξη του αριθμού των εξετάσεων που είναι σε σύγκρουση μπορεί να ληφθεί 

δημιουργώντας τον πίνακα συγκρούσεων και υπολογίζοντας την συσχετιζόμενη 

πυκνότητα συγκρούσεων (conflict density). Ο πίνακας συγκρούσεων είναι ένας 

δισδιάστατος πίνακας στον οποίο κάθε στοιχείο cij=1 αν η εξέταση i βρίσκεται σε 

σύγκρουση με την εξέταση j ενώ cij=0 σε άλλη περίπτωση. Η πυκνότητα συγκρούσεων 
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μπορεί να υπολογιστεί διαιρώντας τον αριθμό των στοιχείων του πίνακα συχνοτήτων 

που έχουν την τιμή 1 με το συνολικό πλήθος των στοιχείων του πίνακα. Η τιμή που 

προκύπτει αντιστοιχεί στον βαθμό πυκνότητας του γράφου του προβλήματος. Η 

πυκνότητα συγκρούσεων και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των προβλημάτων που 

αντιμετωπίσαμε παρουσιάζονται στον πίνακα (Π6.1). 

Πρόβλημα Εξετάσεις Φοιτητές Εγγραφές Περίοδοι Πυκνότητα συγκρούσεων  

Car91 682 16.925 56.877 35 12,82% 

Car92 543 18.419 55.522 32 13,77% 

Ear83 190 1.125 8.109 24 26,55% 

Hec92 81 2.823 10.632 18 41,55% 

Kfu93 461 5.349 25.113 20 5,55% 

Lse91 381 2.726 10.918 18 6,24% 

Sta83 139 611 5.751 13 14,30% 

Tre92 261 4.360 14.901 23 18,00% 

Uta92 622 21.266 58.979 35 12,54% 

Ute92 184 2.479 11.793 10 8,45% 

Yor83 181 941 6.034 21 28,73% 

(Π6.1) ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ TORONTO-Β 

Οι KCs αποτελούν ένα υποπροϊόν της προσπάθειας που έγινε για την επίλυση του 

διάσημου προβλήματος των τεσσάρων χρωμάτων ενώ η χρήση τους στα πλαίσια του 

προβλήματος χρονοπρογραμματισμού εξετάσεων είναι αρκετά συνηθισμένη [TD96]. Οι 

κορυφές του γράφου ομαδοποιούνται σε σύνολα σύμφωνα με το χρώμα που τους έχει 

ανατεθεί και ο στόχος είναι να παραχθούν νέες εφικτές λύσεις μετακινώντας κορυφές 

ανάμεσα σε αυτά τα σύνολα. Μια μετακίνηση μπορεί να οδηγήσει σε μη εφικτή λύση 

καθώς κορυφές με το ίδιο χρώμα δεν θα πρέπει να συνδέονται απευθείας. 

Χρησιμοποιώντας τα KCs επιβάλλονται κινήσεις μόνο μεταξύ εφικτών λύσεων. Αυτό 

συμβαίνει επιλέγοντας δύο σύνολα και δημιουργώντας έναν αριθμό από αλυσίδες  που 

αποτελούνται από κορυφές που ανήκουν σε ένα από τα σύνολα. Αν μια κορυφή μιας 

αλυσίδας μετακινείται από το ένα σύνολο στο άλλο τότε όλες οι άλλες κορυφές της 

ίδιας αλυσίδας  πρέπει να μετακινηθούν στο άλλο σύνολο σε σχέση με αυτό που ήδη 

βρίσκονται έτσι ώστε να διατηρηθεί η εφικτότητα της λύσης. Στους αλγόριθμους που 

υλοποιήθηκαν για το ΧΕΠ κάθε περίοδος μπορεί να θεωρηθεί ως ένα χρώμα. Τότε ο 

στόχος είναι να χρωματιστεί ο γράφος έτσι ώστε να μην υπάρχουν απευθείας 

συνδεδεμένες ακμές με το ίδιο χρώμα. Αν υπάρχει λοιπόν διαθέσιμη μια εφικτή λύση 

αυτό συνεπάγεται ότι ο γράφος είναι ορθά χρωματισμένος. Συνεπώς οι KCs μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να παραχθούν νέες εφικτές λύσεις σε ότι αφορά τις 

συγκρούσεις μεταξύ των εξετάσεων. Για παράδειγμα, στον γράφο του  σχήματος (Σ6.1) 

οι εξετάσεις 71, 112 και 7 μπορούν να τοποθετηθούν στην ίδια χρονική περίοδο καθώς 

δεν έχουν κοινούς φοιτητές. Αντίστοιχα οι εξετάσεις 113 και 52 μπορούν να 
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τοποθετηθούν σε μια άλλη χρονική περίοδο. Ένα KC είναι το {71, 113, 112, 52, 7}. Οι 

εξετάσεις του συγκεκριμένου KC μπορούν να αλλάξουν περίοδο από την περίοδο στην 

οποία βρίσκονται στην περίοδο της άλλη χρονικής περιόδου αρκεί το ίδιο να συμβεί με 

όλες τις εξετάσεις του KC.  

 

(Σ6.1) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΟΥ – KEMPE CHAINS 

Η συνάρτηση κόστους που προτάθηκε από τον Carter ορίζει ποινές για κάθε φοιτητή 

που βάσει του προγράμματος θα αναγκαστεί να συμμετέχει σε εξετάσεις που 

βρίσκονται σε γειτονικές περιόδους. Ειδικότερα αν για ένα φοιτητή δύο εξετάσεις 

βρίσκονται σε διαδοχικές περιόδους  η ποινή είναι 16, αν έχουν μια κενή περίοδο μεταξύ 

τους είναι 8, αν έχουν δύο περιόδους είναι 4, αν έχουν τρεις περιόδους είναι 2 ενώ αν 

έχουν τέσσερις κενές περιόδους μεταξύ τους η ποινή είναι 1.  Το άθροισμα από τις 

ποινές για όλους τους φοιτητές και όλες τις εξετάσεις τους διαιρείται με το πλήθος των 

φοιτητών και αποτελεί το κόστος της λύσης. 

6.2.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΧΕΠ-TORONTO_B 

Στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος ΧΕΠ-Toronto-B χρησιμοποιήθηκαν 

διάφορες μεταευρετικές τεχνικές. Η διαδικασία επίλυσης που ακολουθήθηκε 

αποτελείτο από δύο φάσεις, την φάση κατασκευής και την φάση βελτίωσης σύμφωνα 

με το πρότυπο της μεθόδου GRASP [CT03]. Στην φάση κατασκευής η λύση 

δημιουργείται σταδιακά προσθέτοντας εξετάσεις στο πρόγραμμα ενώ στην φάση 

βελτίωσης επιχειρείται με διάφορες τεχνικές η βελτίωση του προγράμματος. Παρόμοια 

μέθοδος χρησιμοποιήθηκε και για την επίλυση των υπολοίπων προβλημάτων τα οποία 

παρουσιάζονται στην συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου.  
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6.2.1.1 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Αρχικά οι εξετάσεις διατάσσονται σε ένα αριθμό λιστών που σχηματίζονται με βάση 

κάποιο μετρήσιμο χαρακτηριστικό τους το οποίο πιστεύεται ότι απεικονίζει σε κάποιο 

βαθμό την δυσκολία προγραμματισμού της κάθε εξέτασης. Τέτοιες λίστες είναι η λίστα 

«αριθμού εγγεγραμμένων φοιτητών» στην οποία οι εξετάσεις με τους περισσότερους 

φοιτητές τοποθετούνται πρώτες και  η λίστα «αριθμού συγκρούσεων» στην οποία οι 

εξετάσεις που έχουν το μεγαλύτερο πλήθος άλλων εξετάσεων με κοινούς φοιτητές 

καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις.  Η δημιουργία του προγράμματος γίνεται σταδιακά 

επιλέγοντας σε κάθε βήμα μια εξέταση από κάποια από τις διαθέσιμες λίστες και 

τοποθετώντας την στο πρόγραμμα. Η επιλογή της λίστας που θα είναι ενεργή γίνεται 

ακολουθώντας κυκλική σειρά και οι Ν πρώτες εξετάσεις της ενεργής λίστας 

χρησιμοποιούνται για την δημιουργία της λίστας υποψηφίων εξετάσεων. Από την λίστα 

υποψηφίων εξετάσεων επιλέγεται εκείνη που θα εισαχθεί στην υπό κατασκευή λύση. 

Ειδικότερα γίνεται ένας «διαγωνισμός» μεταξύ των εξετάσεων της λίστας  και κάθε 

εξέταση συμμετέχει με πιθανότητα επιλογής που εξαρτάται από την θέση της και είναι 

μεγαλύτερη για τις εξετάσεις που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Με αυτό τον τρόπο 

εισάγεται στοχαστικότητα στον αλγόριθμο και δίνεται προτεραιότητα στις δύσκολες 

εξετάσεις  εκτιμώντας ότι η τοποθέτηση τους πιθανά θα είναι προβληματική αν 

αναβληθεί για αργότερα.  

Εφόσον επιλεγεί μια εξέταση, το επόμενο βήμα είναι η επιλογή της περιόδου στην οποία 

θα τοποθετηθεί.  Αυτό γίνεται εξετάζοντας τις περιόδους σειριακά και τοποθετώντας 

την εξέταση στην πρώτη περίοδο για την οποία δεν υπάρχουν συγκρούσεις με τις ήδη 

προγραμματισμένες εξετάσεις. Αν δεν υπάρχει περίοδος που να είναι χωρίς 

συγκρούσεις τότε εφαρμόζεται η διαδικασία επιδιόρθωσης της λύσης. Στην 

επιδιόρθωση εντοπίζονται οι περίοδοι που έχουν τον μικρότερο αριθμό συγκρούσεων 

για τις ήδη προγραμματισμένες εξετάσεις με την εξέταση που πρόκειται να εισαχθεί στο 

πρόγραμμα. Από τις περιόδους αυτές επιλέγεται με τυχαίο τρόπο μια περίοδος. Οι ήδη 

προγραμματισμένες εξετάσεις της περιόδου που επιλέχθηκε οι οποίες βρίσκονται σε 

σύγκρουση με την εξέταση προς εισαγωγή αφαιρούνται από την λύση έτσι ώστε να 

γίνει δυνατή η εισαγωγή της. Οι εξετάσεις που αφαιρούνται επιστρέφουν στην λίστα 

των μη προγραμματισμένων εξετάσεων αλλά τους δίνεται προτεραιότητα επιλογής έτσι 

ώστε να επιστρέψουν στο πρόγραμμα κατά προτεραιότητα στις αμέσως επόμενες 

τοποθετήσεις εξετάσεων. Παράλληλα η εξέταση που τοποθετήθηκε στο πρόγραμμα 

εισάγεται σε μια λίστα tabu έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν πρόκειται να εξέλθει από 

το πρόγραμμα για έναν αριθμό από επόμενες τοποθετήσεις εξετάσεων. 

6.2.1.2 ΦΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Για κάθε εξέταση ερευνούνται όλες οι περίοδοι στην σειρά σχετικά με την μετακίνηση 

της εξέτασης σε κάποια από αυτές με συνεπαγόμενη μείωση κόστους. Αν βρεθεί μια 
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τέτοια περίοδος η εξέταση μεταφέρεται σε αυτή και η βέλτιστη λύση ενημερώνεται. Ο 

ορισμός γειτονικών λύσεων μιας λύσης με τον παραπάνω τρόπο είναι αρκετά 

περιορισμένος οπότε αναζητήθηκαν και εναλλακτικοί τρόποι κινήσεων. Αντί να αλλάζει 

η χρονική περίοδος για μια εξέταση σε κάθε βήμα επιλέγονται δύο περίοδοι και 

μετακινούνται από την μια περίοδο στην άλλη ένας αριθμός εξετάσεων έτσι ώστε να 

εξακολουθεί να είναι έγκυρη η λύση. Ο τρόπος με τον οποίο συμβαίνει αυτό έτσι ώστε 

να μην προκύπτουν προβλήματα συγκρούσεων είναι μέσω των KCs. Η εναλλαγή 

ανάμεσα στους δύο εναλλακτικούς τρόπους δημιουργίας γειτονικών λύσεων 

χρησιμοποιώντας την μεταευρετική τεχνική VNS. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να μην 

υπάρχει πλέον για ένα αριθμό επαναλήψεων περαιτέρω βελτίωση στην καλύτερη λύση 

που διατηρεί η εφαρμογή.  

Χρησιμοποιώντας την ανωτέρω διαδικασία επίλυσης πετύχαμε αποτελέσματα τα οποία 

βρίσκονται κοντά στα καλύτερα αποτελέσματα για το πρόβλημα τα οποία έχουν 

καταγραφεί στην βιβλιογραφία διεθνώς. Στην τελευταία στήλη του πίνακα (Π6.2) 

παρουσιάζονται  τα αποτελέσματα που ελήφθησαν κατά την διάρκεια των δοκιμών που 

έγιναν για κάθε ένα από τα στιγμιότυπα TorontoB. Στις προηγούμενες στήλες 

παρουσιάζονται τα καλύτερα αποτελέσματα που έχουν ληφθεί σε ορισμένες από τις 

πλέον σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος.   

Πρόβλημα Carter 

[CLL96] 

Burke 

and 

Newall 

[BN03] 

Merlot et 

al. 

[MBH03] 

Burke et 

al. 

[BBN04] 

Asmuni 

et al. 

[AXX05] 

Yang 

and 

Petrovic 

[YP05] 

Abdullah 

et al. 

[AAB06] 

Burke 

and 

Bykov 

[BB06] 

Gogos 

(2008) 

Car91 7,10 4,65 5,10 4,80 5,29 4,50 5,20 4,42 5,52 

Car92 6,20 4,10 4,30 4,20 4,56 3,93 4,40 3,74 4,72 

Ear83 36,40 37,05 35,10 35,40 37,02 33,70 34,90 32,76 36,38 

Hec92 10,80 11,54 10,60 10,80 11,78 10,83 10,30 10,15 11,39 

Kfu93 14,00 13,90 13,50 13,70 15,81 13,82 13,50 12,96 14,07 

Lse91 10,50 10,82 10,50 10,40 12,09 10,35 10,20 9,83 11,28 

Sta83 161,50 168,73 157,30 159,10 160,42 158,35 159,20 157,03 157,08 

Tre92 9,60 8,35 8,40 8,30 8,67 7,92 8,40 7,75 8,99 

Uta92 3,50 3,20 3,50 3,40 3,57 3,14 3,60 3,06 4,48 

Ute92 25,80 25,83 25,10 25,70 27,78 25,39 26,00 24,82 26,74 

Yor83 41,70 37,28 37,40 36,70 40,66 36,35 36,2 34,84 38,67 

(Π6.2) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – TORONTO DATASETS 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την επίλυση του προβλήματος ΧΕΠ-TorontoB 

προσαρμόστηκε έτσι ώστε να αντιμετωπίζει ένα περισσότερο ρεαλιστικό πρόβλημα 

όπως το ΧΕΠ-ITC07. Βασικά τμήματα του κώδικα όπως ο γράφος συγκρούσεων των 

εξετάσεων, οι KCs και ο συνδυασμός των δύο φάσεων κατασκευής και βελτίωσης της 

λύσης εμπλουτίστηκαν με νέες ιδέες και έδωσαν την λύση στο πρόβλημα ΧΕΠ-ITC07 η 

οποία αναλύεται διεξοδικά  στις επόμενες παραγράφους. 
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6.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ITC07 

Ο διαγωνισμός ITC07 αποτέλεσε συνέχεια του πρώτου διεθνούς διαγωνισμού 

χρονοπρογραμματισμού ITC02 (http://www.idsia.ch/Files/ttcomp2002/).  

Αποτελούταν από 3 επιμέρους κατηγορίες προβλημάτων που αφορούσαν τον 

χρονοπρογραμματισμό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η πρώτη κατηγορία ήταν ο 

χρονοπρογραμματισμός εξετάσεων (MM07), η δεύτερη ο χρονοπρογραμματισμός 

μαθημάτων βάσει των δηλώσεων μαθημάτων των φοιτητών και η τρίτη κατηγορία 

αφορούσε τον προγραμματισμό μαθημάτων βάσει του προγράμματος σπουδών.  Στην 

συνέχεια του κειμένου οποιαδήποτε αναφορά στον διαγωνισμό ITC2007 αφορά την 

πρώτη κατηγορία προβλημάτων δηλαδή τον Χρονοπρογραμματισμό Εξετάσεων 

Πανεπιστημίου (ΧΕΠ) στο οποίο υπήρξε και η δική μας συμμετοχή. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι μια σημαντική απόφαση που καθορίζει την μετέπειτα μοντελοποίηση 

ενός προβλήματος ΧΕΠ είναι το εάν θα υπάρχει σταθερός ή  μεταβλητός αριθμός 

περιόδων στις οποίες θα μπορούν να τοποθετηθούν οι επιμέρους εξετάσεις. Στο 

πρόβλημα ΧΕΠ-ITC07 η εξεταστική περίοδος αφορά ένα προκαθορισμένο αριθμό 

χρονικών περιόδων που μπορεί να έχει διάρκεια από μερικές ημέρες μέχρι λίγες 

εβδομάδες. Αυτή είναι μάλιστα η συνηθισμένη πρακτική σύμφωνα με την οποία 

συντάσσεται το πρόγραμμα εξετάσεων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στην πράξη δηλαδή 

οι ημερομηνίες  έναρξης και τερματισμού της εξεταστικής θεωρούνται ως δεδομένες 

πριν την σύνταξη του προγράμματος. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η δυνατότητα 

μείωσης της διάρκειας της εξεταστικής δεν είναι ένα σημαντικό θέμα. Αντίθετα 

αποτελεί ένα τμήμα του γενικότερου προβλήματος αποδοτικού σχεδιασμού της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και  αξίζει περαιτέρω μελέτης. 

Στο πρόβλημα ΧΕΠ-ITC07 ζητείται η ανάθεση εξετάσεων σε περιόδους και αίθουσες 

ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να ικανοποιείται ένας αριθμός από περιορισμούς που 

καθιστούν την προτεινόμενη λύση έγκυρη. Ειδικότερα για κάθε εξέταση είναι γνωστό 

το σύνολο από εγγεγραμμένους φοιτητές και η τοποθέτησή της στο πρόγραμμα θα 

πρέπει να γίνεται σε κάποια από τις διαθέσιμες περιόδους ικανοποιώντας περιορισμούς 

που αφορούν τις συγκρούσεις μεταξύ των φοιτητών, την χωρητικότητα των αιθουσών, 

την διάρκεια της κάθε περιόδου και της κάθε εξέτασης καθώς και περιορισμούς 

διάταξης ανάμεσα σε εξετάσεις. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να ικανοποιείται στον 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ένα συνδυασμός από κριτήρια ποιότητας σχετικά με την 

λύση.  

Τα δεδομένα εισόδου του προβλήματος είναι τα ακόλουθα:  

• Οι περίοδοι που αποτελούν την εξεταστική. Θεωρείται γνωστό το πλήθος των 

περιόδων και  η διάρκεια της κάθε περιόδου. 

• Το σύνολο από εξετάσεις που πρόκειται να προγραμματιστούν στις περιόδους 

καθώς και οι εγγεγραμμένοι φοιτητές κάθε εξέτασης. Οι κωδικοί των εξετάσεων 
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δεν παρέχονται στο αρχείο εισόδου αλλά ως κωδικός κάθε εξέτασης θεωρείται, 

η σειρά με την οποία η εξέταση συναντάται στο αρχείο εισόδου, ξεκινώντας την 

αρίθμηση από το μηδέν. Όλοι οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε μια 

εξέταση θεωρείται ότι συμμετέχουν στις εξετάσεις. 

• Το σύνολο αιθουσών και η χωρητικότητα της κάθε αίθουσας. 

• Οι αυστηροί περιορισμοί οποίοι θα πρέπει να ισχύουν έτσι ώστε μια λύση να 

θεωρείται έγκυρη. 

• Οι χαλαροί περιορισμοί ή περιορισμοί ποιότητας οι οποίοι αυξάνουν το κόστος 

της λύσης σε κάθε περίπτωση που παραβιάζονται. Για κάθε χαλαρό περιορισμό 

είναι γνωστό το βάρος που καθορίζει την συμμετοχή του στην τελική 

διαμόρφωση του κόστους. 

Για να είναι εφικτό ένα πρόγραμμα θα πρέπει κάθε εξέταση να έχει ανατεθεί σε μια 

περίοδο και σε μια αίθουσα και ταυτόχρονα να ισχύουν οι ακόλουθοι αυστηροί 

περιορισμοί: 

• Δεν θα πρέπει να υπάρχει φοιτητής που συμμετέχει σε περισσότερες από μια 

εξετάσεις στην ίδια περίοδο. 

• Για κάθε περίοδο του προγράμματος θα πρέπει να επαρκεί η χωρητικότητα της 

κάθε αίθουσας για την διοργάνωση των εξετάσεων που έχουν προγραμματιστεί 

σε αυτή. 

• Δε θα πρέπει να παραβιάζονται οι διάρκειες των περιόδων, δηλαδή δεν θα 

πρέπει μια εξέταση να τοποθετείται σε περίοδο με μικρότερη διάρκεια από την 

διάρκεια της εξέτασης. 

• Θα πρέπει να ικανοποιούνται περιορισμοί σχετικά με τις σειρά διενεργείας των 

εξετάσεων (π.χ. η εξέταση Α να διοργανώνεται μετά την εξέταση Β). 

• Θα πρέπει να ικανοποιούνται περιορισμοί σχετικά με τις αίθουσες (π.χ. η 

εξέταση Α θα πρέπει να διοργανωθεί στην αίθουσα 101). 

Οι χαλαροί περιορισμοί είναι οι ακόλουθοι: 

• Δύο εξετάσεις στην σειρά (Two exams in a row). Ο περιορισμός αυτός 

καταγράφει τον αριθμό από περιπτώσεις φοιτητών που αναγκάζονται να 

εξεταστούν σε δύο εξετάσεις σε διαδοχικές περιόδους της ίδιας ημέρας (back to 

back). Ο αριθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με το βάρος two_in_a_row. Θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι δύο συνεχόμενες εξετάσεις για την εξέταση των οποίων 

παρεμβάλλεται η νύχτα δεν μετρώνται ως εξετάσεις στην σειρά. 

• Δύο εξετάσεις στην ίδια ημέρα (Two exams in a day). Είναι ο αριθμός από 

περιπτώσεις φοιτητών που αναγκάζονται να εξεταστούν σε δύο εξετάσεις στην 

ίδια ημέρα. Ο περιορισμός αυτός έχει νόημα μόνο στην περίπτωση που 

υπάρχουν περισσότερες από 2 περίοδοι στην ίδια ημέρα καθώς δεν μετρώνται 

ως εξετάσεις στην ίδια ημέρα εξετάσεις οι οποίες είναι συνεχόμενες. Αυτό 
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συμβαίνει έτσι ώστε να μην υπάρχει διπλή συμμετοχή στην συνάρτηση κόστους 

για δυο συνεχόμενες εξετάσεις στην ίδια ημέρα. Για παράδειγμα αν η εξέταση Α 

και η εξέταση Β βρίσκονται σε γειτονικές  περιόδους της ίδιας ημέρας τότε η 

ποινή που θα αυξηθεί θα είναι μόνο η «δύο εξετάσεις στην σειρά».  

• Επιθυμητό άνοιγμα εξετάσεων (Specified spread of exams). Είναι ο αριθμός 

από περιπτώσεις φοιτητών που πρέπει να εξετάζονται σε περισσότερες από μια 

εξετάσεις εντός ενός χρονικού διαστήματος που καθορίζεται κατά περίπτωση 

από το Ίδρυμα και το οποίο αναφέρεται ως άνοιγμα εξετάσεων (paper spread). 

Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του ανοίγματος εξετάσεων τόσο καλύτερο 

αναμένεται να είναι πρόγραμμα εξετάσεων για κάθε μεμονωμένο φοιτητή από 

πλευράς διαστημάτων μελέτης ανάμεσα σε διαδοχικές εξετάσεις. Αν για 

παράδειγμα το άνοιγμα εξετάσεων έχει οριστεί στην τιμή 7 τότε για κάθε 

εξέταση θα πρέπει να μετρηθούν όλες οι περιπτώσεις φοιτητών που 

συμμετέχουν σε αυτή την εξέταση και πρέπει στις εντός των επόμενων 7 

περιόδων να συμμετέχουν και σε άλλες εξετάσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

κατά τον υπολογισμό του συγκεκριμένου παράγοντα κόστους υπάρχει 

επικάλυψη με τους δύο προηγούμενους.  

• Μεικτές διάρκειες εξετάσεων σε περιόδους (Non mixed durations). Είναι ο 

αριθμός από περιπτώσεις εξετάσεων που τοποθετούνται στις ίδιες περιόδους 

και αίθουσες με άλλες εξετάσεις διαφορετικής διάρκειας.  Ο στόχος είναι η 

διοργάνωση εξετάσεων στις οποίες οι φοιτητές που εξετάζονται σε μια αίθουσα 

θα έχουν τον ίδιο χρόνο αναχώρησης από την αίθουσα εξέτασης έτσι ώστε να 

μην δημιουργείται αναστάτωση. 

• Καθυστερημένες μεγάλες εξετάσεις (Front-Load).  Είναι ο αριθμός από 

«μεγάλες» εξετάσεις οι οποίες εμφανίζονται «αργά» στο πρόγραμμα. Τόσο το 

πλήθος των «μεγάλων» εξετάσεων όσο και το πλήθος των περιόδων που 

θεωρείται ότι βρίσκονται «αργά» στο πρόγραμμα καθορίζονται από το αρχείο 

εισόδου.  Στο αρχείο εισόδου ορίζεται η έκφραση FRONTLOAD η οποία λαμβάνει 

3 παραμέτρους π.χ. 50, 20, 2. Η πρώτη είναι ένας αριθμός που καθορίζει πόσες 

εξετάσεις θα αποτελέσουν το σύνολο των «μεγάλων» εξετάσεων, η δεύτερη 

παράμετρος είναι το πλήθος των τελευταίων περιόδων στις οποίες ιδανικά δεν 

θα πρέπει να τοποθετηθεί καμία «μεγάλη» εξέταση και η τρίτη παράμετρος 

είναι η ποινή που θα προστίθεται στο κόστος της λύσης κάθε φορά που μια 

«μεγάλη» εξέταση τοποθετείται στις τελευταίες περιόδους. Η τοποθέτηση των 

μεγάλων εξετάσεων νωρίς στο πρόγραμμα είναι γενικά επιθυμητή έτσι ώστε να 

δίνεται επαρκής χρόνος στους βαθμολογητές για την διόρθωση. 

• Χαλαροί περιορισμοί περιόδων (Period related soft constraints). Είναι ο 

αριθμός από περιπτώσεις που χρησιμοποιείται μια περίοδος η οποία έχει ποινή 

χρήσης. Η συσχέτιση ποινής με μια περίοδο υποδηλώνει ότι δεν είναι επιθυμητή 

η διενέργεια εξετάσεων στην εν λόγω περίοδο και αυτό μπορεί να συμβαίνει για 
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διάφορους λόγους. Για παράδειγμα ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί να 

αποθαρρύνει την διενέργεια εξετάσεων το Σάββατο με αυτόν τον τρόπο. Ο 

αριθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με την ποινή κάθε περιόδου καθώς 

διαφορετικές περίοδοι μπορεί να έχουν διαφορετικές ποινές. Για να υπολογιστεί 

εξετάζονται οι περίοδοι μια προς μια στην σειρά και κάθε τοποθέτηση εξέτασης 

σε περίοδο με ποινή προσθέτει την ποινή της περιόδου στο κόστος της λύσης. 

• Χαλαροί περιορισμοί αιθουσών (Room related soft constraints). Είναι ο 

αριθμός από περιπτώσεις που γίνεται χρήση αίθουσας η οποία έχει 

συσχετιζόμενη ποινή χρήσης. Ο αριθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με την ποινή 

κάθε αίθουσας καθώς οι ποινή μπορεί να αλλάζει από αίθουσα σε αίθουσα.  

Ο χρήστης μπορεί να αναθέτει τιμή σε κάθε περιορισμό ποιότητας και το σύνολο από τα 

βάρη για όλες τις ποινές ονομάζεται Δείκτης Μοντέλου Ιδρύματος (ΙΜΙ= Institutional 

Model index). Η συνάρτηση κόστους είναι ένα άθροισμα που προκύπτει από τις 

παραβιάσεις των περιορισμών ποιότητας με διαφορετικό βάρος για κάθε έναν από 

αυτούς. Η συγκεκριμένη επιλογή μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις χαμηλής ποιότητας για 

συγκεκριμένους φοιτητές αλλά αποτελεί ένα ευθύ τρόπο για την σύγκριση 

διαφορετικών αλγοριθμικών διεργασιών. Το κάθε πανεπιστήμιο μπορεί να ορίσει τιμές 

για το ΙΜΙ που αντιστοιχούν σε χαρακτηριστικά που επιθυμεί να ισχύουν στο 

παραγόμενο πρόγραμμα εξετάσεων.  Λόγω του ότι οι συγκεκριμένες παράμετροι 

βρίσκονται στο αρχείο εισόδου μπορούν να δοκιμαστούν διάφορα σενάρια βαρών 

προκειμένου να εντοπιστούν λύσεις οι οποίες είναι στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 

ικανοποιητικές για όλους τους ενδιαφερόμενους που εμπλέκονται στο πρόβλημα. 

6.3.1 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Η ποιότητα της παραγόμενης λύσης αναπαρίσταται από δύο τιμές. Η πρώτη τιμή είναι ο 

αριθμός από αυστηρούς περιορισμούς που παραβιάζονται (DTF=Distance to Feasibility) 

ενώ η δεύτερη τιμή προκύπτει ως ένα σταθμισμένο άθροισμα του αριθμού 

παραβιάσεων για κάθε κατηγορία ποιοτικών περιορισμών. Προκειμένου να συγκριθούν 

δύο λύσεις πρώτα εξετάζεται η τιμή DTF και η λύση η οποία έχει την χαμηλότερη τιμή 

θεωρείται ως καλύτερη. Αν δύο λύσεις έχουν την ίδια τιμή στον παράγοντα DTF τότε η 

σύγκριση γίνεται εξετάζοντας τον αριθμό παραβιάσεων για τους περιορισμούς 

ποιότητας λύσης σε συνδυασμό με την βαρύτητα του κάθε περιορισμού. Η λύση με την 

μικρότερη τιμή θεωρείται ως καλύτερη. 

Ο παράγοντας DTF υπολογίζεται ως το συνολικό πλήθος από τους ακόλουθους 

παράγοντες: 

• Συγκρούσεις (Conflicts).  Αφορά τον αριθμό από περιπτώσεις εξετάσεων που 

βρίσκονται σε σύγκρουση με άλλες εξετάσεις καθώς έχουν τοποθετηθεί στην 

ίδια περίοδο και έχουν κοινούς φοιτητές.  
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• Χωρητικότητα αίθουσας (RoomOccupancy). Είναι ο αριθμός περιπτώσεων στις 

οποίες απαιτούνται περισσότερες θέσεις σε μια συγκεκριμένη περίοδο από όσες 

είναι διαθέσιμες τότε. 

• Παραβίαση διάρκειας περιόδου (PeriodUtilisation). Είναι ο αριθμός 

περιπτώσεων στις οποίες σε μια περίοδο έχουν προγραμματιστεί εξετάσεις με 

μεγαλύτερη διάρκεια από την διάρκεια της περιόδου. 

• Παραβιάσεις περιορισμών διάταξης (PeriodRelated). Αφορά περιορισμούς 

στους οποίους μια εξέταση πρέπει να τοποθετείται στο πρόγραμμα μετά από 

μια άλλη εξέταση (περιορισμός AFTER) καθώς και περιορισμούς ταυτόχρονης 

εξέτασης (COINCIDENCE) και μη ταυτόχρονης εξέτασης (EXCLUSION). 

• Παραβιάσεις περιορισμού χωρητικότητας αιθουσών (RoomRelated). Είναι ο 

αριθμός περιπτώσεων στις οποίες οι περιορισμοί τοποθέτησης συγκεκριμένων 

εξετάσεων σε συγκεκριμένες αίθουσες δεν τηρούνται. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ορίζεται μια ιεραρχία περιορισμών που αποτελείται από 

τρία επίπεδα: 

• Υποχρεωτικοί: Είναι οι περιορισμοί οι οποίοι θα πρέπει πάντα να ισχύουν. 

• Αυστηροί: Παραβίαση των αυστηρών περιορισμών καθιστά τον παράγοντα DTF 

μη μηδενικό.  

• Χαλαροί-(περιορισμοί ποιότητας λύσης): Είναι οι περιορισμοί για τους οποίους 

είναι επιθυμητό να ισχύουν αλλά στην τελική λύση δεν αναμένεται να είναι 

δυνατή η πλήρης ικανοποίηση όλων. 

Μια λύση θεωρείται έγκυρη όταν ικανοποιούνται τόσο οι υποχρεωτικοί όσο και οι 

αυστηροί περιορισμοί. 

Στο πρόβλημα ΧΕΠ-ITC07 δεν επιτρέπεται η χαλάρωση των αυστηρών περιορισμών και 

η τοποθέτησή τους ως ποινές στην συνάρτηση κόστους. Μόνο οι λύσεις οι οποίες 

ικανοποιούν όλους τους αυστηρούς περιορισμούς συγκρίνονται με βάση τους 

ποιοτικούς περιορισμούς.  Οι ποιοτικοί περιορισμοί μπορούν να ομαδοποιηθούν 

σχετικά με την οντότητα από την οποία εξαρτώνται.  Η πρώτη ομάδα ποιοτικών 

περιορισμών  εξετάζει το πρόγραμμα κάθε μεμονωμένου φοιτητή. Ειδικότερα εξετάζει 

την ύπαρξη δύο συνεχόμενων εξετάσεων στην ίδια ημέρα καθώς και την απόσταση 

ανάμεσα σε δύο οποιεσδήποτε εξετάσεις για κάθε φοιτητή. Η δεύτερη ομάδα 

περιορισμών ποιότητας περιέχει καθολικούς περιορισμούς που αφορούν την λύση στο 

σύνολό της και περιέχει περιορισμούς για διοργάνωση εξετάσεων με διαφορετική 

διάρκεια στην ίδια περίοδο, περιορισμούς για μεγάλες εξετάσεις που εμφανίζονται αργά 

στην εξεταστική περίοδο καθώς και περιορισμούς σχετικά με την χρήση περιόδων αλλά 

και αιθουσών με ποινή.  
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Προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη επιλυτών για το πρόβλημα που να μπορούν 

να εφαρμοστούν δίνοντας ικανοποιητικά αποτελέσματα σε μεγάλο εύρος προβλημάτων 

και όχι να είναι προσαρμοσμένοι σε συγκεκριμένα στιγμιότυπα [MSP08] 8 στιγμιότυπα 

προβλημάτων διατέθηκαν στο ΧΕΠ-ITC07 τα οποία είχαν διαφορετικά χαρακτηριστικά 

το ένα από το άλλο. Περισσότερες πληροφορίες για τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα 

παρουσιάζονται στον πίνακα (Π6.3). Επιπλέον των 8 αυτών προβλημάτων 4 «κρυφά» 

στιγμιότυπα χρησιμοποιήθηκαν από τους διοργανωτές του διαγωνισμού προκειμένου 

να κατατάξουν τους συμμετέχοντες.  

International Timetabling Competition 2007 

  Εξετάσεις Φοιτητές Περίοδοι Αίθουσες 

Ποινή 

δύο σε 

σειρά 

Ποινή 

δύο 

στην 

ηµέρα 

Άνοιγµα 

µαθηµάτων 

Ποινή για 

µεικτές 

διάρκειες 

εξετάσεων 

Αριθµός 

µεγάλων 

εξετάσεων 

Αριθµός 

τελευταίων 

περιόδων 

Ποινή για 

καθυστερηµένη 

διοργάνωση 

εξετάσεων 

Πυκνότητα 

συγκρούσεων 

Dataset 1 607 7.891 54 7 7 5 5 10 100 30 5 5,05% 

Dataset 2 870 12.743 40 49 15 5 1 25 250 30 5 1,17% 

Dataset 3 934 16.439 36 48 15 10 4 20 200 20 10 2,62% 

Dataset 4 273 5.045 21 1 9 5 2 10 50 10 5 15,00% 

Dataset 5 1.018 9.253 42 3 40 15 5 0 250 30 10 0,87% 

Dataset 6 242 7.909 16 8 20 5 20 25 25 30 15 6,16% 

Dataset 7 1.096 14.676 80 15 25 5 10 15 250 30 10 1,93% 

Dataset 8 598 7.718 80 8 150 0 15 25 250 30 5 4,55% 

(Π6.3) ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

6.4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ITC07 

Στην συνέχεια δίνεται η μαθηματική μοντελοποίηση του προβλήματος. Το μοντέλο που 

παρουσιάζεται είναι μη γραμμικό και παρά το γεγονός ότι είναι δυνατή η αποτύπωσή 

του χρησιμοποιώντας ένα προγραμματιστικό περιβάλλον μοντελοποίησης όπως η 

OPL/CPLEX της ILOG η επίλυσή του σε αυτή την μορφή δεν είναι δυνατή, περιορίζοντας 

την χρησιμότητα του μοντέλου μόνο στην επαλήθευση τυχόν λύσεων και όχι στην 

επίλυση των στιγμιότυπων προβλημάτων που αναφέρθηκαν. 

6.4.1 ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Τα ακόλουθα σύνολα (Π6.4) και παράμετροι (Π6.5) περιέχονται ή υπολογίζονται από το 

αρχείο εισόδου του προβλήματος. 

 

Ε Σύνολο εξετάσεων. 

S Σύνολο φοιτητών. 

R Σύνολο αιθουσών. 
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D Σύνολο όλων των διαφορετικών διαρκειών εξετάσεων που υπάρχουν στο 

πρόγραμμα 
E

ii
d∪ . 

P Σύνολο περιόδων. 

aftH
 

Σύνολο από ζεύγη εξετάσεων. Για κάθε ζεύγος (e1, e2) ∈ 
aftH  η εξέταση e1 θα 

πρέπει να πραγματοποιείται αυστηρά μετά την εξέταση e2. 

exclH
 

Σύνολο από ζεύγη εξετάσεων. Για κάθε ζεύγος (e1, e2) ∈ 
exclH οι εξετάσεις e1 

και e2 δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται στην ίδια περίοδο. 

soleH
 

Σύνολο εξετάσεων. Για κάθε εξέταση e ∈ 
soleH αν η εξέταση e έχει ανατεθεί 

στην περίοδο p και στην αίθουσα r τότε η εξέταση e θα πρέπει να είναι η μόνη 

εξέταση που βρίσκεται εκεί. Αν μια εξέταση δεν έχει προσδιοριστεί ως 

εξέταση με αποκλειστικότητα χρήσης αίθουσας (EXCLUSIVE) τότε αυτό 

σημαίνει ότι επιτρέπεται να μοιράζεται την ίδια αίθουσα με άλλες εξετάσεις. 

(Π6.4) ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΧΕΠ-ITC07 

E

is  Αριθμός εξεταζόμενων στην εξέταση i. 

E

id  Διάρκεια της εξέτασης i ∈ E. 

R

rs
 

Χωρητικότητα αίθουσας r ∈ R. 

R

rw
 

Βάρος που καθορίζει την ποινή χρήσης της αίθουσας r ∈ R. 

P

pd
 

Διάρκεια της περιόδου p ∈ P. 

P

pw
 

Βάρος που καθορίζει την ποινή χρήσης της περιόδου p. 

2R
w  Βάρος για δύο εξετάσεις σε σειρά. 

2D
w  Βάρος για δύο εξετάσεις στην ίδια ημέρα. 

PS
w

 
Βάρος για άνοιγμα περιόδων (period spread). Δεν έχει ενσωματωθεί στο 

αρχείο εισόδου αλλά αναφέρεται εδώ για πληρότητα.   

NMD
w

 
Βάρος για ταυτόχρονη διοργάνωση εξετάσεων με διαφορετικές διάρκειες. 

FL
w

 
Βάρος για την ποινή καθυστερημένου προγραμματισμού μεγάλων εξετάσεων.  

g Το επιθυμητό ελάχιστο κενό (gap) μεταξύ των εξετάσεων κάθε φοιτητή.  

E

if  Λαμβάνει την τιμή 1 αν η εξέταση i ανήκει στις εξετάσεις για τις οποίες 

υπάρχει  ποινή όταν βρίσκονται στις τελευταίες  περιόδους του 

προγράμματος εξετάσεων (Front-Load ). Σε άλλη περίπτωση λαμβάνει την 

τιμή 0. 

D

idu  Λαμβάνει την τιμή 1 αν η εξέταση i έχει διάρκεια d που αποτελεί ένα δείκτη 

για το σύνολο D. 

is
t  Λαμβάνει την τιμή 1 αν ο φοιτητής s είναι εγγεγραμμένος στην εξέταση i, 

αλλιώς λαμβάνει την τιμή 0. 
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P

pf
 

Λαμβάνει την τιμή 1 αν η περίοδος p ανήκει στις περιόδους που υπόκεινται σε 

ποινή Front-Load. Η δεύτερη παράμετρος της εγγραφής FRONTLOAD στο 

αρχείο εισόδου ορίζει το πλήθος αυτών των περιόδων. Ξεκινώντας από την 

τελευταία περίοδο λαμβάνουν 1
P

pf = . 

pqy
 

Λαμβάνει τη τιμή 1 αν οι περίοδοι p και q βρίσκονται στην ίδια ημέρα.  

(Π6.5) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΧΕΠ-ITC07 

Στο αρχείο εισόδου η εγγραφή FRONTLOAD περιέχει 3 παραμέτρους. Η πρώτη είναι το 

πλήθος από εξετάσεις που θεωρούνται ως μεγάλες και χρησιμοποιείται έτσι ώστε να 

προσδιοριστεί ποιες εξετάσεις υπόκεινται σε ποινή Front-Load. Οι εξετάσεις 

ταξινομούνται σε φθίνουσα σειρά αριθμού φοιτητών και σε περίπτωση ισοβαθμίας 

τοποθετείται πρώτη η εξέταση με τον μικρότερο δείκτη στο αρχείο εισόδου. Εν 

συνεχεία ο καθορισμένος αριθμός εξετάσεων λαμβάνεται από τις πρώτες θέσεις της 

ταξινομημένης λίστας και οι εξετάσεις αυτές λαμβάνουν την τιμή 1
E

if = , ενώ οι 

υπόλοιπες εξετάσεις λαμβάνουν την τιμή 0
E

if = . Η παράμετρος D

idu  χρησιμοποιείται 

για την ποινή μεικτών διαρκειών.  Για παράδειγμα υποθέτοντας ότι όλες οι εξετάσεις 

έχουν διάρκεια είτε 120 είτε 180 λεπτά τότε θα υπάρχουν δύο διάρκειες  και θα ισχύει 

ότι d ∈ {0,1} με 
0

1
D

iu = αν η εξέταση i έχει διάρκεια 120 λεπτά και 
1

1
D

iu = αν η εξέταση i 

έχει διάρκεια 180 λεπτά. 

6.4.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Οι μεταβλητές του προβλήματος χωρίζονται σε δύο κατηγορίες τις βασικές και τις 

δευτερεύουσες – βοηθητικές. Οι βασικές είναι δυαδικές μεταβλητές οι οποίες 

καθορίζουν τις αναθέσεις εξετάσεων σε περιόδους και αίθουσες. Οι δευτερεύουσες 

μεταβλητές  είναι εκείνες που εξαναγκάζονται  σε συγκεκριμένες τιμές δεδομένης μιας 

οποιασδήποτε έγκυρης ανάθεσης τιμών των βασικών μεταβλητών. Χρησιμοποιούνται 

για την συγγραφή των περιορισμών καθώς και για τον υπολογισμό της συνάρτησης 

κόστους. Λόγω του ότι οι δευτερεύουσες μεταβλητές θα εξαναγκασθούν από τους 

περιορισμούς σε συγκεκριμένες τιμές δεν είναι απαραίτητο να δηλωθούν ως ακέραιες 

οπότε κωδικοποιούνται ως απλές μη αρνητικές μεταβλητές. 

P

ipX  Λαμβάνει την τιμή 1 αν η εξέταση i προγραμματίστηκε στην περίοδο p, αλλιώς 

λαμβάνει την τιμή 0. 

R

irX  Λαμβάνει την τιμή 1 αν η εξέταση i προγραμματίστηκε στην αίθουσα r, αλλιώς 

λαμβάνει την τιμή 0. 

(Π6.6) ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΧΕΠ-ITC07 

2 R

sC  Ποινή «δύο εξετάσεις στην σειρά» για τον φοιτητή s. 
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2D

sC  Ποινή «δύο εξετάσεις στην ίδια ημέρα» για τον φοιτητή s. 

PS

sC  Ποινή «ανοίγματος περιόδου» για τον φοιτητή s. 

NMD
C  Ποινή «εξετάσεων με διαφορετικές διάρκειες». 

FL
C  Ποινή «καθυστερημένη διοργάνωσης μεγάλων εξετάσεων». 

P
C  Ποινή «ανεπιθύμητης περιόδου». 

R
C  Ποινή  «ανεπιθύμητης αίθουσας». 

D

dprU  Λαμβάνει την τιμή 1 αν η διάρκεια d υπάρχει σε εξέταση που διοργανώνεται 

στην περίοδο p και στην αίθουσα r, αλλιώς λαμβάνει την τιμή 0. 

(Π6.7) ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΧΕΠ-ITC07 

6.4.3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΧΟΥ  

Το πρόβλημα ΧΕΠ-ITC07 είναι ένα πρόβλημα πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης στο 

οποίο επιχειρείται ένας συμβιβασμός ανάμεσα στις ενδιαφερόμενες ομάδες ατόμων που 

εμπλέκονται. Η συνάρτηση στόχου η οποία πρέπει να ελαχιστοποιηθεί είναι η (Ε9.1). Η 

επιθυμία του φοιτητή s για ένα καλό ατομικό πρόγραμμα αναπαρίσταται από τον 

παράγοντα 2 2 2 2R R D D PS PS

s s sw C w C w C+ + . Θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα μπορούσαν να 

ενθαρρύνονται αναθέσεις που είναι δίκαιες μεταξύ των φοιτητών χρησιμοποιώντας την 

τεχνική της ενσωμάτωσης μη γραμμικών όρων όπως ο 2 2
( )

R

sC έτσι ώστε να 

περιοριστούν ποινές άνω της μέση τιμής. Το ενδιαφέρον των επιτηρητών αλλά και των 

φοιτητών αναπαρίσταται από τον όρο 
NMD

C . Ο όρος 
FL

C αφορά την επιθυμία των 

διορθωτών να έχουν στην διάθεσή τους το συντομότερο δυνατόν τις μεγάλες εξετάσεις 

έτσι ώστε να δίνεται περισσότερος χρόνος για διόρθωση. Η διοίκηση ενδιαφέρεται να 

αποφύγει την χρήση ορισμένων περιόδων και αιθουσών οι οποίες μπορεί να κοστίζουν 

ακριβά. Αυτό λαμβάνεται υπόψη μέσω των όρων 
P

C και 
R

C . 

2 2 2 2
( )

R R D D PS PS NMD NMD FL FL P R

s s s

s S

w C w C w C w C w C C C
∈

+ + + + + +∑
 

(Ε6.1) 

 

Η ποινή για τους φοιτητές στο σύνολό τους για εξετάσεις στην σειρά, εξετάσεις στην 

ίδια ημέρα και για το άνοιγμα εξετάσεων μπορεί να αναπαρασταθεί από τους όρους 

στις εξισώσεις (Ε6.2), (Ε6.3) και (Ε6.4) αντίστοιχα. 

2 2R R

s

s S

C C
∈

=∑  
(Ε6.2) 

2 2D D

s

s S

C C
∈

=∑  
(Ε6.3) 



 

123 

 

PS PS

s

s S

C C
∈

=∑  
(Ε6.4) 

6.4.4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Σε προηγούμενη παράγραφο αναφέρθηκε ότι οι περιορισμοί χωρίζονται σε 

υποχρεωτικούς, αυστηρούς και χαλαρούς. Στην περίπτωση των υποχρεωτικών 

περιορισμών αν μια λύση παραβιάζει κάποιον από αυτούς τότε απορρίπτεται 

απευθείας, ο όρος DTF δεν λαμβάνει τιμή και η λύση δεν εξετάζεται περαιτέρω. Οι δύο 

υποχρεωτικοί περιορισμοί είναι οι (Ε6.5) και (Ε6.6). 

1
R

ir

r R

i E X
∈

∀ ∈ ≤∑  (Ε6.5) 

Κάθε εξέταση θα πρέπει να ανατίθεται  σε μια το πολύ αίθουσα. 

1
P

ip

p P

i E X
∈

∀ ∈ ≤∑  (Ε6.6) 

Κάθε εξέταση θα πρέπει να ανατίθεται σε μια το πολύ περίοδο.  

Από την άλλη μεριά οι αυστηροί περιορισμοί είναι οι περιορισμοί οι οποίοι μπορούν να 

χαλαρώσουν αν δεν βρεθεί εφικτή λύση που να τους ικανοποιεί όλους ταυτόχρονα. Σε 

αυτή την περίπτωση ο παράγοντας DTF λαμβάνει μη μηδενική τιμή. Στα πλαίσια του 

διαγωνισμού ITC07 όλα τα στιγμιότυπα προβλημάτων μπορούν να επιλυθούν 

ικανοποιώντας τους αυστηρούς περιορισμούς που δίνονται κατά περίπτωση. Οι 

αυστηροί περιορισμοί είναι οι (Ε6.6) έως (Ε6.14). 

1
R

ir

r R

i E X
∈

∀ ∈ ≥∑  (Ε6.6) 

Κάθε εξέταση θα πρέπει να ανατίθεται τουλάχιστον σε μια αίθουσα.  

1
P

ip

p P

i E X
∈

∀ ∈ ≥∑  (Ε6.7) 

Κάθε εξέταση θα πρέπει να ανατίθεται τουλάχιστον σε μια περίοδο. 

 

.
E P R R

i ip ir r

i E

p P r R s X X s
∈

∀ ∈ ∀ ∈ ≤∑  (Ε6.8) 

Οι χωρητικότητες των αιθουσών θα πρέπει να τηρούνται σε όλες τις περιπτώσεις. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν είναι γραμμικοί. 

. .
E P P

i ip pp P i E d X d∀ ∈ ∀ ∈ ≤  (Ε6.9) 

Η ανάθεση εξετάσεων σε συμβατές από πλευράς χρόνου περιόδων θα πρέπει να 

τηρείται. 
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. . 1
P

is ip

i E

p P s S t X
∈

∀ ∈ ∀ ∈ ≤∑  (Ε6.10) 

Σε κάθε περίοδο, κάθε φοιτητής θα πρέπει να εξετάζεται το πολύ σε ένα μάθημα. 

( , ) , : 1
aft P P

ip jqi j H p q P p q X X∀ ∈ ∀ ∈ ≤ + ≤  (Ε6.11) 

( , ) ,
coin P P

ip jpi j H p P X X∀ ∈ ∀ ∈ =
 

(Ε6.12) 

ex
( , ) , 1

cl P P

ip jpi j H p P X X∀ ∈ ∀ ∈ + ≤
 

(Ε6.13) 

Θα πρέπει να τηρούνται οι περιορισμοί που ορίζουν την διάταξη ανάμεσα στις εξετάσεις 

όσον αφορά την τοποθέτησή τους στις διαθέσιμες περιόδους. 

: , , , 2
sole P R P R

ip ir jp jri H j E j i p P r R X X X X∀ ∈ ∀ ∈ ≠ ∀ ∈ ∀ ∈ + + + ≤  (Ε6.14) 

Θα πρέπει να τηρούνται οι περιορισμοί που ορίζουν ότι ορισμένες εξετάσεις δεν  θα 

πρέπει να συνυπάρχουν με άλλες εξετάσεις στο πρόγραμμα στην ίδια αίθουσα και στην 

ίδια περίοδο. 

Η τελευταία κατηγορία περιορισμών είναι οι χαλαροί περιορισμοί οι οποίοι επιτρέπεται 

να παραβιάζονται σε βάρος όμως της ποιότητας της λύσης. Οι περιορισμοί αυτοί είναι 

οι (Ε6.15) έως (Ε6.22). 

2

, ,
1& 1pq

R P P

s is js ip jq

i j E p q P
j i q p y

C t t X X
∈ ∈
≠ = + =

= ∑ ∑  
(Ε6.15) 

Αν ένας φοιτητής s πρόκειται να εξεταστεί σε δυο διαφορετικά μαθήματα i και j και η 

εξέταση του μαθήματος j συμβαίνει στην ίδια ημέρα στην αμέσως επόμενη περίοδο από 

την εξέταση του μαθήματος i τότε η ποινή 2 R

sC αυξάνεται κατά 1. Ο περιορισμός αυτός 

αφορά τον παράγοντα κόστους «δύο εξετάσεις στην σειρά». 

2

, ,
1& 1pq

D P P

s is js ip jq

i j E p q P
j i q p y

C t t X X
∈ ∈
≠ > + =

= ∑ ∑  
(Ε6.16) 

Αν ένας φοιτητής s πρόκειται να εξεταστεί σε δυο διαφορετικά μαθήματα i και j και η 

εξέταση και των δύο μαθημάτων συμβαίνει σε μη διαδοχικές περιόδους της ίδιας 

ημέρας τότε η ποινή 2D

sC αυξάνεται κατά 1. Ο περιορισμός αυτός αφορά τον παράγοντα 

κόστους «δύο εξετάσεις στην ίδια ημέρα». 

, ,

PS P P

s is js ip jq

i j E p q P
j i p q p g

C t t X X
∈ ∈
≠ < ≤ +

= ∑ ∑  
(Ε6.17) 

Αν ένας φοιτητής s είναι εγγεγραμμένος σε δύο διαφορετικές εξετάσεις i και j και οι 

εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται σε διαφορετικές περιόδους έτσι ώστε η εξέταση j 

να είναι μετά την εξέταση i αλλά εντός ενός διαστήματος g τότε η ποινή PS

sC αυξάνεται 

κατά 1. Ο περιορισμός αυτός αφορά τον παράγοντα κόστους «άνοιγμα εξετάσεων». 



 

125 

 

, : 1, , , 1
D P R

id dpr ip ird D i E u p P r R U X X∀ ∈ ∀ ∈ = ∀ ∈ ∀ ∈ ≥ + −  (Ε6.18) 

Θα πρέπει να εξαναγκαστεί το D

dprU  να είναι μη μηδενικό όταν κάποια εξέταση με τύπο 

διάρκεια d χρησιμοποιεί την περίοδο p και την αίθουσα r. 

, , 1
NMD D

pr dpr

d D

p P r R C U
∈

∀ ∈ ∀ ∈ + ≥∑
 

, , 0
NMD

prp P r R C∀ ∈ ∀ ∈ ≥
 

NMD NMD

pr

p P r R

C C
∈ ∈

=∑∑  

(Ε6.19) 

Το ζεύγος περίοδος - αίθουσα  pr λαμβάνει μια μη αρνητική ποινή, NMD

prC που είναι η 

μέγιστη τιμή ανάμεσα στο μηδέν και στην ποσότητα που είναι πάνω από τον συνολικό 

αριθμό διακριτών διαρκειών εξετάσεων που έχουν προγραμματιστεί στο συγκεκριμένο 

ζεύγος περιόδου και αίθουσας. Λόγω του ότι το πρόβλημα είναι πρόβλημα 

ελαχιστοποίησης θα εξαναγκαστούν  τα D

dprU  και NMD

prC  να λάβουν τις μικρότερες 

δυνατές τιμές οι οποίες ορίζονται από τις αναθέσεις. 

FL E P P

i p ip

i E p P

C f f f
∈ ∈

=∑∑  (Ε6.20) 

Το κόστος καθυστερημένης διοργάνωσης «μεγάλων» εξετάσεων υπολογίζεται 

διανύοντας όλες τις εξετάσεις και όλες τις περιόδους. Αντίστοιχα υπολογίζεται το 

κόστος προγραμματισμού εξετάσεων σε περιόδους με ποινή (Ε6.21) και το κόστος 

προγραμματισμού εξετάσεων σε αίθουσες με ποινή (Ε6.22) 

P P P

p ip

p P i E

C w X
∈ ∈

=∑∑  (Ε6.21) 

 

R R R

r ir

r R i E

C w X
∈ ∈

=∑∑  (Ε6.22) 

6.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

Έχει υποστηριχθεί [MBH03] ότι ένας ιδιαίτερα αποδοτικός τρόπος για την επίλυση 

προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού γενικότερα αλλά και ειδικότερα για την 

κατασκευή προγραμμάτων εξετάσεων είναι ο συνδυασμός μιας φάσης δημιουργίας 

ενός αρχικού προγράμματος και μιας φάσης βελτίωσης της υφιστάμενης λύσης. 

Υπάρχουν μάλιστα μελέτες οι οποίες εξετάζουν την σχέση ανάμεσα στην φάση 

δημιουργίας της λύσης και στην φάση της περαιτέρω βελτίωσής της [BKM07] οι οποίες 

διαπιστώνουν ότι υπάρχει μια αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ του χρόνου που 

απαιτείται για την δημιουργία της λύσης και της δυσκολία του υπό εξέταση 
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προβλήματος. Η δική μας προσέγγιση αποτελείται από μια φάση που αποπειράται 

πολλαπλές δημιουργίες του προγράμματος και η οποία ακολουθείται από διάφορα 

στάδια βελτίωσης της παραγόμενης λύσης. Στόχος είναι να επιτευχθεί ισορροπία 

ανάμεσα στην αναζήτηση και στην ανάλυση πληροφοριών σχετικά με την κατεύθυνση 

στην οποία θα κινηθεί η αναζήτηση (exploration & exploitation). Η όλη διαδικασία 

μπορεί να θεωρηθεί ως μια παραλλαγή της μεταευρετικής  τεχνικής GRASP [FR95] 

ειδικά προσαρμοσμένη στο πρόβλημα ΧΕΠ-ITC07. H GRASP είναι μια επαναληπτική 

διαδικασία στην οποία κάθε επανάληψη αποτελείται από δύο φάσεις: κατασκευή και 

τοπική αναζήτηση. Η φάση κατασκευής δημιουργεί μια έγκυρη λύση. Η φάση 

αναζήτησης εξετάζει τις γειτονικές λύσεις της τρέχουσας λύσης προσπαθώντας να 

εντοπίσει μια τοπικά βέλτιστη λύση. Μια σχετικά πρόσφατη ανάλυση της μεθόδου 

GRASP συναντάται στο [RR03]. Σημαντικό ρόλο στην επιλογή της συγκεκριμένης 

μεθόδου για τη επίλυση του ΧΕΠ-ITC07 έπαιξε το γεγονός ότι η μέθοδος GRASP έχει 

χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στο παρελθόν προκειμένου να αντιμετωπισθεί το ΧΕΠ 

[CT03]. Στην δική μας προσέγγιση η μέθοδος GRASP χρησιμοποιείται ως η οδηγούσα 

διαδικασία επίλυσης, στα επιμέρους βήματα της οποίας ενσωματώνονται διάφορες 

άλλες μεταευρετικές τεχνικές όπως η μέθοδος Tabu Search (TS) [GL97] και η 

προσομοιωμένη ανόπτηση (SA) [Dow93] αλλά και ένας αριθμός από ευρετικές τεχνικές 

όπως η διάταξη των εξετάσεων βάσει πολλαπλών κριτήριων [BN04]. Κατά την φάση 

της βελτίωσης της λύσης γίνεται χρήση ενός μοντέλου ακέραιου προγραμματισμού (IP) 

που εφαρμόζεται σε έναν αριθμό από υποπροβλήματα και το οποίο επιλύεται με την 

μέθοδο Branch and Bound. Σχηματικά η προσέγγιση που ακολουθήθηκε παρουσιάζεται 

στο (Σ6.2). 

 

(Σ6.2) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛHΜΑΤΟΣ ΧΕΠ-ITC07 

Σε αδρές γραμμές η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ακόλουθη. Αρχικά 

πραγματοποιείται προ-επεξεργασία των δεδομένων του προβλήματος σε μια 

προσπάθεια να εντοπιστούν κρυμμένες εξαρτήσεις ανάμεσα στις εξετάσεις. Η 

αποκάλυψη εξαρτήσεων αυτού του τύπου επιταχύνει σημαντικά τα επόμενα στάδια. 

Στην συνέχεια η φάση κατασκευής δημιουργεί αυξητικά το πλήρες πρόγραμμα 

εξετάσεων προσθέτοντας μια εξέταση την φορά. Κατά την διάρκεια της φάσης 
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κατασκευής ενδέχεται, ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο και το μέγεθος του 

προβλήματος, να γίνουν πολλές προσπάθειες κατασκευής αρχικών λύσεων. Η καλύτερη 

καταγεγραμμένη λύση της φάσης κατασκευής αποτελεί την αφετηρία για την φάση 

βελτίωσης η οποία προσπαθεί να εντοπίσει μια καλύτερη λύση. Στην φάση βελτίωσης 

εκτελείται αρχικά και για μια φορά μόνο ένα στάδιο αναζήτησης.  Πρόκειται για μια 

απλή αναρρίχηση λόφου η οποία τερματίζει όταν ανιχνευθεί ότι δεν παρατηρείται 

περαιτέρω βελτίωση για ένα χρονικό διάστημα. Στην συνέχεια ένα δεύτερο στάδιο το 

οποίο χρησιμοποιεί SA ξεκινά και το οποίο ενδέχεται να επιτύχει την απομάκρυνση από 

το τοπικό ακρότατο στο οποίο βρίσκεται η λύση. Όταν διαπιστωθεί ότι η SA δεν είναι 

σε θέση να βελτιώσει περαιτέρω την λύση τότε δημιουργείται ένα IP υποπρόβλημα για 

κάθε περίοδο του προγράμματος. Τα υποπροβλήματα αυτά εξετάζουν τις ποινές που 

σχετίζονται με την χρήση συγκεκριμένων αιθουσών καθώς και τις ποινές που 

προκύπτουν όταν  εξετάσεις με διαφορετικές διάρκειες τοποθετούνται στην ίδια 

αίθουσα. Η επίλυση κάθε υποπροβλήματος επιχειρεί να επανατοποθετήσει τις 

εξετάσεις μιας περιόδου σε διαφορετικές αίθουσες έτσι ώστε να μειωθούν οι σχετικές 

ποινές. Για να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιείται το λογισμικό GLPK 

(http://www.gnu.org/software/glpk). Σε περίπτωση που ακόμα και η επίλυση των IP 

υποπροβλημάτων αποτύχει να μειώσει το κόστος της τρέχουσας λύσης ένα επιπλέον 

στάδιο ανατάραξης της λύσης επιχειρείται διατηρώντας το μεγαλύτερο τμήμα της 

λύσης αυτούσιο και επανατοποθετώντας εξετάσεις οι οποίες φαίνεται να έχουν 

τοποθετηθεί με μη βέλτιστο τρόπο. Η φάση της βελτίωσης συνεχίζεται σε κάθε 

περίπτωση δίνοντας τον έλεγχο για ακόμα μια φορά στην SA. Η όλη διαδικασία 

σταματά όταν ο συνολικά διαθέσιμος χρόνος εξαντληθεί. 

6.5.1 ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Εξετάζοντας τα δεδομένα των προβλημάτων που δόθηκαν στο ITC07 παρατηρήθηκε 

ότι συχνά περιείχαν κρυφές εξαρτήσεις μεταξύ των εξετάσεων οι οποίες ήταν σχετικά 

εύκολο να χειριστούν. Ο από νωρίς χειρισμός αυτών των εξαρτήσεων αποδείχθηκε στην 

πράξη ότι διευκόλυνε σημαντικά την μετέπειτα δημιουργία των προγραμμάτων 

εξετάσεων.  

Ο πρώτος τύπος κρυφής εξάρτησης δεδομένων αφορούσε τις διάρκειες εξετάσεων οι 

οποίες έπρεπε να συμπίπτουν. Η διάρκεια κάθε εξέτασης που ανήκει σε ένα σύνολο 

εξετάσεων που πρέπει να συμπίπτουν αλλάζει έτσι ώστε να εξισωθεί με την μεγαλύτερη 

διάρκεια από τις εξετάσεις του συνόλου (η νέα τροποποιημένη διάρκεια εξέτασης 

λαμβάνεται υπόψη μόνο στον εντοπισμό περιόδων στις οποίες μπορεί να τοποθετηθεί 

κάθε εξέταση και όχι στον υπολογισμό του κόστους). Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται 

η κατάσταση κατά την οποία μια εξέταση ανατίθεται αρχικά σε μια περίοδο ενώ στην 

συνέχεια πρέπει να αφαιρεθεί από αυτή διότι κάποια άλλη εξέταση με την οποία πρέπει 

να συμπίπτει χρονικά έχει μεγαλύτερη διάρκεια από την διάρκεια της περιόδου. 
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Η δεύτερη κρυφή εξάρτηση αφορά τα κριτήρια διάταξης ανάμεσα στις εξετάσεις πάλι 

σε σχέση με τις εξετάσεις που πρέπει να συμπίπτουν. Τα κριτήρια διάταξης εξετάσεων 

που ανήκουν σε ένα σύνολο εξετάσεων που πρέπει να συμπίπτουν αντιγράφονται έτσι 

ώστε να υπάρχουν σε όλες τις εξετάσεις του συνόλου. Για παράδειγμα αν η εξέταση e1 

έχει περιορισμό διάταξης σχετικά με την εξέταση e2 ο οποίος ορίζει ότι η εξέταση e1 θα 

πρέπει να τοποθετείται μετά την e2 και η εξέταση e1 πρέπει να συμπίπτει με μια άλλη 

εξέταση e3 τότε ομοίως και η εξέταση e3 θα πρέπει να τοποθετείται μετά την εξέταση 

e2. 

Ο τρίτος τύπος κρυφής εξάρτησης αφορά περιορισμούς διάταξης ανάμεσα σε εξετάσεις 

οι οποίες υπονοούνται από τα δεδομένα και δεν αναφέρονται σαφώς σε αυτά. Για 

παράδειγμα στο πρόβλημα αναφοράς 8 η εξέταση 494 πρέπει να τοποθετείται μετά την 

εξέταση 477 και η εξέταση 477 πρέπει να τοποθετείται μετά την εξέταση 495. Είναι 

λοιπόν προφανές ότι η εξέταση 494 πρέπει να τοποθετηθεί μετά την εξέταση 495. 

Προκειμένου να εντοπιστούν εξαρτήσεις αυτής της μορφής κατασκευάζεται ένας 

κατευθυνόμενος γράφος στον οποίο κάθε κόμβος αναπαριστά μια εξέταση που έχει 

τουλάχιστον ένα περιορισμό διάταξης με άλλες εξετάσεις. Μια ακμή από τον κόμβο e1 

στον κόμβο e2 σημαίνει ότι η εξέταση e2 θα πρέπει να προγραμματιστεί μετά την 

εξέταση e1. Διανύοντας τον γράφο κατά βάθος (depth first traversal) συλλέγονται όλες 

οι διαδρομές ανάμεσα σε δύο κόμβους με μήκος μεγαλύτερο του ένα και εισάγονται ως 

νέοι περιορισμοί διάταξης (εφόσον δεν υπάρχουν ήδη) ανάμεσα στις εξετάσεις που 

αναπαρίστανται από τους κόμβους. 

Η δυσκολία προγραμματισμού μιας εξέτασης είναι συνάρτηση διαφόρων παραγόντων 

όπως το πλήθος των εγγεγραμμένων φοιτητών στην εξέταση, ο αριθμός των 

συγκρούσεων στις οποίες εμπλέκονται οι φοιτητές της κ.α. Οι εξετάσεις που έχουν 

αυξημένη δυσκολία τοποθέτησης θα πρέπει να εισάγονται πρώτες στο πρόγραμμα διότι 

καθυστερημένη εισαγωγή τους είναι πιθανό να αυξήσει τις ανάγκες για οπισθοχώρηση 

δηλαδή για αφαίρεση ήδη τοποθετημένων εξετάσεων έτσι ώστε να εισαχθούν στο 

πρόγραμμα εξετάσεις που δεν έχουν προγραμματιστεί ακόμα. Η ιδέα της διάταξης 

εξετάσεων σύμφωνα με την εκτιμώμενη δυσκολία προγραμματισμού τους  έχει 

εφαρμοστεί κατ’ επανάληψη. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες εργασίες [CLL96], 

[BP02] και [BN04].  

Κατά την προεπεξεργασία δημιουργείται ένας γράφος και μια διαταγμένη λίστα η οποία 

χρησιμοποιείται εν συνεχεία στο στάδιο κατασκευής της λύσης προκειμένου 

επαυξητικά να δημιουργηθεί το πρόγραμμα εξετάσεων. Η διαταγμένη λίστα εξετάσεων 

που δημιουργείται κατασκευάζεται από ένα πίνακα 7 γραμμών και Ε στηλών όπου Ε 

είναι ο αριθμός των εξετάσεων. Οι τρεις πρώτες σειρές του πίνακα περιέχουν τον 

σταθμισμένο βαθμό, τον βαθμό και το πλήθος των φοιτητών κάθε εξέτασης. Ως βαθμός 

μιας εξέτασης ορίζεται το πλήθος από άλλες εξετάσεις με τις οποίες βρίσκεται σε 

σύγκρουση ενώ σταθμισμένος βαθμός μιας εξέτασης είναι το άθροισμα από τα βάρη 
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των ακμών που συνδέουν τον κόμβο που αντιστοιχεί στην εξέταση με τους άλλους 

κόμβους του γράφου. Οι επόμενες τρεις σειρές στον πίνακα περιέχουν σε κάθε στήλη j 

τον αριθμό από εξετάσεις που θα πρέπει να τοποθετηθούν στην ίδια περίοδο, τον 

αριθμό από εξετάσεις που δεν θα πρέπει να τοποθετηθούν στην ίδια περίοδο και τον 

αριθμό από περιορισμούς διάταξης που θα πρέπει να ισχύουν για κάθε εξέταση j. Η 

τελευταία σειρά του πίνακα λαμβάνει την τιμή 1 στην στήλη j αν η αντίστοιχη εξέταση 

πρέπει να τοποθετείται μόνη της σε μια αίθουσα και την τιμή 0 σε άλλη περίπτωση. Οι 

τιμές σε κάθε σειρά του πίνακα κανονικοποιούνται  έτσι ώστε να αντικατασταθούν από 

τιμές στο διάστημα [0,1] χρησιμοποιώντας τον τύπο (E6.23). 

[ , ] min[ ]
[ , ]

max[ ] min[ ]

A row j row
AN row j

row row

−
=

−
 (E6.23) 

Αν μια σειρά περιέχει την ίδια τιμή μόνο τότε ο τύπος δεν μπορεί να εφαρμοστεί και 

όλες οι τιμές τις σειράς αντικαθίστανται με το μηδέν. Στην συνέχεια οι εξετάσεις 

ταξινομούνται με βάση την τιμή που προκύπτει από το άθροισμα κάθε στήλης του 

πίνακα. Οι εξετάσεις με τις μεγαλύτερες τιμές τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στο 

πρόγραμμα εξετάσεων. Πραγματοποιήθηκαν πειράματα στα οποία ενσωματώθηκε ο 

βαθμός κορεσμού (Saturation Degree) στον παραπάνω πίνακα [Bre79] αλλά τα 

αποτελέσματα γενικά δεν ήταν καλύτερα. O βαθμός κορεσμού αναφέρεται στον αριθμό 

από διαθέσιμες περιόδους για κάθε εξέταση και πρέπει να επαναϋπολογίζεται για όλες 

τις εναπομείνασες εξετάσεις μετά από κάθε ανάθεση. Η δυναμική φύση του σημαίνει ότι 

πρέπει να πραγματοποιούνται περαιτέρω υπολογισμοί κατά την κατασκευή του 

προγράμματος και αυτός ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο τελικά δεν 

συμπεριλήφθηκε στην εκτίμηση της δυσκολίας τοποθέτησης κάθε εξέτασης. 

6.5.2 ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ 

Η δημιουργία εφικτής λύσης επιτυγχάνεται με την επαναλαμβανόμενη επιλογή τριάδων 

(εξέταση, περίοδος, αίθουσα) μέχρις ότου να τοποθετηθούν στο πρόγραμμα όλες οι 

εξετάσεις. Η επιλογή εξέτασης γίνεται διοργανώνοντας ένα τουρνουά στο οποίο 

συμμετέχει ένα υποσύνολο των εξετάσεων που δεν έχουν τοποθετηθεί στο πρόγραμμα 

ακόμα οι οποίες δημιουργούν την περιορισμένη λίστα υποψηφίων (Restricted 

Candidate List = RCL) σύμφωνα με την ορολογία της μεθόδου GRASP. Ειδικότερα η 

λίστα RCL σχηματίζεται επιλέγοντας τις Ν πρώτες εξετάσεις από την λίστα στην οποία 

έχουν τοποθετηθεί οι εξετάσεις με βάση την εκτιμώμενη δυσκολία προγραμματισμού 

του και οι οποίες δεν έχουν προγραμματιστεί ακόμα. Το Ν είναι μια παράμετρος που 

μπορεί να αλλάζει κατά την εκτέλεση και η οποία στα πειράματα που 

πραγματοποιήθηκαν αρχικά λάμβανε την τιμή 10. Τελικά, η επιλογή της εξέτασης 

γίνεται αναθέτοντας την τιμή 1
ir

 ως πιθανότητα επιλογής για κάθε εξέταση της 
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λίστας RCL όπου ri είναι η θέση της εξέτασης i στην λίστα. Συνεπώς η πιθανότητα 

επιλογής για κάθε εξέταση της RCL δίνεται από τον τύπο (Ε6.24). 

1

( )
1

i

k RCL k

r
prob i

r∈

=

∑
 (E6.24) 

Στην συνέχεια επιλέγεται η περίοδος και η αίθουσα στην οποία θα τοποθετηθεί η 

εξέταση. Όλες οι πιθανές περίοδοι στις οποίες θα μπορούσε να τοποθετηθεί η εξέταση 

τοποθετούνται σε μια λίστα η οποία αναδιατάσσεται με τυχαίο τρόπο και η οποία 

χρησιμοποιείται έτσι ώστε να εξεταστεί κάθε περίοδος στην σειρά. Για κάθε αίθουσα 

στην περίοδο υπό εξέταση υπολογίζεται το κόστος ανάθεσης της εξέτασης. Αν η αύξηση 

κόστους είναι μηδενική τότε εξετάζεται ο αριθμός από θέσεις οι οποίες μένουν 

ελεύθερες στην αίθουσα (ως ελεύθερες θέσεις θεωρούνται οι θέσεις στις οποίες δεν 

κάθονται φοιτητές ακόμα και αν είναι δεσμευμένες από την ίδια την εξέταση η οποία 

απαιτεί αποκλειστική χρήση αίθουσας) . Από όλα τα ζεύγη περιόδων και αιθουσών που 

προκαλούν μηδενική αύξηση κόστους επιλέγεται εκείνο που αφήνει το μικρότερο 

αριθμό από ελεύθερες θέσεις. Αν δεν υπάρχει συνδυασμός περιόδου και αίθουσας  που 

να προκαλεί μηδενική αύξηση κόστους τότε επιλέγεται ο συνδυασμός που προκαλεί την 

μικρότερη αύξηση κόστους. Για να επιταχυνθεί η διαδικασία της κατασκευής του 

προγράμματος εξετάζονται μερικά μόνο από τα ζεύγη περιόδων και αιθουσών που 

προκαλούν μηδενική αύξηση κόστους καθώς αν βρεθεί ένας συνδυασμός που αφήνει 

λιγότερες από F κενές θέσεις τότε ο συνδυασμός γίνεται άμεσα αποδεκτός. Η τιμή του F 

κυμαίνεται από 5% έως 10% της χωρητικότητας κάθε αίθουσας. 

Κατά την δημιουργία του προγράμματος ο άπληστος τρόπος με τον οποίο 

τοποθετούνται οι εξετάσεις στις περιόδους και στις αίθουσες μπορεί να οδηγήσει την 

διαδικασία κατασκευής λύσης σε κατάσταση στην οποία δεν θα υπάρχουν πλέον 

διαθέσιμες περίοδοι για την τοποθέτηση της επόμενης εξέτασης που θα έχει επιλεγεί 

για εισαγωγή στο πρόγραμμα. Η κατάσταση αυτή συμβαίνει συχνότερα όταν το 

πρόβλημα έχει πολλούς περιορισμούς (υψηλή τιμή πυκνότητας συγκρούσεων, μεγάλος 

αριθμός περιορισμών διάταξης εξετάσεων κ.α.). Ένας μηχανισμός οπισθοχώρησης 

(backtracking) επιλέγει μια περίοδο και μια αίθουσα από την οποία θα πρέπει να 

αφαιρεθούν οι εξετάσεις που εμποδίζουν την νέα εισαγωγή. Αυτό συμβαίνει κάνοντας 

χρήση ενός επιπλέον πεδίου (removals) το οποίο έχει προστεθεί σε κάθε εξέταση και 

στο οποίο καταγράφεται ο συνολικός αριθμός από μετακινήσεις φοιτητών που έχει 

προκαλέσει η κάθε εξέταση. Όταν μια εξέταση προκαλεί την αφαίρεση μιας άλλης 

εξέτασης από το πρόγραμμα ο αριθμός από φοιτητές της εξέτασης που αφαιρείται 

προστίθεται στο πεδίο removals της πρώτης εξέτασης. Προκειμένου να εντοπισθεί η 

περίοδος και η αίθουσα στην οποία θα τοποθετηθεί η επιλεγείσα εξέταση εξετάζονται 
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όλες οι περίοδοι και οι αίθουσες. Για κάθε συνδυασμό περιόδου και αίθουσας 

κατασκευάζεται μια λίστα με τις εξετάσεις που εμποδίζουν την επιλεγείσα εξέταση να 

εισέλθει λόγω συγκρούσεων φοιτητών ή λόγω κάποιου άλλου περιορισμού σε σχέση με 

τις υπόλοιπες εξετάσεις. Είναι πιθανό ωστόσο ακόμα και αν αφαιρεθούν από μια 

αίθουσα όλες οι εξετάσεις της παραπάνω λίστας να μην μπορεί να τοποθετηθεί η 

εξέταση λόγω ανεπάρκειας θέσεων. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αφαιρεθούν 

επιπλέον εξετάσεις οι οποίες δεν βρίσκονται σε κάποιου είδους σύγκρουση με την προς 

εισαγωγή εξέταση. Ο αλγόριθμος εντοπίζει τον συνδυασμό εξετάσεων που πρέπει να 

αφαιρεθούν από κάθε περίοδο και αίθουσα προκειμένου να ελευθερωθεί ο 

απαιτούμενος αριθμός θέσεων και για τον οποίο το άθροισμα από τα πεδία removals 

των εξετάσεων συν τον αριθμό από τους φοιτητές της εξέτασης είναι ελάχιστο. Οι 

εξετάσεις αυτές απομακρύνονται προσωρινά από το πρόγραμμα και το πεδίο removals 

της εξέτασης που εισάγεται στο πρόγραμμα αυξάνεται κατά μια ποσότητα ίση με τον 

συνολικό αριθμό από φοιτητές που έχουν όλες οι εξετάσεις που αφαιρέθηκαν. 

Ο ανωτέρω μηχανισμός αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ αποτελεσματικός στον εντοπισμό 

εφικτών λύσεων και λειτούργησε καλύτερα (αναφορικά με τον αριθμό από 

οπισθοχωρήσεις και την ικανότητα να παράγει εφικτές λύσεις) σε σχέση με ένα 

παρόμοιο μηχανισμό ο οποίος δοκιμάστηκε και ο οποίος κατέγραφε το πλήθος των 

εξετάσεων που μετακινήθηκαν αντί για τους φοιτητές που μετακινήθηκαν. Και για τα 8 

στιγμιότυπα προβλημάτων ο μηχανισμός backtracking ήταν σε θέση να εντοπίσει λύση 

σχετικά γρήγορα. Λόγω της στοχαστικής φύσης της διαδικασίας κατασκευής λύσεων η 

κατασκευή ενός προγράμματος εξετάσεων μπορεί να έχει καλύτερα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά έναντι μιας άλλης. Έτσι ένα πλήθος από κατασκευές δοκιμάζεται και η 

καλύτερη λύση είναι αυτή η οποία τελικά χρησιμοποιείται για την  συνέχεια. Για να 

σταματήσει η περαιτέρω δημιουργία λύσεων όταν η πιθανότητα εντοπισμού καλύτερης 

λύσης είναι πολύ μικρή το κόστος του προγράμματος παρακολουθείται κατά την 

δημιουργία του και συγκρίνεται σε σχέση με την τρέχουσα καλύτερη τιμή που έχει 

επιτευχθεί. Αν την υπερβεί τότε η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης κατασκευής 

εγκαταλείπεται χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση όλων των εξετάσεων στο 

πρόγραμμα. Ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος και τον διαθέσιμο χρόνο η 

κατασκευή μπορεί να κληθεί από λίγες (1-3) έως αρκετές φορές (>100). Η φάση 

κατασκευής μπορεί να σταματήσει πριν εξαντληθεί ο χρόνος που έχει αρχικά ανατεθεί 

όταν ένας αριθμός από συνεχόμενες κατασκευές αποτυγχάνουν να δώσουν καλύτερη 

λύση. Ο χρόνος που απομένει προστίθεται στην φάση βελτίωσης. 

6.5.3 ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΛΟΦΟΥ 

Η αναρρίχηση λόφου αποτελεί τον απλούστερο τρόπο τοπικής αναζήτησης. Δέχεται μια 

νέα λύση η οποία προκύπτει από μια υπάρχουσα λύση μόνο όταν το κόστος της νέας 

λύσης είναι καλύτερο. Προκειμένου να εφαρμοστεί η αναρρίχηση λόφου σε ένα 
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πρόβλημα θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας τρόπος παραγωγής γειτονικών λύσεων που 

να παράγει ελπιδοφόρες νέες λύσεις στο πρόβλημα. Η μετακίνηση από μια λύση σε μια 

άλλη λύση γίνεται εντοπίζοντας τις αλυσίδες Kempe που σχηματίζονται στην τρέχουσα 

λύση ανάμεσα σε δύο περιόδους και πραγματοποιώντας αντιμετάθεση των περιόδων 

στις οποίες είναι τοποθετημένες οι εξετάσεις για κάθε KC.  Ατυχής επιλογή περιόδων 

για την δημιουργία KCs μπορεί να προκαλέσει κύκλους κινήσεων που δεν βελτιώνουν 

την λύση και οδηγούν σε ελλιπή εξερεύνηση του χώρου αναζήτησης. Δοκιμάστηκαν 

διάφοροι εναλλακτικοί μηχανισμοί και τελικά ο ακόλουθος μηχανισμός ήταν εκείνος ο 

οποίος έδινε καλά αποτελέσματα με συνέπεια: 

Ξεκινώντας από ένα πλήρες πρόγραμμα εξετάσεων υπολογίζεται η μείωση κόστους η 

οποία προκύπτει από την αφαίρεση κάθε εξέτασης. Διοργανώνεται ένα τουρνουά στο 

οποίο κάθε εξέταση συμμετέχει με πιθανότητα επιλογής ανάλογη της μείωσης κόστους 

που προκαλείται από την αφαίρεσή της από το πρόγραμμα. Η βασική ιδέα είναι ότι 

είναι προτιμότερο να μετακινηθούν εξετάσεις οι οποίες είναι άσχημα τοποθετημένες. 

Από την στιγμή που επιλέγεται μια εξέταση η περίοδος στην οποία βρίσκεται γίνεται η 

μια από τις δύο περιόδους που απαιτούνται για την δημιουργία KCs. Η άλλη περίοδος  

επιλέγεται με βάση τις αποτυχίες παρελθόντων επιλογών χρησιμοποιώντας ένα 

μηχανισμό παρόμοιο με το TS. Τα KCs για κάθε ζεύγος περιόδων που επιλέγεται 

ταξινομούνται σύμφωνα με το μήκος τους έτσι ώστε οι μικρές αλυσίδες να προηγούνται 

των μεγαλύτερων. Για κάθε KC όλες οι εξετάσεις αφαιρούνται προσωρινά και κάθε 

εξέταση τοποθετείται στην άλλη περίοδο σε σχέση με την περίοδο στην οποία 

βρισκόταν πριν, τοποθετώντας πρώτα τις εξετάσεις με τον μεγαλύτερο αριθμό 

φοιτητών. Η χρήση των KCs επιτρέπει την αποφυγή συγκρούσεων ανάμεσα σε 

εξετάσεις με κοινούς φοιτητές αλλά το πρόγραμμα μπορεί να είναι μη εφικτό λόγω 

άλλων περιορισμών (π.χ. χωρητικότητα αίθουσας, διάταξη εξετάσεων κ.α.). Αν το 

πρόγραμμα που προκύπτει είναι έγκυρο τότε υπολογίζεται το κόστος του για κάθε 

πιθανή τοποθέτηση της εξέτασης σε όλες τις διαθέσιμες αίθουσες. Ανάμεσα στις 

αίθουσες με το μικρότερο κόστος επιλέγεται εκείνη η αίθουσα η οποία έχει το 

μικρότερο ποσοστό ελεύθερων θέσεων σε σχέση με τις συνολικές θέσεις που η αίθουσα 

διαθέτει. Αν το πρόγραμμα είναι μη έγκυρο τότε εγκαταλείπεται η τρέχουσα αλυσίδα 

KC. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία συνεχίζει με την επόμενη αλυσίδα. Στην 

περίπτωση του σταδίου αναρρίχησης λόφου όταν εντοπίζεται λύση που έχει καλύτερη 

τιμή κόστους από την τρέχουσα καλύτερη ανανεώνεται ο χρόνος για την αναζήτηση με 

αυτό τον τρόπο. 

6.5.4 ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΗ ΑΝΟΠΤΗΣΗ 

Η SA είναι μια δημοφιλής μεταευρετική τεχνική η οποία έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε 

πληθώρα προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης. Η επιτυχία της οφείλεται στην 

ικανότητα να διαφεύγει από τοπικά ελάχιστα επιτρέποντας με συστηματικό τρόπο 
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κινήσεις  σε υποδεέστερες λύσεις. Απόδειξη για την σύγκλιση της μεθόδου μπορεί να 

βρεθεί στο [HJJ03] μαζί με πρακτικές οδηγίες για την επιτυχή υλοποίηση της μεθόδου. Η 

βασική ιδέα της μεθόδου είναι ότι υποδεέστερες λύσεις γίνονται δεκτές και αυτό 

συμβαίνει ανάλογα με την απόσταση από την τρέχουσα καλύτερη λύση με πιθανότητα 

που μειώνεται καθώς η διαδικασία προχωρά. Η καλύτερη λύση που εντοπίζεται κατά 

την διάρκεια όλης της διαδικασίας αποτελεί και το τελικό αποτέλεσμα.  

Στο πρόβλημα ΧΕΠ-ITC07 στο στάδιο της SA οι γειτονικές λύσεις προκύπτουν με τον 

ίδιο τρόπο που περιγράφηκε και στο προηγούμενο στάδιο δηλαδή χρησιμοποιώντας 

KCs. Οι αρχικές τιμές των παραμέτρων για την θερμοκρασία και τον συντελεστή ψύξης 

τέθηκαν στις τιμές 10 και 0.99 αντίστοιχα. Η διαδικασία επανεκκινείται όταν η 

θερμοκρασία φτάνει στο κατώτερο όριο θερμοκρασίας των 0.0001 βαθμών οπότε και η 

τρέχουσα λύση αντικαθίσταται από την καλύτερη λύση που έχει βρεθεί μέχρι εκείνη 

την χρονική στιγμή. Αν η μέθοδος αποτύχει να βελτιώσει την καλύτερη λύση κατά την 

διάρκεια ενός πλήρους κύκλου η θερμοκρασία εκκίνησης αυξάνεται και το κάτω όριο 

θερμοκρασίας μειώνεται. Αλλάζοντας τις τιμές των παραμέτρων επιδιώκεται η διαφυγή 

από τοπικά ελάχιστα που περιβάλλονται από σημαντικά χειρότερες λύσεις έτσι ώστε η 

διαδικασία να κινηθεί σταδιακά προς ακόμα καλύτερες λύσεις. Από την άλλη μεριά αν η 

διαδικασία εντοπίσει καλύτερη λύση οι παράμετροι της SA επιστρέφουν στις αρχικές 

τιμές τους.  

Η εκτέλεση του σταδίου SA μπορεί να διακοπεί όταν δεν έχει σημειωθεί βελτίωση για 

ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση τα στάδια που 

ακολουθούν είτε προσπαθούν να βελτιώσουν με άλλο τρόπο την λύση είτε απλά να την 

διαταράξουν επαρκώς έτσι ώστε η προσομοιωμένη ανόπτηση να ξεκινήσει εκ νέου 

χρησιμοποιώντας ένα άλλο σημείο αναφοράς. 

6.5.5 ΠΕΜΠΤΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 

Το πρόγραμμα εξετάσεων που έχει παραχθεί από την προσομοιωμένη ανόπτηση 

εξετάζεται περαιτέρω περίοδο προς περίοδο έτσι ώστε να εντοπιστούν και να 

αντιμετωπισθούν καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να βελτιώσουν περαιτέρω την 

ποιότητα της λύσης. Το κόστος μπορεί να μειωθεί αποφεύγοντας την χρήση αιθουσών 

με υψηλή ποινή καθώς και μέσω της τοποθέτησης στην ίδια αίθουσα εξετάσεων με 

διαφορετικές διάρκειες. Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου σταδίου συντάχθηκε το 

ακόλουθο μοντέλο ακέραιου προγραμματισμού (Ε6.25) έως (Ε6.31). 
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Το σύνολο των εξετάσεων είναι το Ε, το σύνολο των αιθουσών είναι το R και Κ είναι το 

σύνολο των διακριτών διαρκειών εξετάσεων. Ο αριθμός των σπουδαστών κάθε 

εξέτασης i είναι si, cj και pj είναι η χωρητικότητα και η ποινή χρήσης κάθε αίθουσας j. 

Pnmd είναι η ποινή ύπαρξης εξετάσεων με διαφορετικές διάρκειες στην ίδια αίθουσα και 

dik είναι μια παράμετρος η οποία λαμβάνει την τιμή 1 όταν η εξέταση i έχει διάρκεια ίση 

με την k-οστή διάρκεια της λίστας διακριτών διαρκειών K ενώ έχει την τιμή 0 σε άλλη 

περίπτωση. Η δυαδική μεταβλητή xij λαμβάνει την τιμή 1 όταν η εξέταση i τοποθετείται 

στην αίθουσα j ενώ όταν αυτό δεν συμβαίνει λαμβάνει την τιμή 0. Η ακέραια μεταβλητή 

yj μετρά τον αριθμό από εξετάσεις που είναι τοποθετημένες στην αίθουσα j και η 

δυαδική μεταβλητή zkj λαμβάνει την τιμή 1 όταν η k-οστή διάρκεια από την λίστα 

διακριτών διαρκειών K είναι ανάμεσα τις διάρκειες εξετάσεων που έχουν 

προγραμματιστεί στην αίθουσα j. Τέλος vj είναι μια ακέραια μεταβλητή ίση με το 

πλήθος των διακριτών διαρκειών στην αίθουσα j. 

Το μοντέλο του προβλήματος δημιουργείται για κάθε περίοδο και επιλύεται με τον 

μαθηματικό επιλυτή ανοικτού κώδικα GLPK. Η επίλυση γίνεται χρησιμοποιώντας έναν 

αλγόριθμο branch and bound που επιχειρεί γραμμικές χαλαρώσεις (LP relaxations) για 

κάθε IP πρόβλημα. Μερικές παράμετροι έπρεπε να ρυθμιστούν προκειμένου να 

επιτευχθεί η λήψη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων εντός του διαθέσιμου χρόνου. 

Πειραματικά διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία επίλυσης επιταχύνθηκε χρησιμοποιώντας 

τον προχωρημένο επιλυτή μεικτού ακέραιου προγραμματισμού που διαθέτει το GLPK ο 

οποίος κάνει προ-επίλυση (presolve) του προβλήματος και ενσωματώνει διάφορα 

cutting planes προκειμένου να βελτιωθούν οι γραμμικές χαλαρώσεις του. 

Παρατηρήθηκε ότι λόγω των μικρών διακυμάνσεων στην τιμή της συνάρτησης κόστους 

στον χώρο των λύσεων το GLPK σε ορισμένα προβλήματα σπαταλούσε πολύ χρόνο 

χωρίς να μπορεί να αποδείξει ότι η λύση είναι βέλτιστη. Για τον λόγο αυτό 

εφαρμόστηκε ένα χρονικό όριο στην επίλυση κάθε υποπροβλήματος. 



 

135 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο συμπεριλήφθηκε το 

πέμπτο στάδιο ήταν ότι οι λύσεις που παράγονται από τα προηγούμενα στάδια  είναι 

πιθανό να περιέχουν αναθέσεις εξετάσεων σε αίθουσες που δεν είναι βέλτιστες και οι 

οποίες μπορούν να εντοπιστούν σχετικά εύκολα εξετάζοντας κάθε περίοδο ξεχωριστά. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα ο χρήστης ενδέχεται να μπορεί να εντοπίσει αυτά τα 

τμήματα του προγράμματος που επιδέχονται βελτίωσης δίνοντας την εντύπωση ότι η 

συνολική λύση δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Η κατάσταση αυτή αποφεύγεται με αυτό το 

στάδιο. 

6.5.6 ΈΚΤΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΑΝΑΤΑΡΑΞΗ 

Αν το στιγμιότυπο προβλήματος που εξετάζεται έχει μια μόνο αίθουσα (π.χ. dataset 4) ή 

αν το κόστος που σχετίζεται με τις αίθουσες σε κάθε περίοδο είναι μηδενικό το 

προηγούμενο στάδιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Επιπλέον είναι πιθανό να μην υπάρχει 

αναδιάταξη των εξετάσεων στις αίθουσες για την ίδια περίοδο με χαμηλότερο κόστος. 

Ωστόσο η προσομοιωμένη αναζήτηση πρέπει να εκκινήσει από μια διαφορετική λύση 

έτσι ώστε να κινηθεί προς νέες λύσεις οι οποίες ενδεχομένως θα έχουν καλύτερο 

κόστος. Το θέμα αυτό αναλαμβάνει να το χειριστεί ένα επιπλέον στάδιο το οποίο 

αναταράσσει την λύση πριν την επιστρέψει. Ειδικότερα γίνεται χρήση δύο ευρετικών 

μεθόδων.  

Η πρώτη ευρετική τεχνική ανατάραξης χρησιμοποιεί κινήσεις KCs και αποδέχεται νέες 

λύσεις αν το κόστος τους είναι ίσο με την τρέχουσα καλύτερη λύση και η τοποθέτηση 

των εξετάσεων στις αίθουσες θεωρείται «καλύτερη» σε σχέση με την θέση των 

εξετάσεων σε αυτή. Μια λύση θεωρείται ότι έχει καλύτερη διάταξη εξετάσεων έναντι 

μιας άλλης όταν το άθροισμα από τις απόλυτες διαφορές των κατειλημμένων θέσεων 

κάθε αίθουσας από το μισό του αριθμού των θέσεων της αίθουσας  είναι μεγαλύτερο 

από μια άλλη λύση. Στην σύγκριση συμμετέχουν μόνο οι περίοδοι στις οποίες 

εντοπίζονται οι διαφορές ανάμεσα στις δύο λύσεις. Η βασική ιδέα πίσω από τον 

συγκεκριμένο ευρετικό μηχανισμό είναι ότι είναι καλύτερο να υπάρχουν στο 

πρόγραμμα εξετάσεων αίθουσες που είναι σχεδόν άδειες ή σχεδόν γεμάτες από ότι 

μισογεμάτες αίθουσες καθώς οι πρώτες δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία στην μετακίνηση 

εξετάσεων μεταξύ περιόδων. 

Η δεύτερη ευρετική τεχνική αφαιρεί προσωρινά έναν αριθμό από εξετάσεις από το 

πρόγραμμα και εν συνεχεία τις επανατοποθετεί χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό 

οπισθοχώρησης που περιγράφηκε στο στάδιο 2. Οι εξετάσεις που αφαιρούνται 

επιλέγονται στοχαστικά δίνοντας προτεραιότητα στις εξετάσεις με μεγαλύτερη 

συμμετοχή ανά φοιτητή στο συνολικό κόστος της λύσης. Είναι αναμενόμενο μετά την 

εφαρμογή της συγκεκριμένης ευρετικής μεθόδου το κόστος να είναι χειρότερο από το 
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τρέχον καλύτερο κόστος ωστόσο η λύση γίνεται αποδεκτή και χρησιμοποιείται ως 

αρχική λύση για το στάδιο 4 κλείνοντας τον κύκλο της φάσης βελτίωσης. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τεχνικές ανατάραξης της λύσης έτσι ώστε να αποφευχθεί η 

παγίδευση σε τοπικά βέλτιστα έχουν προταθεί γενικότερα σε προβλήματα 

βελτιστοποίησης αλλά και ειδικότερα για το πρόβλημα ΧΕΠ [Cas02]. 

6.6 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 

Στα πειράματα που έγιναν χρησιμοποιήθηκαν τα 8 στιγμιότυπα προβλημάτων του 

ITC07 τα οποία σύμφωνα με τους διοργανωτές του διαγωνισμού αναπαριστούν ένα 

μοντέλο του προβλήματος προγραμματισμού εξετάσεων που βρίσκεται κοντά στην 

πραγματικότητα τόσο από πλευράς δεδομένων όσο και από πλευράς περιορισμών και 

συνάρτησης κόστους. Τα επιμέρους στιγμιότυπα προβλημάτων παρουσιάζουν 

σημαντική διαφορά μεταξύ τους όχι μόνο σε ότι αφορά το μέγεθος των προβλημάτων 

αλλά και σε σχέση με τις επιμέρους τιμές που περιέχει ο δείκτης IMI. To στιγμιότυπο 

προβλήματος 4 είναι σχετικά ιδιαίτερο καθώς έχει μια μόνο αίθουσα γεγονός που 

καθιστά το στάδιο 5 άχρηστο ενώ ταυτόχρονα έχει σημαντικά μεγαλύτερη πυκνότητα 

συγκρούσεων σε σχέση με τα υπόλοιπα στιγμιότυπα προβλημάτων. Υψηλή τιμή για την 

πυκνότητα συγκρούσεων σημαίνει ότι η οπισθοχώρηση γίνεται δυσκολότερη.  

Παρατηρήθηκε επίσης ότι στο στιγμιότυπο προβλήματος 6 η τιμή της παραμέτρου 

«άνοιγμα εξετάσεων» που καθορίζει τον ελάχιστο αριθμό περιόδων  που πρέπει να 

απέχουν δύο εξετάσεις του ίδιου φοιτητή έτσι ώστε να μην υπάρχει ποινή είναι 

μεγαλύτερη από τον συνολικό αριθμό των διαθέσιμων περιόδων του προβλήματος. Άρα 

για το συγκεκριμένο πρόβλημα ανεξάρτητα από την θέση στην οποία τοποθετούνται οι 

εξετάσεις ο συγκεκριμένος παράγοντας κόστους έχει πάντα την τιμή 19.900. Άλλοι 

παράγοντες κόστους οι οποίοι μπορούν να εξαλειφθούν σε συγκεκριμένα προβλήματα 

είναι ο παράγοντας «δύο εξετάσεις στην ίδια ημέρα» για το στιγμιότυπο 8 και ο 

παράγοντας «μεικτές διάρκειες εξετάσεων» για το στιγμιότυπο 5 καθώς ο αντίστοιχος 

συντελεστής ποινής και στις δύο περιπτώσεις είναι μηδέν.  

Τα πειράματα έγιναν σε ένα μονοπύρηνο σταθμό εργασίας με χρονισμό επεξεργαστή 

3.2Ghz και μνήμη RAM 2GB που ήταν εφοδιασμένος με το περιβάλλον εκτέλεσης της 

Java (JRE 1.6). Το πρόγραμμα υπολογισμού του επιτρεπτού χρόνου εκτέλεσης το οποίο 

ήταν διαθέσιμο από του διοργανωτές του ITC07 όριζε ότι ο χρόνος εκτέλεσης δεν θα 

έπρεπε να υπερβαίνει τα 546 δευτερόλεπτα στον υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε.  Ο 

χρόνος μοιράστηκε δίνοντας 20% στην φάση κατασκευής και 80% στην φάση 

βελτίωσης. 

6.6.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 



 

Λόγω του περιορισμένου χρόνου εκτέλεσης χρησιμοποιήθηκαν αρκετ

προγραμματιστικές τεχνικές 

Σχεδιάστηκαν πλεονάζουσες δομές δεδομένων καθώς και βελτιστοποιημένες εκδόσεις 

των συναρτήσεων που υπολογίζουν επαυξητικά το κόστος 

δεδομένων  που περιγράφουν την λύση

αρχιτεκτονική Blackboard

επίλυση προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού

Η λύση αποθηκεύεται στο 

το πλήθος των εξετάσεων 

στην θέση i κρατείται η περίοδος στην οποία έχει τοποθετηθεί η εξέταση 

διάνυσμα, exam_room κρατείται στην θέση 

στην οποία τοποθετείται η εξέταση 

αποθηκεύεται ο αριθμός θέσεων που η εξέταση 

αίθουσα στην οποία έχει τοποθετηθεί.

(Σ6.3) ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΤΟ

Για την γρηγορότερη πρόσβαση στην πληροφορία που αφορά 

τοποθετηθεί σε μια περίοδο διατηρείται παράλληλα μια 

(Σ6.4) με P κόμβους όπου 

τοποθετηθούν εξετάσεις. Κάθε κόμβος είναι ένα διάνυσμα με 

τοποθετηθεί στην αντίστοιχη περίοδο.

(Σ6.4) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔ
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Λόγω του περιορισμένου χρόνου εκτέλεσης χρησιμοποιήθηκαν αρκετ

τεχνικές έτσι ώστε να βελτιωθούν τα παραγόμενα 

ηκαν πλεονάζουσες δομές δεδομένων καθώς και βελτιστοποιημένες εκδόσεις 

των συναρτήσεων που υπολογίζουν επαυξητικά το κόστος κάθε λύσης. Η δομή των 

που περιγράφουν την λύση του προβλήματος στηρίχθηκε στην 

Blackboard η οποία στο παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί 

επίλυση προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού. 

6.6.2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΛΥΣΗΣ 

λύση αποθηκεύεται στο blackboard χρησιμοποιώντας 3 διανύσματα με 

 όπως φαίνεται στο σχήμα (Σ6.3). Στο διάνυσμα 

κρατείται η περίοδος στην οποία έχει τοποθετηθεί η εξέταση 

κρατείται στην θέση i βρίσκεται ο αύξων αριθμός 

στην οποία τοποθετείται η εξέταση i. Στο διάνυσμα exam_seats

αποθηκεύεται ο αριθμός θέσεων που η εξέταση i καταλαμβάνει στην περίοδο και στην 

αίθουσα στην οποία έχει τοποθετηθεί. 

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΤΟΥ BLACKBOARD 

Για την γρηγορότερη πρόσβαση στην πληροφορία που αφορά στις εξετάσεις που έχουν 

τοποθετηθεί σε μια περίοδο διατηρείται παράλληλα μια πρόσθετη δομή δεδομένων 

κόμβους όπου P είναι το πλήθος των περιόδων στις οποίες μπορούν να 

τοποθετηθούν εξετάσεις. Κάθε κόμβος είναι ένα διάνυσμα με τις εξετάσεις που έχουν 

ντίστοιχη περίοδο. 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Λόγω του περιορισμένου χρόνου εκτέλεσης χρησιμοποιήθηκαν αρκετές 

 αποτελέσματα. 

ηκαν πλεονάζουσες δομές δεδομένων καθώς και βελτιστοποιημένες εκδόσεις 

κάθε λύσης. Η δομή των 

του προβλήματος στηρίχθηκε στην 

λθόν έχει χρησιμοποιηθεί [KY01] για την 

χρησιμοποιώντας 3 διανύσματα με μήκος ίσο με 

. Στο διάνυσμα exam_period 

κρατείται η περίοδος στην οποία έχει τοποθετηθεί η εξέταση i. Στο δεύτερο 

ο αύξων αριθμός της αίθουσας 

ats στην θέση i 

καταλαμβάνει στην περίοδο και στην 

 

εξετάσεις που έχουν 

δομή δεδομένων 

οποίες μπορούν να 

εξετάσεις που έχουν 

 

ΑΣΕΩΝ 
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Η πρόσβαση στο blackboard γίνεται μέσω ενός API (Application Programming 

Interface) που αποτελείται από λίγες σχετικά βασικές μεθόδους οι οποίες είναι 

δημόσιες (Κ6.1). 

// query info 

public int getPeriodIdForExamId(int exam_id) 

public int getRoomIdForExamId(int exam_id) 

// update blackboard 

public void schedule(int exam_id, int period_id, int room_id)  

public void unscheduled(int exam_id)  

public void changeRoom(int exam_id, int room_id) 

public void undoChangeRoom(int exam_id) 

// cost related 

public int computePenalty() 

public int computePenaltyIncremental(int exam_id, int period_id, int room_id) 

public int computePenaltyDecremental(int exam_id)  

(Κ6.1) API ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ BLACKBOARD 

Για κάθε μια από τις δύο κύριες μεθόδους που ενημερώνουν το blackboard (schedule και 

changeRoom) υπάρχει η αντίστοιχη μέθοδος η οποία την αναιρεί. Με αυτό τον τρόπο 

δίνεται η δυνατότητα της αναίρεσης του συνόλου των ενεργειών έτσι ώστε το 

πρόγραμμα εξετάσεων να επιστρέψει σε μια κατάσταση στην οποία βρισκόταν στο 

παρελθόν. 

6.6.3 ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΥΣΗΣ 

Η εγκυρότητα κάθε λύσης ελέγχεται σε κάθε βήμα κατά την διαδικασία κατασκευής και 

βελτίωσης του προγράμματος εξετάσεων. Η κλάση ValidityStructure η οποία 

χρησιμοποιείται από το Blackboard ενημερώνει για τις εξετάσεις οι οποίες εμποδίζουν 

την προς εισαγωγή εξέταση να εισαχθεί σε μια περίοδο καθώς και για τον αριθμό από 

θέσεις (καθίσματα) που υπάρχουν διαθέσιμες στην ίδια περίοδο. Οι σχετικές δομές της 

ValidityStructure (Σ6.5) ενημερώνονται όταν προστίθεται μια εξέταση σε μια περίοδο 

και αίθουσα καθώς και όταν αφαιρείται μια εξέταση από το πρόγραμμα. 

 



 

(Σ6.5)

 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη 

τροποποίηση χρησιμοποιήθηκαν τα 

Template. Στο Command DP

Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα 

τοποθέτηση τους σε ουρά εξυπηρέτησης καθώς και 

Κάθε κλήση για ενημέρωση αναπαρίσταται ως ένα αντικείμενο 

σημειωθεί ότι κάθε COMMAND

επιμέρους ενέργειες η αναίρεση των οπ

κατάλληλων μεθόδων αναίρεσης

βασικού COMMAND σε αντίστροφη σειρά

κατασκευής σύνθετων COMMANDs

COMMANDs. 

139 

) ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της εφαρμογής αλλά και η μελλοντική

τροποποίηση χρησιμοποιήθηκαν τα design patterns Command, Strategy

DP (Σ6.6) οι αιτήσεις προς εξυπηρέτηση γίνονται αντικείμενα. 

Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα καταγραφής του ιστορικού των 

σε ουρά εξυπηρέτησης καθώς και η δυνατότητα αναίρεσης ενεργειών.

Κάθε κλήση για ενημέρωση αναπαρίσταται ως ένα αντικείμενο COMMAND

COMMAND μπορεί να ενεργοποιεί μια σειρά από σύνθετες 

επιμέρους ενέργειες η αναίρεση των οποίων καθίσταται εφικτή μέσω της κατασκευής 

κατάλληλων μεθόδων αναίρεσης που συνήθως περιέχουν τις ενέργειες αναίρεσης του 

σε αντίστροφη σειρά. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα της 

COMMANDs χρησιμοποιώντας ως δομικά στοιχεία

 

 

εφαρμογής αλλά και η μελλοντική 

Strategy, Observer και 

εξυπηρέτηση γίνονται αντικείμενα. 

των ενεργειών, η 

δυνατότητα αναίρεσης ενεργειών. 

COMMAND. Αξίζει να 

μπορεί να ενεργοποιεί μια σειρά από σύνθετες 

οίων καθίσταται εφικτή μέσω της κατασκευής 

που συνήθως περιέχουν τις ενέργειες αναίρεσης του 

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα της 

χρησιμοποιώντας ως δομικά στοιχεία απλά 
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(Σ6.6) COMMAND DESIGN PATTERN 

Το Strategy DP (Σ6.7) επιτρέπει τον ορισμό μιας οικογένειας αλγορίθμων που τα μέλη 

της εμπεριέχονται σε αντικείμενα που το ένα μπορεί να αντικαταστήσει το άλλο. 

Συνεπώς δυναμικά μπορούν να εναλλάσσονται αλγόριθμοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται 

από την εφαρμογή καθώς θεωρούνται ως ισοδύναμοι από πλευράς συμπεριφοράς και 

δυνατοτήτων. 

 

(Σ6.7) STRATEGY DESIGN PATTERN 

Το Observer DP (Σ6.8) επιτρέπει τον ορισμό σχέσεων εξάρτησης ένα προς πολλά μεταξύ 

αντικειμένων έτσι ώστε όταν ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό της εσωτερικής 

κατάστασης ενός αντικειμένου αλλάξει όλα τα εξαρτώμενα αντικείμενα να 

ειδοποιηθούν και να ενημερωθούν κατάλληλα. H Java διαθέτει ενσωματωμένη 

υποστήριξη για το Observer design pattern μέσω της κλάσης java.util.Observable και της 

διεπαφής java.util.Observer. 
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(Σ6.8) OBSERVER DESIGN PATTERN 

Το Template DP (Σ6.9) χρησιμοποιείται για να οριστεί ο σκελετός ενός αλγορίθμου ενώ 

οι λεπτομέρειες αφήνονται για αργότερα. Με αυτό τον τρόπο οι υποκλάσεις μπορούν να 

ορίσουν  τμήματα του αλγορίθμου χωρίς να αλλάζει η αρχική δομή. Η μέθοδος 

improveSolution() περιέχει τον σκελετό του αλγορίθμου ενώ οι λεπτομέρειες ορίζονται 

από τις υποκλάσεις οι οποίες περιέχουν την υλοποίηση για τις αφηρημένες μεθόδους 

της κλάσης AbstractHeuristicSolver. 

 

(Σ6.9) TEMPLATE DESIGN PATTERN 

Ο προγραμματισμός έγινε στην γλώσσα προγραμματισμού Java παρά την χαμηλότερη 

ταχύτητα εκτέλεσης των προγραμμάτων που εν γένει γράφονται στην Java σε σχέση με 

τις μεταγλωττιζόμενες γλώσσες προγραμματισμού. Το μειονέκτημα αυτό ωστόσο 

εξισορροπήθηκε από την ευκολία προγραμματισμού σύνθετων αλγορίθμων σε 

συνδυασμό με το πλούσιο API της γλώσσας ιδιαίτερα σε ότι έχει να κάνει με τις δομές 

δεδομένων και την ενσωμάτωση των generics στην γλώσσα. Για τμήματα της 
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εφαρμογής που αφορούσαν τον χειρισμό γράφων  χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη 

JGraphT (http://jgrapht.sourceforge.net/). 

6.6.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η συμμετοχή μας στον διαγωνισμό ITC07 [GAH08] συμπεριλήφθηκε αρχικά στις πέντε 

καλύτερες λύσεις και εν συνεχεία έλαβε την δεύτερη θέση στην κατάταξη. Νικητής του 

διαγωνισμού αναδείχθηκε ο Tomas Muller ο οποίος χρησιμοποίησε την βιβλιοθήκη 

Constraint Solver Library (http://cpsolver.sf.net) που είχε αναπτύξει στο παρελθόν. Ο 

πίνακας (Π6.8) δείχνει τα καλύτερα αποτελέσματα για κάθε ένα από τους 5 φιναλίστ 

του διαγωνισμού. Για να εξαχθούν τα αποτελέσματα πραγματοποιήθηκαν 10 τρεξίματα 

από τους διοργανωτές του ITC07 για κάθε φιναλίστ σε κάθε στιγμιότυπο προβλήματος.  

Επιπλέον πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η κατάταξη βάσει των 

αποτελεσμάτων μπορούν να βρεθούν στο (http://www.cs.qub.ac.uk/itc2007/ 

winner/finalorder.htm).   

 Muller Gogos et al. Atsuta et al. De Smet Pillay 

Dataset 1 4.370 5.905 8.006 6.670 12.035 

Dataset 2 400 1.008 3.470 623 3.074 

Dataset 3 10.049 13.771 17.669 infeasible 15.917 

Dataset 4 18.141 18.674 22.559 infeasible 23.582 

Dataset 5 2.988 4.139 4.714 3.848 6.860 

Dataset 6 26.585 27.640 29.155 27.815 32.250 

Dataset 7 4.213 6.572 10.473 5.429 17.666 

Dataset 8 7.742 10.521 14.317 infeasible 16.184 

(Π6.8) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ITC07 

Ο Muller παρουσίασε περαιτέρω βελτιωμένες τιμές στο [Mul08]. Οι τιμές αυτές μαζί με 

τα αποτελέσματα από την δική μας βελτιωμένη προσέγγισή η οποία περιγράφηκε στις 

προηγούμενες παραγράφους [GAH09] παρουσιάζονται στον πίνακα (Π6.9). Θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα  και κατά δύο περιπτώσεις προέκυψαν μετά από 

100 τρεξίματα για κάθε στιγμιότυπο προβλήματος και ότι κάθε τρέξιμο ολοκληρώθηκε 

εντός του χρονικού περιορισμού που όριζε ο διαγωνισμός.   

 Muller  Gogos et al. 

Dataset 1 4.356 4.775 

Dataset 2 390 385 

Dataset 3 9.568 8.996 

Dataset 4 16.591 16.204 

Dataset 5 2.941 2.929 

Dataset 6 25.775 25.740 
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Dataset 7 4.088 4.087 

Dataset 8 7.565 7.777 

(Π6.9) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ [MUL08] ΚΑΙ [GAH09] 

Στον πίνακα (Π6.10) παρουσιάζεται η ανάλυση κόστους για τα καλύτερα 

αποτελέσματα του προηγούμενου πίνακα κάθε προσέγγισης [GAH09]. Επιπλέον στον 

ίδιο πίνακα παρουσιάζονται η μέση και η χειρότερη τιμή κόστους όπως καταγράφηκαν 

στα πειράματα που έγιναν. 

Datasets 1 2 3 4 5 6 7 8 

Two Exams in a Row 154 0 1.620 5.859 0 3.740 25 0 

Two Exams in a Day  0 10 1.610 4.290 0 0 0 0 

Wider Spreads 2.716 0 4.926 3.925 1.259 19.900 3.602 6.872 

Period Penalties  320 0 100 2.000 200 450 0 365 

Room Penalties  1.050 375 0 0 0 1.200 0 135 

Mix Duration Penalties 280 0 0 0 0 75 0 0 

Front Load Penalties 255 0 740 130 1.470 375 460 405 

Total Penalty  4.775 385 8.996 16.204 2.929 25.740 4.087 7.777 

Average Penalty 5.032 404 9.484 19.607 3.158 26.310 4.352 8.098 

Worst Penalty 5.366 430 10.012 23.589 3.462 27.000 4.583 8.552 

(Π6.10) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ [GAH09] 

Στον πίνακα (Π6.11) παρουσιάζονται οι αυξομειώσεις κόστους οι οποίες προηγήθηκαν 

έτσι ώστε να οδηγηθεί η διαδικασία στις τιμές που αναφέρονται. Άνοδος κόστους 

συμβαίνει όταν λιγότερο καλές λύσεις γίνονται αποδεκτές κατά την διάρκεια των 

σταδίων SA και διατάραξης λύσης. Ο τίτλος κάθε γραφήματος περιέχει δύο τιμές. Η 

πρώτη είναι το κόστος της φάσης κατασκευής λύσης και η δεύτερη είναι το κόστος της 

τελικής λύσης.  
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(Π6.11) ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ 

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα τα οποία επετεύχθησαν  με την μέθοδο που 

περιγράφηκε είναι πολύ καλά καθώς πετυχαίνουν τις καλύτερες γνωστές τιμές σε 6 

από τα 8 προβλήματα στου διαγωνισμού ITC07 ενώ και στα υπόλοιπα δύο προβλήματα 

η μέθοδος παρουσιάζει αρκετά καλή συμπεριφορά. Ένα ιδιαίτερα θετικό στοιχείο της 

μεθόδου είναι ότι παρουσιάζει σταθερότητα καθώς επιτυγχάνει να δημιουργήσει λύση 

σε όλα τα προβλήματα και σε όλες τις περιπτώσεις εκτέλεσης της. Επίσης σε περίπτωση 

που διατεθεί περισσότερος χρόνος τα αποτελέσματα είναι ακόμα καλύτερα σε σχέση με 

αυτά που παρουσιάζονται στον πίνακα (Π6.11). 

6.7 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ITC07 ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

Ένας σημαντικός περιορισμός που επέβαλε ο διαγωνισμός ITC07, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, ήταν ο χρόνος εκτέλεσης και ο τύπος του υπολογιστή στον οποίο θα 

εκτελούταν η εφαρμογή. Προκειμένου να ανιχνευθούν τα κάτω όρια της συνάρτησης 

κόστους για κάθε στιγμιότυπο προβλήματος αλλά και προκειμένου να εξεταστούν νέες 

τεχνικές αντιμετώπισης του ΧΕΠ-ITC07 αποφασίσθηκε να αφαιρεθεί ο συγκεκριμένος 

περιορισμός. Οι λύσεις που παρουσιάζονται στην συνέχεια έχουν ως περιβάλλον 

εκτέλεσης το Grid ενώ δεν υφίσταται κάποιος περιορισμός χρόνου στην εκτέλεση των 

μεθόδων. 

6.7.1 GRID COMPUTING-SCHEDSCRIPTER 

Ως Grid computing ορίζεται στο [FKT01] «ο συντονισμένος διαμοιρασμός πόρων και η 

επίλυση προβλημάτων από ένα δυναμικό ιδεατό οργανισμό ο οποίος απαρτίζεται από 

πολλά  συμμετέχοντα ιδρύματα». Πρόκειται για ένα ελπιδοφόρο υπολογιστικό 
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περιβάλλον ικανό να διαθέσει σημαντική υπολογιστική ισχύ προκειμένου να επιλυθούν 

απαιτητικά επιστημονικά προβλήματα. Υπάρχουν εν εξελίξει πολλές συντονισμένες 

προσπάθειες προκειμένου να δημιουργηθεί υποδομή Grid σε παγκόσμιο επίπεδο (π.χ. 

EGEE) αλλά και διάφορα Grids με τοπικό χαρακτήρα (π.χ. HellasGrid). 

Για να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση εφαρμογών στο Grid χρησιμοποιήθηκε ο 

SchedScripter. Ο SchedScripter λειτουργεί ως υποδομή που επιτρέπει τον ορισμό ροής 

εργασιών πάνω από υπηρεσίες διαδικτύου και έχει ως στόχο την υλοποίηση 

κατανεμημένων εφαρμογών χρονοδρομολόγησης οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν σε 

μια υποδομή Grid. Ο SchedScripter αποτελεί εξέλιξη των SchedSP [GAH05a] και 

SchedSP-WS [GAH05b] που είναι frameworks για την δημιουργία εφαρμογών 

χρονοδρομολόγησης ως web services. Η γλώσσα ροής εργασιών (workflow) που 

υποστηρίζεται είναι η WS-BPEL 2.0. Οι κύριες οντότητες που απαρτίζουν τον 

SchedScripter είναι η εφαρμογή χρονοδρομολόγησης, το μητρώο και οι κόμβοι εργάτες 

(Σ6.10). 

 

(Σ6.10) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ SCHEDSCRIPTER  

Η εφαρμογή χρονοδρομολόγησης συντονίζει την διαδικασία επίλυσης και ορίζει την ροή 

εργασιών η οποία θα εκτελεστεί. Οι κόμβοι εργάτες δηλώνονται στο μητρώο το οποίο 

σε τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχει ότι οι κόμβοι παραμένουν ενεργοί. Η εφαρμογή 

χρονοδρομολόγησης εντοπίζει υπολογιστικούς πόρους χρησιμοποιώντας το μητρώο και 

τους αναθέτει κάποια υπολογιστική εργασία. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από 

κάθε κόμβο εργάτη είναι:  

• Υπηρεσία διαχείρισης αρχείων.  

• Υπηρεσία διαχείρισης εργασιών για την εκτέλεση εργασιών σε ένα κόμβο.  

• Υπηρεσία JobHost η οποία προσφέρει μια κλάση java με την μορφή ενός jar 

(java archive) αρχείου ως μια υπηρεσία διαδικτύου.  

• Υπηρεσία διαχείρισης των κόμβων εργατών που αναλαμβάνει τον τερματισμό 

τον κόμβων εργατών καθώς και την δημοσιοποίηση των υπηρεσιών που 

παρέχονται.  
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Ο χρήστης μπορεί να ορίζει υπηρεσίες διαδικτύου οι οποίες τοποθετούνται στο ίδιο 

πακέτο μαζί με τον κόμβο εργάτη και μεταδίδονται προς ένα απομακρυσμένο 

υπολογιστή. Για διεργασίες οι οποίες δεν είναι γραμμένες σε WS-BPEL 2.0 θα πρέπει να 

υλοποιηθεί η διαχείριση του φόρτου εργασίας έτσι ώστε να διαμοιραστεί ο 

υπολογιστικός φόρτος στους διαθέσιμους υπολογιστές που παρέχονται από το Grid. 

Για τα επιμέρους τμήματα του SchedScripter δηλαδή τον Master Node (Σ6.11) και τους 

Worker Nodes (Σ6.12) δημιουργούνται  ξεχωριστά πακέτα εγκατάστασης. 

 

(Σ6.11) MASTER NODE 

 

(Σ6.12) WORKER NODE 

Για να λειτουργήσει μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί τον SchedScripter θα πρέπει 

πρώτα να γίνει εκκίνηση του μητρώου. Στην συνέχεια οι κόμβοι εργάτες υποβάλλονται 

ως εργασίες του Grid χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα εργαλεία που προσφέρονται 

από το middleware του EGEE που ονομάζεται gLite (http://www.glite.org). Η εφαρμογή 

χρονοδρομολόγησης συνδέεται με το μητρώο προκειμένου να εντοπίζει διαθέσιμους 

υπολογιστικούς πόρους καθώς αυτοί γίνονται διαθέσιμοι. Από το σημείο αυτό και μετά 

η εφαρμογή είναι σε θέση να ορίσει μια ροή εργασίας  που θα οδηγήσει στην λύση του 

προβλήματος είτε χρησιμοποιώντας την WS-BPEL 2.0 είτε απευθείας αναθέτοντας 

εργασίες στους υπολογιστικούς πόρους χρησιμοποιώντας το API του SchedScripter. 
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6.7.2 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΧΕΠ-ITC07 

Στην προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος ΧΕΠ-ITC07 κάνοντας χρήση του 

Grid δοκιμάστηκαν διάφορα σενάρια επίλυσης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 

του περιβάλλοντος εκτέλεσης όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι δεν υπάρχει 

εγγύηση για την επιτυχή εκτέλεση της εργασίας που ανατίθεται σε κάθε κόμβο του 

Grid.   

Η πρώτη προσέγγιση ονομάστηκε ISPS (Independent Solvers with Parameter Sweep = 

ανεξάρτητοι επιλυτές με σάρωση παραμέτρων) και στόχευε στην επαλήθευση ότι 

όντως το Grid θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως περιβάλλον εκτέλεσης για το 

συγκεκριμένο πρόβλημα. Δημιουργήθηκαν ανεξάρτητοι επιλυτές οι οποίοι 

αρχικοποιήθηκαν με διαφορετικές παραμέτρους. Οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν 

ήταν η τιμή αρχικοποίησης της συνάρτησης παραγωγής τυχαίων αριθμών, η αρχική 

θερμοκρασία και ο ρυθμός μείωσης της θερμοκρασίας που χρησιμοποιείται από το 

στάδιο του SA. Κάθε κόμβος εργάτης αρχικοποιείται με  ένα διαφορετικό διάνυσμα από 

τις παραπάνω παραμέτρους και εκτελεί την σειριακή μέθοδο που έχει ήδη περιγραφεί 

για την επίλυση του προβλήματος. Το καλύτερο αποτέλεσμα κάθε κόμβου συλλέγεται 

από τον κόμβο διαχειριστή και η συνολικά καλύτερη λύση παρουσιάζεται ως 

αποτέλεσμα. 

Η δεύτερη προσέγγιση ονομάστηκε SCIA (Synchronous Continuous Improvement 

Approach = σύγχρονη συνεχής βελτίωση) και είχε ως κεντρική ιδέα τον συντονισμό των 

επιμέρους κόμβων εργατών έτσι ώστε να επικεντρώνονται σε περιοχές του χώρου 

αναζήτησης οι οποίες είναι ελπιδοφόρες (Σ6.13). Και εδώ κάθε κόμβος εργάτης ξεκινά 

με διαφορετικές αρχικές παραμέτρους και του διατίθεται ένα χρονικό διάστημα στο 

οποίο θα πρέπει να εντοπίσει μια λύση. Όταν λήξει ο χρόνος που έχει στην διάθεσή του 

αναφέρει την λύση που εντόπισε στο κόμβο διαχειριστή και αναμένει να λάβει μια νέα 

λύση την οποία θα προσπαθήσει να βελτιώσει. Ο διαχειριστής διατηρεί μια ουρά με τις 

λύσεις που έχουν βρεθεί μέχρι την τρέχουσα χρονική στιγμή και διοργανώνει ένα 

τουρνουά ανάμεσα στις καλύτερες λύσεις έτσι ώστε να επιλέξει κάθε φορά την λύση 

την οποία θα αποστείλει σε κάθε διαθέσιμο κόμβο εργάτη. Ο κόμβος διαχειριστής 

συγχρονίζεται με όλους τους κόμβους εργάτες και στο τέλος κάθε κύκλου λαμβάνει τις 

ενδιάμεσες λύσεις οι οποίες έχουν παραχθεί από αυτούς. Αν μέσα στο χρονικό διάστημα 

το οποίο έχει οριστεί ως διάρκεια κύκλου κάποιος κόμβος εργάτης δεν έχει 

δημιουργήσει λύση απλά αγνοείται. 
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6.7.3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΤΟ GRID 

Τα πειράματα εκτελέστηκαν στην υποδομή του EGEE και ο SchedScripter 

χρησιμοποιήθηκε για την διαχείριση όλης της διαδικασίας. Η ροή εργασίας υλοποιήθηκε 

σε Java χρησιμοποιώντας το API του SchedScripter.  

Για την προσέγγιση ISPS η ροή εργασίας είναι μια απλή σάρωση παραμέτρων 

(parameter sweep). Ο επιλυτής και τα στιγμιότυπα προβλημάτων  μεταφέρονται στο 

κόμβο εργάτη χρησιμοποιώντας την υπηρεσία διαδικτύου διαχείρισης αρχείων. Κάθε 

φορά που ένας κόμβος εργάτης αναφέρεται ότι είναι διαθέσιμος ο επιλυτής εκτελείται 

χρησιμοποιώντας την υπηρεσία διαδικτύου διαχείρισης εργασιών. Η ροή εργασίας 

παρακολουθεί της κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εργασία. Όταν η εργασία 

ολοκληρωθεί  η λύση που έχει προκύψει συλλέγεται και αποθηκεύεται και ένα άλλο νέο 

στιγμιότυπο προβλήματος ανατίθεται στον κόμβο. Χρησιμοποιήθηκαν 120 κόμβοι 

εργάτες οι οποίοι ταυτόχρονα έλυναν στιγμιότυπα προβλημάτων δοκιμάζοντας 

συστηματικά διαφορετικούς συνδυασμούς παραμέτρων της προσομοιωμένης 

ανόπτησης. Ειδικότερα η θερμοκρασία έλαβε τιμές από 10 έως 110 βαθμούς με βήμα 10 

και ο συντελεστής μείωσης θερμοκρασίας έλαβε τιμές από 0,90 έως 0,99 με βήμα 0,01. 

Για κάθε εκτέλεση χρησιμοποιήθηκε διαφορετική τιμή αρχικοποίησης της συνάρτησης 

παραγωγής τυχαίων αριθμών. Στο (Σ6.14) παρουσιάζονται γραφικά τα αποτελέσματα 

εκτέλεσης του πειράματος στο στιγμιότυπο προβλήματος 1 για χρόνο εκτέλεσης 1.200 

δευτερόλεπτα για όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των παραμέτρων  που 

αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

SCIA  

Problem Creator 

Coordinator 

Problem Creator 

SCIA  

Solution Improver 

Problems Solutions 

Problem Solver 

(Σ6.13) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ SCIA 
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(Σ6.14) ISPS 

Στην περίπτωση SCIA μια διεργασία συντονιστής αρχικοποιεί την γεννήτρια 

προβλημάτων από την οποία λαμβάνει νέα προβλήματα και τα αναθέτει στους κόμβους 

εργάτες. Όταν ολοκληρωθεί η επίλυση συλλέγει τα αποτελέσματα. Η διαδικασία 

συνεχίζεται μέχρι η γεννήτρια προβλημάτων να διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν άλλα 

προβλήματα. Η συνολικά καλύτερη τιμή είναι αυτή που επιστρέφεται ως αποτέλεσμα. 

Στο σχετικό πείραμα που έγινε 30 κόμβοι εργάτες αρχικοποιήθηκαν με διαφορετικές 

παραμέτρους και έλυσαν το πρόβλημα σε 15 βήματα. Όταν ολοκληρώνεται κάθε βήμα, 

επιλέγονται εκείνες οι λύσεις οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την αρχικοποίηση εκ 

νέου τις διαδικασίας βελτίωσης από τους κόμβους εργάτες στο επόμενο βήμα. Ο τρόπος 

επιλογής της λύσης που χρησιμοποιήθηκε έδινε 50% πιθανότητα επιλογής στην 

καλύτερη λύση αλλιώς η επιλογή της λύσης γινόταν με την διοργάνωση ενός τουρνουά 

ανάμεσα στις διαθέσιμες λύσεις. Στο τουρνουά αυτό κάθε λύση συμμετείχε με 

πιθανότητα επιλογής που ήταν μεγαλύτερη για τις λύσεις με ευνοϊκότερο κόστος. Το 

σχήμα (Σ6.15) δείχνει την πορεία βελτίωσης του κόστους της καλύτερης λύσης για το 

στιγμιότυπο προβλήματος 3 με την μέθοδο SCIA. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα 

χρησιμοποιήθηκαν 15 στάδια βελτίωσης και ο χρόνος εκτέλεσης που απαιτήθηκε ήταν 

περίπου 1.200 δευτερόλεπτα. 
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(Σ6.15) SCIA. ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Στον πίνακα (Π6.12) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων τόσο για το 

ISPS όσο και για το SCIA [GGA09]. Παρατηρείται ότι τα αποτελέσματα του SCIA είναι 

σημαντικά καλύτερα σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του ISPS αν και η συνολική 

υπολογιστική ισχύς που χρησιμοποιήθηκε ήταν περίπου ίδια και στις δύο περιπτώσεις.  

Πρόβλημα ISPS SCIA 

Dataset 1 4.699 4.699 

Dataset 2 385 385 

Dataset 3 8.546 8.500 

Dataset 4 15.884 14.879 

Dataset 5 2.823 2.795 

Dataset 6 25.565 25.410 

Dataset 7 3.975 3.884 

Dataset 8 7.493 7.440 

(Π6.12) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ISPS ΚΑΙ SCIA 

Πιστεύουμε ότι υπάρχει σημαντική δυναμική πίσω από την χρήση των πόρων του Grid 

στην προσπάθεια επίλυσης δύσκολων προβλημάτων βελτιστοποίησης.  Νέοι 

αλγόριθμοι απαιτούνται προκειμένου αυτό να καταστεί  δυνατό. Τεχνικές επίλυσης με 

χαρακτηριστικά όπως η ανοχή αποτυχίας εκτέλεσης επιμέρους τμημάτων της 

διαδικασίας και η περιορισμένη ανάγκη για επικοινωνία μεταξύ τους φαίνεται να είναι 

πλέον κατάλληλες για ένα Grid περιβάλλον. 
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6.8 ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 

Με δεδομένη την εμπειρία η οποία αποκτήθηκε από την ενασχόληση μας με το 

πρόβλημα ΧΕΠ στα πλαίσια του διαγωνισμού ITC07 επιχειρήθηκε η δημιουργία μιας 

εφαρμογής η οποία επιλύει το πρόβλημα για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών 

(ΤΗΜ&ΤΥ). Ωστόσο, το πρόβλημα ΧΕΠ παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες στην 

περίπτωση των Ελληνικών Πανεπιστημίων εν γένει οι οποίες δεν επιτρέπουν την 

απευθείας  εφαρμογή του μοντέλου προβλήματος όπως έχει οριστεί στο ITC07. 

Επιπλέον προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια εφαρμογή  στην πράξη θα 

πρέπει να διακρίνεται από εύκολη και διαισθητική χρήση, στοιχεία που δεν 

εξετάστηκαν καθόλου στην περίπτωση του διαγωνισμού. 

Οι διαφορές του ΧΕΠ-ΤΗΜ&ΤΗΥ με το ΧΕΠ-ITC07 συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία: 

• Στα Ελληνικά Πανεπιστήμια δεν υπάρχει κάποια γενική αρχή η οποία να είναι 

υπεύθυνη για την διενέργεια των εξετάσεων σε όλα τα Τμήματα του 

Πανεπιστημίου όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού. Κάθε 

Τμήμα διαθέτει τους δικούς του πόρους που χρησιμοποιεί για τις εξετάσεις του. 

Κατά συνέπεια το πρόβλημα ΧΕΠ-ITC07 παρουσιάζει σημαντικά μεγαλύτερο 

αριθμό εξετάσεων και φοιτητών σε σχέση με το πρόβλημα ΧΕΠ-ΤΗΜ&ΤΗΥ. 

• Στο ΧΕΠ-ΤΗΜ&ΤΗΥ το πρόγραμμα εξετάσεων θεωρείται εφικτό ακόμα και αν 

υπάρχουν συγκρούσεις εξετάσεων δηλαδή εξετάσεις οι οποίες έχουν 

προγραμματιστεί στην ίδια περίοδο και έχουν κοινούς φοιτητές. Δηλαδή, οι 

συγκρούσεις εξετάσεων από αυστηρός περιορισμός στο ΧΕΠ-ITC07 γίνεται 

χαλαρός περιορισμός στο ΧΕΠ-ΤΗΜ&ΤΗΥ. 

• Στο ΧΕΠ-ΤΗΜ&ΤΗΥ για κάθε εξέταση υπάρχει πληροφορία για το μάθημα που 

εξετάζεται η οποία αφορά το εξάμηνο και τον τομέα στον οποίο ανήκει. Θα 

πρέπει να ισχύει ότι εξετάσεις μαθημάτων που ανήκουν στο ίδιο εξάμηνο δεν θα 

πρέπει να εξετάζονται στην ίδια ημέρα και μαθήματα του ίδιου εξαμήνου 

(πιθανά όμως διαφορετικής κατεύθυνσης) δεν θα πρέπει να εξετάζονται στην 

ίδια ημέρα και ώρα (για παράδειγμα δύο μαθήματα  του 10ου εξαμήνου που 

ανήκουν σε διαφορετικούς τομείς μπορούν να εξεταστούν την ίδια ημέρα αλλά 

υποχρεωτικά η εξέταση του καθενός θα πρέπει να γίνεται σε διαφορετική ώρα).   

• Στο ΧΕΠ-ΤΗΜ&ΤΗΥ ενδεχομένως υπάρχουν εξετάσεις οι οποίες δεν μπορούν να 

διοργανωθούν σε ορισμένες περιόδους. 

• Στο ΧΕΠ-ΤΗΜ&ΤΗΥ ενδεχομένως να υπάρχουν εξετάσεις οι οποίες πρέπει να 

εξεταστούν σε ορισμένες περιόδους. Από πλευράς μοντελοποίησης ο 

περιορισμός αυτός είναι ισοδύναμος με τον προηγούμενο. 
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• Οι περιορισμοί διάταξης μεταξύ των εξετάσεων του ΧΕΠ-ITC07 επεκτείνονται 

στην περίπτωση του ΧΕΠ-ΤΗΜ&ΤΗΥ ώστε να περιέχουν και την έννοια της 

απόστασης. Δηλαδή μια εξέταση μπορεί να έχει περιορισμό ότι θα πρέπει να 

διοργανωθεί μετά από μια εξέταση ορίζοντας επιπλέον και τον αριθμό των 

περιόδων που πρέπει κατ’ ελάχιστο να παρεμβάλλονται μεταξύ τους.  Επιπλέον 

μπορεί να οριστεί ότι μια εξέταση θα πρέπει να απέχει έναν συγκεκριμένο 

αριθμό περιόδων από μια άλλη εξέταση. 

• Στο ΧΕΠ-ΤΗΜ&ΤΗΥ δεν υπάρχει η έννοια του περιορισμού χωρητικότητας 

αιθουσών. Εμμέσως αυτό επιβάλλεται μέσω του ορισμού ενός άνω ορίου 

αριθμού εξετάσεων που μπορούν να διοργανωθούν ταυτόχρονα στην ίδια 

ημέρα και περίοδο. 

• Στο ΧΕΠ-ΤΗΜ&ΤΗΥ όλες οι εξετάσεις και όλες οι περίοδοι έχουν την ίδια 

διάρκεια η οποία είναι  3 ώρες. 

Η συνάρτηση κόστους διαμορφώνεται με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του 

προγράμματος εξετάσεων: 

• Θα πρέπει οι εξετάσεις που ανήκουν σε κάθε συνδυασμό εξαμήνου και τομέα  να 

είναι κατανεμημένες ομοιόμορφα στις διαθέσιμες περιόδους του προγράμματος 

εξετάσεων. Ειδικότερα για κάθε εξάμηνο – τομέα υπολογίζεται το πλήθος των 

μαθημάτων Μ και στην συνέχεια διαιρείται ο συνολικός αριθμός των περιόδων 

της εξεταστικής Π με αυτή την τιμή Χ=Π/Μ. Αν δυο διαδοχικές εξετάσεις του 

εξαμήνου-τομέα βρίσκονται σε απόσταση Α μικρότερη από το προηγούμενο 

πηλίκο Α<Χ τότε προστίθεται στο κόστος της λύσης το γινόμενο της «ποινής 

άνισης κατανομής μαθημάτων εξαμήνου τομέα» με την διαφορά ανάμεσα Χ και 

Α. Με αυτό τον τρόπο προστίθεται ποινή στην λύση όταν τα μαθήματα ενός 

εξαμήνου-τομέα παρουσιάζουν «συμπυκνώσεις» σε κάποια σημεία του 

προγράμματος εξετάσεων. 

• Θα πρέπει να ελαχιστοποιείται ο αριθμός των φοιτητών που εξετάζονται 

ταυτόχρονα σε δύο μαθήματα.  

• Θα πρέπει να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ διαδοχικών εξετάσεων για το 

σύνολο των φοιτητών. 

• Θα πρέπει να ελαχιστοποιείται ο αριθμός των φοιτητών που εξετάζονται σε δύο 

μαθήματα στην ίδια ημέρα.  

• Θα πρέπει οι εξετάσεις με μεγάλο αριθμό φοιτητών να τοποθετούνται στην 

αρχή της εξεταστικής. 

• Θα πρέπει να ανατίθεται ο μικρότερος δυνατόν αριθμός φοιτητών σε 

εξεταστικές περιόδους που έχουν χαρακτηριστεί ως μη επιθυμητές. 
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6.8.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Για κάθε φοιτητή είναι γνωστό το έτος και τα εξάμηνο σπουδών στο οποίο ανήκει. 

Επίσης γνωστά είναι τα μαθήματα που έχει δηλώσει και για τα οποία έχει δικαίωμα 

εξέτασης. Στο ΤΜΗΜ&ΤΥ επιτρέπεται στους φοιτητές να δηλώσουν οποιοδήποτε 

αριθμό μαθημάτων αρκεί το εξάμηνο στο οποίο βρίσκονται να μην είναι μικρότερο από 

το εξάμηνο στο οποίο ανήκει το μάθημα. Συνεπώς υπάρχουν περιπτώσεις φοιτητών με 

πολύ μεγαλύτερο αριθμό δηλωθέντων μαθημάτων από τα 8 μαθήματα τα οποία 

περιέχει κατά μέσο όρο ένα εξάμηνο. 

Η εξεταστική περίοδος συνήθως διαρκεί 3 ή 4 εβδομάδες και μαθήματα εξετάζονται σε 

όλες τις ημέρες της εβδομάδας πλην της Κυριακής. Κάθε ημέρα έχει 4 τρίωρα στα οποία 

μπορούν να διοργανωθούν εξετάσεις (08:00-11:00, 11:00-14:00, 14:00-17:00 και 

17:00-20:00). Συνεπώς ο αριθμός των περιόδων εξέτασης για μια εξεταστική περίοδο 

είναι 4*6*4=96. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ορισμένες από τις εξεταστικές 

περιόδους μπορούν να δηλωθούν ως μη επιθυμητές (π.χ. Σάββατο 17:00-20:00). 

Για κάθε μάθημα είναι γνωστό ο κωδικός του, ο τίτλος του, τα ονόματα των εξεταστών, 

το σύνολο των φοιτητών που το έχουν δηλώσει καθώς και οι χρονικές περίοδοι στις 

οποίες δεν μπορεί να τοποθετηθεί στο τελικό πρόγραμμα (λόγω απουσίας του 

διδάσκοντα-εξεταστή σε συνέδρια ή λόγω ανωτέρας βίας). Ένα μάθημα μπορεί να 

οριστεί ότι θα πρέπει να εξετάζεται μετά από ένα ελάχιστο αριθμό περιόδων σε σχέση 

με ένα άλλο  μάθημα. Τέλος ένα μάθημα μπορεί να οριστεί ότι θα πρέπει να εξετάζεται 

σε συνεχόμενες περιόδους σε σχέση με ένα άλλο μάθημα (π.χ. το μάθημα Μηχανολογικό 

Σχέδιο θα πρέπει να εξεταστεί σε συνεχόμενες περιόδους και οι σπουδαστές του να 

χωριστούν σε δύο Τμήματα). 

Η κατεύθυνση στην οποία η εφαρμογή αναζητά την λύση εξαρτάται από την βαρύτητα 

που έχει ανατεθεί σε κάθε παράγοντα κόστους από τον χρήστη της εφαρμογής. 

Ειδικότερα ο χρήστης μπορεί να ορίσει τις ακόλουθες παραμέτρους: 

• SemesterSectorDistance: Ποινή για την παρουσία στο πρόγραμμα εξετάσεων 

διαδοχικών εξετάσεων του ίδιου εξαμήνου και τομέα σε απόσταση μικρότερη 

από την μέση απόσταση που θα έπρεπε να ισχύει (μέση απόσταση = αριθμός 

περιόδων/αριθμός μαθημάτων). 

• Conflict: Ποινή για διοργάνωση 2 εξετάσεων για ένα φοιτητή στην ίδια ημέρα 

και ώρα. 

• TwoInADay: Ποινή για διοργάνωση 2 εξετάσεων για ένα φοιτητή στην ίδια 

ημέρα. 

• PeriodSpread: Αριθμός από περιόδους για τους οποίους δεν υπάρχει ποινή 

όταν δύο εξετάσεις για τον ίδιο φοιτητή απέχουν τουλάχιστον αυτόν τον 

αριθμό. 
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• FrontLoad: Ποινή για διοργάνωση των μεγαλύτερων εξετάσεων στις τελευταίες 

περιόδους. 

• PeriodRelated: Ποινή για διοργάνωση εξετάσεων σε περιόδους που δεν είναι 

επιθυμητή η εν γένει τοποθέτηση εξετάσεων παρά μόνο αν δεν υπάρχει άλλη 

εναλλακτική λύση. 

6.8.2 ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα στοιχεία που αφορούν τα μαθήματα, τους φοιτητές  και τις δηλώσεις μαθημάτων 

τους διαβάζονται από την βάση δεδομένων του ΤΗΜ&ΤΥ. Κατά την ανάγνωση των 

δεδομένων ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την συνένωση μαθημάτων. Χαρακτηριστική 

περίπτωση στην οποία συμβαίνει αυτό είναι τα μαθήματα ξένων γλωσσών (Αγγλικά, 

Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά) από τα οποία κάθε φοιτητής επιλέγει ένα μάθημα και όλοι 

οι φοιτητές εξετάζονται την ίδια ώρα και ημέρα.  

Για ορισμένα μαθήματα θα πρέπει να γίνει διαίρεση τους σε δύο. Για παράδειγμα στο 

μάθημα «Μηχανολογικό Σχέδιο» οι φοιτητές του μαθήματος χωρίζονται σε 2 ομάδες με 

βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου τους (άρτιο ή περιττό)  και οι δύο 

αυτές ομάδες θα πρέπει να εξεταστούν σε συνεχόμενες εξεταστικές περιόδους.  Επίσης 

ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ορισμένα μαθήματα έτσι ώστε να μην συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα εξετάσεων. Αυτό αφορά τις περιπτώσεις που τα μαθήματα διδάσκονται με 

ευθύνη άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου και η ευθύνη κατάρτισης προγράμματος 

εξετάσεων για αυτά τα μαθήματα δεν βαραίνει το ΤΗΜ&ΤΥ. Περιπτώσεις τέτοιων 

μαθημάτων είναι τα μαθήματα Μεταφραστές, Θεωρία Αποφάσεων, Εφαρμοσμένα 

Πληροφοριακά Συστήματα Ι κ.α. τα οποία διοργανώνονται από το Τμήμα Μηχανικών 

και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Μια σημαντική φάση της προ-επεξεργασίας δεδομένων αφορά τον τεχνητό περιορισμό 

του αριθμού των μαθημάτων που έχει δηλώσει κάθε φοιτητής.  Αυτό κρίθηκε ως 

απαραίτητο καθώς σε άλλη περίπτωση η ποιότητα του προγράμματος θα 

προσδιορίζονταν κατά κύριο λόγο από τους φοιτητές με μεγάλο αριθμό δηλωθέντων 

μαθημάτων σε βάρος των άλλων φοιτητών. Εξάλλου όπως επιβεβαίωσε και η 

στατιστική ανάλυση των ιστορικών στοιχείων σχετικά με την παρουσία των φοιτητών 

στις εξετάσεις, η δήλωση ενός μαθήματος από ένα φοιτητή με πολλά μαθήματα δεν 

σημαίνει υποχρεωτικά και την συμμετοχή του φοιτητή στις εξετάσεις για το εν λόγω 

μάθημα καθώς ο φοιτητής επιλέγει να εξεταστεί σε ένα μικρότερο αριθμό (συνήθως 6 

έως 10) από τα μαθήματα που έχει δηλώσει όταν το πλήθος των μαθημάτων είναι 

μεγάλο. Στην εφαρμογή που υλοποιήθηκε ο χρήστης έχει την δυνατότητα 

προσδιορισμού του μέγιστου αριθμού από μαθήματα ανά φοιτητή που θα ληφθούν 

υπόψη για την κατάρτιση του προγράμματος εξετάσεων. Τυπικές τιμές είναι από 9 έως 

12 Σε όσους φοιτητές ο αριθμός των δηλωθέντων μαθημάτων υπερβαίνει το όριο που 
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έχει ορίσει ο χρήστης ο αριθμός των μαθημάτων εκ μέρους του φοιτητή που λαμβάνει 

υπόψη η εφαρμογή περιορίζεται στο όριο αυτό. Ο μηχανισμός που χρησιμοποιείται 

είναι ο ακόλουθος: Για τους ανωτέρω φοιτητές για κάθε μάθημα που έχουν δηλώσει 

υπολογίζεται το πλήθος από εξετάσεις στο μάθημα στις οποίες έχει συμμετάσχει στο 

παρελθόν ο φοιτητής. Στην συνέχεια επιλέγονται τα μαθήματα με το μεγαλύτερο 

αριθμό συμμετοχών σε εξετάσεις και σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται τα 

μαθήματα του εξαμήνου που είναι πλησιέστερα στο εξάμηνο του σπουδαστή. 

6.8.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

Η διαδικασία επίλυσης αποτελείται από δύο κύρια στάδια στην ίδια λογική 

προσαρμογής της μεθόδου GRASP η οποία ακολουθήθηκε και στο πρόβλημα ΧΕΠ-

ITC07. Στο πρώτο στάδιο η λύση κατασκευάζεται τοποθετώντας σταδιακά τις 

εξετάσεις  στο πρόγραμμα εξετάσεων. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται αναζήτηση 

τοποθετώντας τις εξετάσεις σε διαφορετικές περιόδους από αυτές στις οποίες 

βρίσκονται στην τρέχουσα λύση στην προσπάθεια να εντοπιστεί λύση με καλύτερο 

κόστος. Στην συνέχεια περιγράφονται  τα δύο αυτά στάδια αναλυτικότερα. 

6.8.3.1 ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΥΣΤΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ 

Στο πρώτο στάδιο τοποθετούνται στο πρόγραμμα όλες οι εξετάσεις που έχει 

προσδιοριστεί ότι θα πρέπει να γίνουν σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Στην συνέχεια 

κατασκευάζονται 4 λίστες στις οποίες τοποθετούνται σε συγκεκριμένη σειρά οι 

εξετάσεις. Η πρώτη λίστα περιέχει τις εξετάσεις που έχουν  απαγορευμένες περιόδους 

έτσι ώστε να προηγούνται οι εξετάσεις με το μεγαλύτερο πλήθος απαγορευμένων 

περιόδων. Στην δεύτερη λίστα τοποθετούνται οι εξετάσεις που έχουν περιορισμούς που 

καθορίζουν ότι θα πρέπει να προηγούνται ή να έπονται κάποιων άλλων εξετάσεων. Οι  

εξετάσεις με τον μεγαλύτερο αριθμό περιορισμών τοποθετούνται πρώτες στην λίστα. 

Στην τρίτη λίστα τοποθετούνται οι εξετάσεις σύμφωνα   με το βάρος κάθε εξέτασης 

(βάρος εξέτασης είναι ο αριθμός από άλλες εξετάσεις με τις οποίες έχει κοινούς 

φοιτητές) Οι εξετάσεις με το μεγαλύτερο βάρος προηγούνται. Στην τελευταία λίστα 

τοποθετούνται οι εξετάσεις σύμφωνα με το πλήθος των φοιτητών που είναι 

εγγεγραμμένοι σε αυτές. Οι εξετάσεις με το μεγαλύτερο πλήθος φοιτητών προηγούνται. 

Οι 4 λίστες εξετάζονται εκ περιτροπής και με στοχαστικό τρόπο επιλέγεται μια εξέταση 

από τις πρώτες εξετάσεις της λίστας. Η εξέταση που επιλέγεται κάθε φορά πρόκειται να 

είναι η επόμενη εξέταση που θα τοποθετηθεί στο πρόγραμμα εξετάσεων.  Εφόσον έχει 

επιλεγεί η εξέταση θα πρέπει να επιλέγει η περίοδος στην οποία θα τοποθετηθεί. Αυτό 

γίνεται εξετάζοντας όλες τις περιόδους και επιλέγοντας την περίοδο για τη  οποία η 

εισαγωγή της εξέτασης θα σημαίνει την ελάχιστη δυνατή αύξηση του κόστους. Ωστόσο 

υπάρχει η περίπτωση η εξέταση να μην μπορεί να εισαχθεί σε καμία περίοδο διότι σε 

κάθε περίοδο παραβιάζεται κάποιος από τους περιορισμούς του προβλήματος στην 
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τρέχουσα διαμόρφωση του προγράμματος εξετάσεων. Σε αυτή την περίπτωση 

εφαρμόζεται ένας αλγόριθμος οπισθοδιάδοσης ο οποίος επιλέγει να αφαιρέσει 

συγκεκριμένες εξετάσεις από το πρόγραμμα προκειμένου να εισαχθεί η νέα εξέταση. Η 

επιλογή των εξετάσεων που θα αφαιρεθούν από το πρόγραμμα γίνεται εξετάζοντας την 

τιμή του πεδίου removals που έχει προσαρτηθεί σε κάθε εξέταση και το οποίο 

αυξάνεται κάθε φορά που μια εξέταση είναι υπεύθυνη για την αφαίρεση άλλων 

εξετάσεων από το πρόγραμμα.  Όταν λοιπόν πρόκειται να εισαχθεί μια εξέταση και δεν 

υπάρχει διαθέσιμη περίοδος εξετάζεται το άθροισμα των removals από τις εξετάσεις 

κάθε περιόδου που θα πρέπει να αφαιρεθούν λόγω της εισαγωγής στην περίοδο της 

νέας εξέτασης και επιλέγεται στοχαστικά μια από τις περιόδους με το μικρότερο αριθμό 

από συνολικά removals. Η διαδικασία κατασκευής της λύσης επαναλαμβάνεται και η 

καλύτερη λύση που προκύπτει από πλευράς κόστους διατηρείται ως τρέχουσα λύση 

του προβλήματος. 

6.8.3.2 ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΛΥΣΗΣ  

Ξεκινώντας από την καλύτερη λύση που έχει προκύψει στο προηγούμενο στάδιο 

εφαρμόζεται αναζήτηση προκειμένου να εντοπιστεί λύση με χαμηλότερο κόστος από 

την υπάρχουσα. Υπάρχουν 4 διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους πραγματοποιούνται 

οι επιμέρους κινήσεις κατά την αναζήτηση.  

1. Εντοπίζεται με τυχαίο τρόπο μια εξέταση και για όλες τις πιθανές περιόδους 

στις οποίες μπορεί να μετακινηθεί η εξέταση υπολογίζεται η διαφοράς κόστους 

που θα σήμαινε αυτή η μετακίνηση. Επιλέγεται η περίοδος με την μεγαλύτερη 

μείωση κόστους ή αν δεν υπάρχει τέτοια περίοδος, η περίοδος με την μικρότερη 

αύξηση κόστους. 

2. Επιλέγονται ζεύγη εξετάσεων που έχουν μεταξύ τους περιορισμό που ορίζει ότι 

θα πρέπει η μια εξέταση να διοργανωθεί πριν η μετά από την άλλη εξέταση. 

Αφαιρούνται και οι δύο εξετάσεις από το πρόγραμμα και στην συνέχεια 

επανεισάγονται  σε νέες θέσεις. 

3. Επιλέγονται δύο εξετάσεις του ίδιο εξαμήνου, αφαιρούνται από το πρόγραμμα 

εξετάσεων και στην συνέχεια επανεισάγονται σε νέες θέσεις.  

4. Επιλέγονται δύο εξετάσεις του ίδιου εξαμήνου και η κάθε μια μετακινείται στην 

περίοδο στην οποία βρίσκεται η άλλη. 

Οι 4 αυτοί τρόποι αναζήτησης εφαρμόζονται ο ένας μετά τον άλλο σύμφωνα με την 

μεταευρετική τεχνική VNS. Λύσεις οι οποίες δεν είναι καλύτερες από την τρέχουσα λύση 

δεν απορρίπτονται απευθείας. Εφαρμόζεται η μεταευρετική τεχνική SA έτσι ώστε να 

είναι δυνατό να γίνουν προσωρινά αποδεκτές υποδεέστερες λύσεις και με αυτό τον 

τρόπο να περιοριστεί η πιθανότητα παγίδευσης σε τοπικά ελάχιστα. Η αναζήτηση 

ολοκληρώνεται όταν για έναν αριθμό από συνεχόμενες επαναλήψεις δεν προκύψει 
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βελτίωση κόστους. Το καλύτερο από τα προγράμματα εξετάσεων που έχει 

διαμορφωθεί εμφανίζεται ως αποτέλεσμα στον χρήστη.  

6.8.4 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην σχεδίαση της εφαρμογής έτσι ώστε να είναι φιλική 

προς τον χρήστη. Έγινε προσπάθεια έτσι ώστε να απαιτείται ελάχιστη εισαγωγή 

δεδομένων και δόθηκε η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με το πρόγραμμα και μετά την 

δημιουργία του. Έτσι η εφαρμογή τροφοδοτείται με προκαθορισμένες τιμές για το 

σύνολο των παραμέτρων τις οποίες ο χρήστης εφόσον επιθυμεί μπορεί να αλλάξει ενώ 

η ανάγνωση των δεδομένων που αφορούν τις εξετάσεις  και τις δηλώσεις των 

φοιτητών «διαβάζονται» αυτόματα από την βάση δεδομένων του ΤΗΜ&ΤΥ.   

Περαιτέρω πληροφορίες για τις οθόνες και τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής που 

κατασκευάστηκε βρίσκονται στο παράρτημα Β στο τέλος της διατριβής. 

6.8.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η εφαρμογή δοκιμάστηκε πιλοτικά στο ΤΗΜ&ΤΥ για την εξεταστική του Ιουνίου-

Ιουλίου 2008 παράλληλα με την χειροκίνητη δημιουργία του προγράμματος εξετάσεων 

η οποία παραδοσιακά εφαρμόζεται στο Τμήμα. Η συγκεκριμένη εξεταστική αφορούσε 

1673 φοιτητές, 77 εξετάσεις και είχε διάρκεια 92 περιόδους των τριών ωρών. Οι 

συντελεστές για κάθε παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους φαίνονται στον πίνακα 

(Π6.13).  

Παράγοντας κόστους Συντελεστής ποινής 

Conflicts 10 

SemesterSectorDistance 50 

TwoInaDay 5 

PeriodSpread 1 για απόσταση μικρότερη από 8 περιόδους σε διαδοχικές 

εξετάσεις κάθε φοιτητή 

FrontLoad 500 για τις 20 μεγαλύτερες εξετάσεις στις 10 τελευταίες 

περιόδους  

PeriodRelated 200 ή 100 ανάλογα με την περίοδο 

(Π6.13) ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Τα αποτελέσματα από την σύγκριση των δύο προγραμμάτων  (χειροκίνητο και 

αυτόματο) παρουσιάζονται στον πίνακα (Π6.14).  Στην περίπτωση της αυτόματης 

δημιουργίας του προγράμματος εφαρμόστηκαν οι ίδιοι περιορισμοί για τις εξετάσεις με 

εκείνους που ίσχυσαν και για το χειροκίνητο πρόγραμμα και επιπλέον ορίστηκε ότι οι 

λύσεις θα ήταν αποδεκτές μόνο εάν σε κάθε περίοδο τοποθετούταν το πολύ δύο 

εξετάσεις. 
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 Χειροκίνητη δημιουργία 

προγράμματος εξετάσεων 

Εφαρμογή ΧΕΠ-

ΤΗΜ&ΤΥ 

Ποινή Conflicts 1.730 100 

Ποινή SemesterSectorDistance 5.800 2.900 

Ποινή TwoInaDay 9.080 2.665 

Ποινή PeriodSpread 8.068 6.894 

Ποινή FrontLoad 1.500 1.500 

Ποινή PeriodRelated 3.900 500 

Συνολική ποινή 30.078 14.559 

(Π6.14) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Είναι φανερό ότι η εφαρμογή δίνει σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα μειώνοντας το 

κόστος κατά 51,92%. Αυτό είναι αναμενόμενο καθώς με την  χειροκίνητη δημιουργία 

του προγράμματος δεν είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψη το πρόγραμμα κάθε φοιτητή 

ξεχωριστά.   Για να φθάσει σε αυτή την λύση η εφαρμογή χρειάστηκε λιγότερο από 5 

λεπτά.  

6.9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύθηκε το πρόβλημα ΧΕΠ και προτάθηκαν νέες λύσεις για 

διάφορες παραλλαγές του. Μια απλοποιημένη μορφή του προβλήματος έχει οριστεί 

από τον Carter στο [CLL96]. Το πρόβλημα ΧΕΠ του Carter αποτέλεσε πρόβλημα 

αναφοράς για πλειάδα άρθρων λόγω του ότι αφενός αντιμετώπιζε τον πυρήνα του 

προβλήματος (δηλαδή τις συγκρούσεις μεταξύ των φοιτητών σε συνδυασμό με την 

απόσταση ανάμεσα σε διαδοχικές εξετάσεις τους) και αφετέρου διότι διέθεσε 

στιγμιότυπα προβλημάτων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν εν συνεχεία εκτεταμένα από 

την επιστημονική κοινότητα. Έτσι ήταν φυσικό στην πρώτη μας ενασχόληση με το 

πρόβλημα να επιχειρήσουμε την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Η λύση που 

προτάθηκε χρησιμοποιεί την μέθοδο GRASP σε συνδυασμό με διάφορες άλλες 

μεταευρετικές τεχνικές και τα αποτελέσματα ήταν ανταγωνιστικά των καλύτερων 

αποτελεσμάτων που έχουν παρουσιαστεί στην βιβλιογραφία από το 1996 μέχρι 

σήμερα. 

Ένα πληρέστερο μοντέλο του προβλήματος ΧΕΠ διατυπώθηκε στα πλαίσια του 

διαγωνισμού ITC07. Η συμμετοχή μας στον διαγωνισμό με μια λύση η οποία συνδύαζε 

στάδια μεταευρετικών τεχνικών καθώς και την επίλυση προβλημάτων ακέραιου 

προγραμματισμού έλαβε τελικά την δεύτερη θέση.  Εξελίξαμε περαιτέρω την μέθοδο 

λύσης και χρησιμοποιώντας τεχνικές προγραμματισμού και τεχνολογίας λογισμικού 

επιτύχαμε την βελτίωση των αποτελεσμάτων σε τέτοιο βαθμό που να είναι τα  

καλύτερα δημοσιευμένα αποτελέσματα σε 6 από τα 8 προβλήματα αναφοράς που είναι 

διαθέσιμα.  
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Αντιμετωπίσαμε επίσης το πρόβλημα ΧΕΠ-ITC07 χρησιμοποιώντας το GRID και 

πετύχαμε να λάβουμε πολύ καλά αποτελέσματα στις απόλυτες τιμές της συνάρτησης 

κόστους για κάθε στιγμιότυπο του προβλήματος.  

Τέλος αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα ΧΕΠ στο ΤΗΜ&ΤΥ του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Προτάθηκε μια λύση η οποία χρησιμοποιεί την μεταευρετική τεχνική VNS και τα 

αποτελέσματα που τελικά παρουσιάστηκαν ήταν σημαντικά καλύτερα σε σχέση με την 

χειροκίνητη λύση υποδηλώνοντας ότι μπορεί να υπάρξει όφελος για την εκπαιδευτική 

κοινότητα στο σύνολό της από την υιοθέτηση αντίστοιχων εφαρμογών. Για να συμβεί 

αυτό όμως θα πρέπει να υπάρχει ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης με τον χρήστη  που 

να επιτρέπει την γρήγορη κατασκευή του προγράμματος καθώς και την ενημέρωσή του 

σχετικά με τις συνέπειες που συνεπάγονται οι αναθέσεις συγκεκριμένων εξετάσεων σε 

περιόδους. 
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7. ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού Γυμνασίων  αναφέρεται στην δημιουργία 

του ωρολογίου εβδομαδιαίου προγράμματος διδασκαλίας για τα Τμήματα και των 

τριών Τάξεων ενός Ελληνικού Γυμνασίου. Η χειροκίνητη δημιουργία του προγράμματος 

δεν είναι απλή διαδικασία και συνήθως απαιτεί εργασία αρκετών ημερών εξαιτίας των 

πολλών μη ελαστικών περιορισμών που πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα. Παραδοσιακά 

δε, ανατίθεται σε κάποιο καθηγητή ο οποίος συντάσσει μια πρόχειρη λύση η οποία 

αλλάζει προκειμένου να σταθεροποιηθεί μετά από μερικές εβδομάδες έναρξης των 

μαθημάτων.  Στην πράξη η δυσκολία σύνταξης λύσεων λειτουργεί αποτρεπτικά στην 

προσπάθεια βελτίωσης τυχόν ποιοτικών χαρακτηριστικών του προγράμματος με 

αποτέλεσμα η τελική λύση σπάνια να είναι υψηλής ποιότητας.  

Διάφορες προσεγγίσεις έχουν προταθεί για το πρόβλημα. Στο [Jun86] σταδιακά 

δημιουργείται το ωρολόγιο πρόγραμμα αναθέτοντας ώρες διδασκαλίας σε καθηγητές 

που έχουν λίγες επιλογές ωρών και εν συνεχεία πραγματοποιώντας μετακινήσεις 

καθηγητών σε άλλες ώρες εντοπίζονται καλύτερες λύσεις.  Στα [BDH97] και [BDH99] 

προτείνεται ένα μοντέλο 0-1 ακέραιου προγραμματισμού για τον προσδιορισμό των 

προγραμμάτων διδασκαλίας σε Ελληνικά Γυμνάσια το οποίο επιλύεται με την CPLEX. 

Στο [BDH09] παρουσιάζεται μια πληρέστερη θεώρηση του προβλήματος 

χρονοπρογραμματισμού Ελληνικών Γυμνασίων που το επιλύει ακολουθώντας δύο 

στάδια. Στο πρώτο ανατίθενται βάρδιες σε καθηγητές με βάση τις προτιμήσεις τους, 

μαθήματα που θεωρούνται βασικά αλλά και απαιτήσεις του προγράμματος ενώ στο 

δεύτερο στάδιο κατασκευάζεται το πλήρες πρόγραμμα μαθημάτων διατηρώντας τις 

αναθέσεις που έχουν προσδιοριστεί στο πρώτο στάδιο. Άλλα πρόσφατα άρθρα που 

αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού Γυμνασίων με διάφορες 

μεταευρετικές τεχνικές είναι τα [Kin06], [JBG06], [BMK06] και  [BML07].  

7.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Στην Ελλάδα οι μαθητές των Γυμνασίων παρακολουθούν ένα τριετή κύκλο σπουδών 

και οι μαθητές κάθε έτους αποτελούν μια Τάξη η οποία ομαδοποιείται σε Τμήματα. Τα 

μαθήματα διδάσκονται από την Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή και οι ώρες διδασκαλίας 

ανά ημέρα πρέπει να είναι 6 ή 7. Τα μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε τάξη είναι 

κοινά για όλη την επικράτεια της χώρας και για το σχολικό έτος 2008-2009 

παρουσιάζονται στον πίνακα (Π7.1). Κάθε καθηγητής μπορεί να διδάξει ένα υποσύνολο 

των μαθημάτων που διδάσκονται στο σχολείο ανάλογα με την ειδικότητά του. Το 

ωράριο μπορεί να ποικίλει από καθηγητή σε καθηγητή λόγω ετών προϋπηρεσίας, 
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ανάληψης θέσεων πρόσθετης ευθύνης, μητρότητας κλπ. Επίσης είναι πιθανό ένας 

καθηγητής να μην διδάσκει όλες τις ώρες του ωραρίου του σε ένα σχολείο αλλά να 

συμπληρώνει το ωράριό του σε πολλά σχολεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 

διαθέσιμος στο κάθε σχολείο για συγκεκριμένες ημέρες μόνο. Κάθε Τμήμα έχει την δική 

του αίθουσα στην οποία διδάσκεται όλα τα μαθήματα οπότε δεν τίθεται θέμα 

προγραμματισμού των αιθουσών. Πριν την δημιουργία του προγράμματος οι 

καθηγητές αναλαμβάνουν την διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων με γνωστό 

αριθμό ωρών διδασκαλίας σε κάθε Τμήμα έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης κάλυψη του 

ωρών διδασκαλίας για κάθε Τμήμα αλλά και για κάθε καθηγητή.  Στόχος είναι η 

κατασκευή ενός προγράμματος μαθημάτων για το σχολείο στο σύνολό του το οποίο 

αφενός να ικανοποιεί όλους τους περιορισμούς νομιμότητας και αφετέρου να 

παρουσιάζει ποιοτικά χαρακτηριστικά που να το καθιστούν προτιμότερο έναντι άλλων 

εναλλακτικών προγραμμάτων.   

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ A΄ Β΄ Γ΄ 

1 Θρησκευτικά 2 2 2 

2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 

και Γραμματεία 

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 

από μετάφραση 

2 2 2 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 3 3 

3 Νεοελληνική Γλώσσα και 

Γραμματεία  

Γλωσσική Διδασκαλία 3 2 2 

Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2 

4 Ιστορία 2 2 3 

5 Κοινωνική Πολιτική Αγωγή - - 2 

6 Αγγλικά 3 2 2 

7 Γαλλικά ή Γερμανικά 2 2 2 

8 Μαθηματικά 4 4 4 

9 Φυσική - 2 2 

10 Χημεία - 1 1 

11 Γεωγραφία 2 2 - 

12 Βιολογία 2 - 2 

13 Φυσική Αγωγή 3 3 2 

14 Αισθητική Αγωγή  (Μουσική) 1 1 1 

15 Αισθητική Αγωγή(Καλλιτεχνικά) 1 1 1 

16 Οικιακή Οικονομία 1 2 - 

17 Πληροφορική 1 1 1 

18 Τεχνολογία 1 1 - 

19 ΣΕΠ - - 1 

 Σύνολο ωρών κατά τάξη 35 35 35 

(Π7.1) ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α’, Β’, Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2008-2009 

Το μοντέλο προβλήματος που αντιμετωπίστηκε, μαζί με τα συσχετιζόμενα στιγμιότυπα 

προβλημάτων, είναι αυτό που περιγράφεται στο [VH03] και το οποίο αντιμετωπίζεται 
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επίσης στο [PVH03] και στο [BMK06]. Όπως συμβαίνει συνήθως σε προβλήματα 

βελτιστοποίησης υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί οι οποίοι είναι αυστηροί (hard 

constraints) δηλαδή η παραβίασή τους καθιστά την λύση μη εφικτή και περιορισμοί οι 

οποίοι είναι χαλαροί (soft constraints) κατά την έννοια ότι δεν επιβάλλεται η τήρησή 

τους αλλά σε περίπτωση και ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο παραβιάζονται 

υποβιβάζουν την ποιότητα της λύσης. Οι αυστηροί περιορισμοί του συγκεκριμένου 

προβλήματος είναι οι ακόλουθοι: 

• Κάθε καθηγητής θα πρέπει να διδάσκει για προκαθορισμένο αριθμό ωρών σε 

κάθε Τμήμα. 

• Κάθε καθηγητής θα πρέπει να διδάσκει μόνο στις ημέρες που είναι παρόν στο 

σχολείο. 

• Κάθε καθηγητής θα πρέπει να διδάσκει σε ένα μόνο Τμήμα στην ίδια χρονική 

περίοδο. 

• Οι καθηγητές θα πρέπει να έχουν ισορροπημένο πρόγραμμα για τις ημέρες που 

βρίσκονται στο σχολείο. 

• Κάθε καθηγητής θα πρέπει να διδάσκει τουλάχιστον μια ώρα για τις ημέρες που 

βρίσκεται στο σχολείο. 

• Δεν θα πρέπει να διδάσκεται ταυτόχρονα περισσότερα από ένα μαθήματα στο 

ίδιο Τμήμα. 

• Οι ώρες στο πρόγραμμα των Τμημάτων στις οποίες δεν γίνεται μάθημα θα 

πρέπει να είναι υποχρεωτικά κάποιες από τις τελευταίες ώρες κάθε ημέρας. 

• Οι ώρες διδασκαλίας κάθε καθηγητή που διδάσκει στο ίδιο Τμήμα κατά την 

διάρκεια της εβδομάδας θα πρέπει να είναι ισορροπημένες ανάμεσα στις ημέρες 

της εβδομάδας. 

Οι χαλαροί περιορισμοί  του προβλήματος είναι οι ακόλουθοι: 

• Κάθε καθηγητής θα πρέπει να έχει τον μικρότερο αριθμό από κενά στο 

πρόγραμμά του. 

• Οι προτιμήσεις των καθηγητών για διδασκαλία στις πρωινές ή στις 

μεσημεριανές ώρες κάθε ημέρας θα πρέπει να ικανοποιούνται στον μέγιστο 

δυνατό βαθμό. 

Η συνάρτηση κόστους σχετίζεται με τον βαθμό στον οποίο ικανοποιούνται οι χαλαροί 

περιορισμοί και αποτελείται από δύο όρους. Ο πρώτος όρος αφορά τις κενές ώρες στο 

πρόγραμμα διδασκαλίας κάθε καθηγητή με κάθε κενό να υποβαθμίζει σημαντικά την 

τελική λύση. Ειδικότερα η ποινή ύπαρξης κενού μιας ώρας στο πρόγραμμα ενός 

καθηγητή είναι 10.000 ενώ για τα κενά 2 έως 5 ωρών οι τιμές ποινής είναι 20.000, 

30.000, 40.000 και 50.000 αντίστοιχα. Ο δεύτερος όρος αναφέρεται στις ώρες 

διδασκαλίας των καθηγητών στο πρόγραμμα σε σχέση με τις προτιμήσεις τους όσον 

αφορά την διδασκαλία σε πρώτες ή τελευταίες ώρες του προγράμματος κάθε ημέρας. Η 
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ποινή είναι ανάλογη της απόστασης των ωρών που ανατίθενται σε σχέση με τις 

προτιμήσεις κάθε καθηγητή. Έτσι για κάποιο καθηγητή που επιθυμεί διδασκαλία στις 

πρώτες ώρες οι τιμές των ποινών είναι {0, 2, 5, 10, 20, 50, 100} για την πρώτη, δεύτερη 

κοκ ώρες μέχρι την έβδομη. Αντίθετα όταν η προτίμηση του καθηγητή είναι η 

διδασκαλία σε τελευταίες ώρες τότε οι τιμές είναι σε αντίστροφη σειρά δηλαδή {100, 

50, 20, 10, 5, 2, 0}. Συνεπώς το μικρότερο κόστος για τον συγκεκριμένο παράγοντα 

προκύπτει όταν όλοι οι καθηγητές έχουν ώρες διδασκαλίας σύμφωνα με τις 

προτιμήσεις τους. Είναι φανερό  ότι ο πρώτος παράγοντας κόστους έχει σημαντικά 

υψηλότερη συμμετοχή στην διαμόρφωση του κόστους καθιστώντας τα ωρολόγια 

προγράμματα με κενά λιγότερο επιθυμητά έναντι των προγραμμάτων χωρίς κενά 

ακόμα και αν καλύπτουν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό τις προτιμήσεις σχετικά με τις 

ώρες διδασκαλίας των καθηγητών. 

Παρατηρείται ότι το μοντέλο του προβλήματος όπως έχει περιγραφεί δίνει την 

εντύπωση ότι στόχος βελτιστοποίησης αποτελούν τα προγράμματα των καθηγητών 

επιδιώκοντας συμφωνία με τις προτιμήσεις ωρών διδασκαλίας τους και 

ελαχιστοποίηση των κενών. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα δεν 

κατασκευάζεται «ερήμην» των μαθητών οι οποίοι αποτελούν εξάλλου και την 

πολυπληθέστερη ομάδα ενδιαφερομένων στο πρόβλημα και τους οποίους πρωτίστως 

θα πρέπει να ικανοποιεί ένα πρόγραμμα μαθημάτων. Αντίθετα, οι περιορισμοί που 

αφορούν τα κενά του προγράμματος των Τμημάτων και την συνεχόμενη διδασκαλία 

από το ίδιο καθηγητή για πολλές ώρες, γεγονός το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι 

καθιστά το μάθημα κουραστικό, έχουν ενσωματωθεί στον ορισμό του προβλήματος ως 

αυστηροί περιορισμοί. 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι υπάρχουν και εναλλακτικά μοντέλα για το 

πρόβλημα που εισάγουν επιπλέον πρακτικούς περιορισμούς. Για παράδειγμα στο 

[BMK06] υπάρχει η έννοια της διάσπασης και επανένωσης Τμημάτων. Αυτό συμβαίνει 

προκειμένου να διδαχθεί στην ίδια χρονική περίοδο ένα μάθημα από διαφορετικούς 

καθηγητές σε διαφορετικά επίπεδα. Στην διδασκαλία ξένων γλωσσών (Αγγλικά, 

Γαλλικά, κ.α.) τα επίπεδα διδασκαλίας μπορεί να είναι βασικό και προχωρημένο. Αυτή η 

περίπτωση αναφέρεται ως  «ταυτόχρονη διδασκαλία» (co-teaching). Για παράδειγμα σε 

ένα σχολείο η Α’ Τάξη μπορεί να αποτελείται από 3 Τμήματα και για την διδασκαλία 

των Αγγλικών να έχει χωριστεί σε 3 νέα Τμήματα πιθανώς 2 για αρχάριους και 1 για 

προχωρημένους. Αυτό σημαίνει ότι η διδασκαλία Αγγλικών και στα 3 Τμήματα θα 

πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα έτσι ώστε με το τέλος του μαθήματος οι μαθητές να 

σχηματίσουν ξανά τα βασικά Τμήματα στα οποία ανήκουν. Από την άλλη μεριά 

υπάρχουν διάφορα μαθήματα που ανήκουν στους λεγόμενους «κλάδους» (subclassing). 

Τέτοια μαθήματα είναι η «Γλωσσική Διδασκαλία» και η «Νεοελληνική Λογοτεχνία», τα 

«Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση» και η «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» καθώς 

και η «Τεχνολογία» και η «Πληροφορική». Σε αυτούς τους κλάδους το κάθε ένα από τα 
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μαθήματα μπορεί να διδάσκεται από διαφορετικό καθηγητή αλλά τελικά κάθε μαθητής 

λαμβάνει ένα βαθμό για τα μαθήματα του κλάδου. Στο μοντέλο του προβλήματος όπως 

έχει οριστεί στο [BMK06] υπάρχει τόσο η έννοια του co-teaching όσο και του 

subclassing ενώ η συνάρτηση κόστους δεν λαμβάνει υπόψη τις προτιμήσεις ωρών 

διδασκαλίας των καθηγητών και επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των κενών για τους 

καθηγητές με ταυτόχρονη διασπορά των κενών στις ημέρες που ο κάθε καθηγητής 

βρίσκεται στο σχολείο. Επιπλέον στην συνάρτηση κόστους συμμετέχει ένας 

παράγοντας που έχει να κάνει με τις συνεχόμενες ώρες διδασκαλίας από τον ίδιο 

καθηγητή στο ίδιο  Τμήμα και ο οποίος θα πρέπει να ελαχιστοποιείται.  Ωστόσο ακόμα 

και γι’ αυτό το μοντέλο του προβλήματος υπάρχουν θέματα τα οποία δεν 

αντιμετωπίζονται όπως η υποχρεωτική διδασκαλία μαθημάτων σε συνεχόμενες ώρες. 

Για παράδειγμα το μάθημα «Γλωσσική Διδασκαλία» πρέπει να διδάσκεται σε 

συνεχόμενο δίωρο έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύσσουν 

γραπτώς ένα θέμα με την μορφή μιας έκθεσης. Ένα άλλο θέμα που δεν αντιμετωπίζεται 

είναι ο περιορισμός της διδασκαλίας από πλευράς καθηγητών σε συγκεκριμένες ώρες 

κάθε ημέρας. Αυτό μπορεί να συμβαίνει όταν ο καθηγητής δεν έχει πλήρες ωράριο σε 

ένα σχολείο και πρέπει την ίδια ημέρα να διδάσκει σε δύο ή περισσότερα σχολεία. 

Πληθώρα άλλων παραμέτρων θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο μοντέλο όπως η 

υποχρεωτική διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων σε πρώτες ώρες, ο χειρισμός 

μαθημάτων για μαθητές με ειδικές ανάγκες (π.χ. δυσλεξία) κοκ. Τελικά το μοντέλο 

προβλήματος που επιλύθηκε ήταν το μοντέλο [VH03] λόγω του ότι εκτιμήθηκε ότι 

παρέχει καλύτερη αφαίρεση για τις βασικές συνιστώσες του προβλήματος. 

7.3 ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Το πρόβλημα μοντελοποιήθηκε ως ένα πρόβλημα 0-1 ακέραιου προγραμματισμού στο 

οποίο υφίστανται τα ακόλουθα σύνολα – πεδία τιμών. 

TEACHERS = {1,…,T} είναι το σύνολο των καθηγητών. 

CLASSES = {1,…,C} είναι το σύνολο των Τμημάτων. 

DAYS = {1,…,D} είναι το σύνολο των ημερών που γίνονται μαθήματα στην εβδομάδα. 

HOURS = {1,…, H} είναι το σύνολο των διδακτικών ωρών για κάθε ημέρα. 

Δύο ειδών δυαδικές μεταβλητές υπάρχουν στο μοντέλο. Η πρώτη είναι η Xt,c,d,h και 

λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο καθηγητής t ανατίθεται στο τμήμα c στην ημέρα d και στην 

ώρα h του ημερήσιου προγράμματος ενώ σε άλλη περίπτωση λαμβάνει την τιμή 0. Η 

δεύτερη κατηγορία μεταβλητών είναι η Yt,d και αφορά την ύπαρξη κενών ωρών 

ανάμεσα στα μαθήματα που διδάσκονται στην διάρκεια της ίδιας ημέρας για κάθε 

καθηγητή σε κάθε ημέρα οπότε και λαμβάνει την τιμή 1 αλλιώς λαμβάνει την τιμή 0. 

Υπάρχουν 5 υποκατηγορίες για τις μεταβλητές αυτές. Η πρώτη κατηγορία αφορά κενά 

μιας ώρας τα οποία μπορεί να είναι ανάμεσα στην πρώτη και στην τρίτη ώρα (Y1_3t,d), 
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στην δεύτερη και στην τέταρτη (Y2_4t,d), στην τρίτη και στην πέμπτη (Y3_5t,d) κοκ. Η 

δεύτερη κατηγορία αναπαριστά κενά δύο ωρών ανάμεσα στην πρώτη και στην τέταρτη 

ώρα (Y1_4t,d), στην δεύτερη και στην πέμπτη  ώρα (Y2_5t,d) κοκ. Οι τρεις άλλες 

υποκατηγορίες μεταβλητών αφορούν κενά 3, 4 και 5 ωρών. Δεν μπορεί να υπάρξει κενό 

μεγαλύτερο από 5 ώρες καθώς ο μέγιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας για κάθε ημέρα 

είναι 7. Ένα πρόγραμμα με κενά στα προγράμματα των καθηγητών θεωρείται μη 

επιθυμητό συνεπώς συσχετίζεται  ποινή με την περίπτωση της ανάθεσης της τιμής 1 σε 

κάθε μια από τις μεταβλητές Y και μάλιστα η ποινή γίνεται υψηλότερη για κενά πολλών 

ωρών.  Η μαθηματική διατύπωση του μοντέλου είναι η ακόλουθη: 
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Ο περιορισμός (Ε7.2) δηλώνει ότι κάθε καθηγητής μπορεί να διδάξει το πολύ σε ένα 

Τμήμα σε κάθε συνδυασμό ώρας και ημέρας του προγράμματος. Ο περιορισμός (Ε7.3)  

αναφέρει ότι για κάθε Τμήμα και για κάθε συνδυασμό ημέρας και ώρας εξαιρουμένης 

της έβδομης ώρας θα πρέπει να διδάσκει ένας μόνο καθηγητής. Ο περιορισμός (Ε7.4) 

δηλώνει ότι για κάθε Τμήμα ένας το πολύ καθηγητής θα πρέπει να διδάσκει στην 

τελευταία ώρα κάθε ημέρας. Ο περιορισμός (Ε7.5) δηλώνει ότι ο φόρτος εργασίας κάθε 

καθηγητή θα πρέπει να είναι ισορροπημένος σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας στις 

οποίες βρίσκεται στο σχολείο. Ειδικότερα ο περιορισμός αναφέρει ότι κάθε καθηγητής 

θα πρέπει να διδάσκει κάθε ημέρα που βρίσκεται στο σχολείο για έναν αριθμό ωρών 

που θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ακέραιο μέρος των μέσων ωρών 

διδασκαλίας ανά ημέρα πλην ένα και μικρότερος από το ακέραιο μέρος της ίδιας 

ποσότητας συν ένα. Ο περιορισμός (Ε7.6) είναι ανάλογος με τον προηγούμενο και 

υποδηλώνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία στις ώρες που διδάσκει ανά ημέρα 

κάθε καθηγητής σε κάθε Τμήμα δηλαδή να μην είναι τοποθετημένες όλες στην ίδια 

ημέρα.  Ο περιορισμός (Ε7.7) δηλώνει ότι θα πρέπει κάθε καθηγητής να διδάσκει για 

τον καθορισμένο αριθμό ωρών σε κάθε Τμήμα. Ο περιορισμός (Ε7.8) αποτρέπει την 

ανάθεση διδασκαλίας σε ημέρες που ο αντίστοιχος καθηγητής δεν είναι διαθέσιμος στο 

σχολείο. Όταν η παράμετρος TeacherAvailabilityt,d είναι μηδέν όλες οι μεταβλητές Xt,c,d,h 

για τον αντίστοιχο συνδυασμό καθηγητή και ημέρας είναι μηδέν. Ο περιορισμός (Ε7.9) 

δηλώνει ότι κάθε Τμήμα θα πρέπει να παρακολουθεί τον αριθμό από ώρες διδασκαλίας 

που επιβάλει ο σχολικός κανονισμός. Ο περιορισμός (Ε7.10a) δηλώνει ότι θα πρέπει να 

αποφεύγονται τα κενά ανάμεσα στην πρώτη και στην τρίτη ώρα αλλιώς η μεταβλητή 

Y1_3t,d θα λάβει την τιμή 1 και συνεπώς θα υπάρξει αύξηση κόστους. Ο περιορισμός 

αυτός επαναλαμβάνεται για κάθε συνδυασμό καθηγητή και ημέρας. Οι περιορισμοί 

(Ε7.10b) έως (E10.10e) είναι ανάλογοι με τον προηγούμενο με την διαφορά ότι 

αναφέρονται σε κενά ανάμεσα στην δεύτερη και στην τέταρτη ώρα, στην τρίτη και 

στην πέμπτη κοκ. Οι περιορισμοί (Ε7.11a) έως (Ε7.11d) χειρίζονται περιπτώσεις δύο 

συνεχόμενων κενών και επαναλαμβάνονται για κάθε συνδυασμό καθηγητή και ημέρας. 

Οι περιορισμοί (Ε7.12a) έως (Ε7.12c) αφορούν περιπτώσεις κενών 3 ωρών, οι 

περιορισμοί (Ε7.13a) έως (Ε7.13b) περιπτώσεις κενών 4 ωρών και οι περιορισμοί 

(Ε7.14) περιπτώσεις κενών ανάμεσα στην πρώτη και στην έβδομη ώρα. Ο περιορισμός 

(Ε7.15) δηλώνει ότι κάθε καθηγητής θα πρέπει να διδάσκει για τουλάχιστον μια ώρα σε 

κάθε ημέρα που βρίσκεται στο σχολείο. Στην συνέχεια αναλύεται το σκεπτικό που 

ακολουθήθηκε στους περιορισμούς (Ε7.10) έως (Ε7.14) προκειμένου να 

μοντελοποιηθούν τα κενά μιας ή περισσοτέρων ωρών για τους καθηγητές.  
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Αν θεωρήσουμε τις δυαδικές μεταβλητές Χ1, Χ2 και Χ3 να αναπαριστούν την διδασκαλία 

ενός καθηγητή σε μια ημέρα για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη ώρα αντίστοιχα τότε η 

περίπτωση στην οποία παρουσιάζεται κενό είναι όταν Χ1=1, Χ2=0 και Χ3=1. Άρα θα 

πρέπει να ισχύει η ισότητα 1-Χ1+Χ2+1-Χ3 = 0 όπως φαίνεται και από τον πίνακα (Π7.2) 

που παρουσιάζει την τιμή της παράστασης 1-Χ1+Χ2+1-Χ3 για όλες τις πιθανές τιμές των 

Χ1, Χ2 και Χ3. 

Χ1Χ2Χ3 1-Χ1 + Χ2 + 1-Χ3 

000 2 

001 1 

010 3 

011 2 

100 1 

101 0 

110 2 

111 1 

(Π7.2) KENO ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ  

Εισάγοντας την δυαδική μεταβλητή Y1_3 η οποία υποδηλώνει την ύπαρξη κενού 

ανάμεσα στην πρώτη και στην τρίτη ώρα και ορίζοντας την ανισότητα  

1-Χ1+Χ2+1-Χ3+Y1_3>=1  

αυτό σημαίνει ότι όταν Y1_3=0 τότε η παράσταση 1-Χ1+Χ2+1-Χ3 είναι μεγαλύτερη ή ίση 

του 1 άρα δεν αντιστοιχεί σε κενό ενώ όταν Y1_3=1 τότε η παράσταση 1-Χ1+Χ2+1-Χ3 είναι 

μη αρνητική άρα μπορεί να έχει κενό. Η μεταβλητή Y1_3 συμμετέχει στην συνάρτηση 

κόστους οπότε η τιμή Y1_3=1 αποφεύγεται λόγω του ότι μετακινεί την συνάρτηση 

κόστους σε υψηλότερες τιμές. 

7.4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ  

Ο αλγόριθμος που επιλέχθηκε για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι ο Branch 

and Cut (B&C). Ένα σημαντικό τμήμα του αλγορίθμου B&C αποτελεί ο αλγόριθμος 

Branch and Bound (B&B) o οποίος λειτουργεί χαλαρώνοντας τους περιορισμούς του 

αρχικού προβλήματος που αφορούν την ακεραιότητα των μεταβλητών επιτρέποντας 

τιμές με ανώτατο όριο το 1.0 και κατώτατο το 0.0 για κάθε ακέραια μεταβλητή. Το 

μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού που προκύπτει επιλύεται χρησιμοποιώντας έναν 

επιλυτή γραμμικού προγραμματισμού και το αποτέλεσμα που παράγεται δίνει ένα 

κάτω όριο για την τιμή της συνάρτησης κόστους του αρχικού προβλήματος (για 

προβλήματα ελαχιστοποίησης). Από την άλλη μεριά κάθε εφικτή λύση στο ακέραιο 

πρόβλημα παρέχει ένα άνω όριο για την συνάρτηση κόστους. Όταν το άνω και το κάτω 

όριο συμπίπτουν τότε έχει βρεθεί λύση που είναι βέλτιστη. Προκειμένου να επιταχυνθεί 

η διαδικασία εισάγονται τομές (cuts) έτσι ώστε να αποκοπούν τμήματα του δένδρου 
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αναζήτησης που δημιουργείται. Οι τομές είναι έγκυρες ανισότητες για το ακέραιο 

πρόβλημα και εισάγονται έτσι ώστε να ισχυροποιήσουν τις χαλαρώσεις του γραμμικού 

προβλήματος.  Ο ψευδοκώδικας του αλγορίθμου B&C παρουσιάζεται στην συνέχεια 

(Σ7.1). 

Βήμα 1 Η γραμμική χαλάρωση του αρχικού IP προβλήματος προσαυξάνεται με έναν 

αριθμό από τομές και επιλύεται. Η τιμή που λαμβάνει η συνάρτηση στόχος 

γίνεται η τιμή ΆΝΩ_ΌΡΙΟ. Αν προκύψει εφικτή λύση για το ακέραιο 

πρόβλημα  τότε το κόστος της τοποθετείται ως τιμή ΚΑΤΩ_ΌΡΙΟ. 

Βήμα 2 Αν ΆΝΩ_ΌΡΙΟ= ΚΑΤΩ_ΌΡΙΟ τότε η βέλτιστη λύση έχει εντοπιστεί και ο 

αλγόριθμος σταματά. Αλλιώς επιλέγεται μια μεταβλητή από το σύνολο των 

μεταβλητών που δεν έχουν ακέραιες τιμές και πραγματοποιείται 

διακλάδωση. Ο ένας κλάδος αναθέτει στην μεταβλητή που επιλέχθηκε τον 

μικρότερο ακέραιο που είναι μεγαλύτερος από την τρέχουσα τιμή της ενώ ο 

άλλος κλάδος αναθέτει στην μεταβλητή τον μεγαλύτερο ακέραιο που είναι 

μικρότερος από την τρέχουσα τιμή της μεταβλητής. Τα δύο νέα προβλήματα 

προστίθενται στο δένδρο αναζήτησης που αποτελείται από προβλήματα που 

περιμένουν να επιλυθούν. 

Βήμα 3 Αν το δένδρο αναζήτησης είναι κενό τότε η τρέχουσα ακέραια λύση είναι η 

βέλτιστη ή αν δεν έχει εντοπιστεί ακέραια λύση τότε το ακέραιο πρόβλημα 

δεν έχει λύση. Αλλιώς αν το δένδρο αναζήτησης δεν είναι άδειο επιλέγεται 

ένας κόμβος του, νέες τομές εισάγονται στο LP πρόβλημα που αντιστοιχεί 

στον κόμβο που εξετάζεται και το LP πρόβλημα επιλύεται. Η λύση του 

προβλήματος αποκόπτει τον κόμβο αν το πρόβλημα δεν έχει βέλτιστη λύση ή 

αν η συνάρτηση κόστους είναι υψηλότερη από το ΆΝΩ_ΌΡΙΟ. Επίσης αν η 

λύση στο LP πρόβλημα είναι ακέραια και χαμηλότερη από το ΆΝΩ_ΌΡΙΟ τότε 

ο κόμβος επίσης αποκόπτεται και το κόστος του γίνεται η νέα τιμή για το 

ΆΝΩ_ΌΡΙΟ. 

Βήμα 4 Επιστροφή στο βήμα 2 προκειμένου να δημιουργηθούν νέοι κόμβοι μέσω 

διακλάδωσης μη ακεραίων μεταβλητών. 

(Σ7.1) BRANCH AND CUT 

7.5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Για την υλοποίηση της λύσης χρησιμοποιήθηκε  το COIN CBC το οποίο είναι ένας 

επιλυτής για προβλήματα μεικτού ακέραιου προγραμματισμού και αποτελεί ένα από τα 

εργαλεία που παρέχονται κάτω από την άδεια χρήσης OSI-certified Common Public 

License από το COIN-OR. To COIN-OR περιέχει μια συλλογή από εργαλεία λογισμικού 

που έχουν αναπτυχθεί με το σκεπτικό του ανοικτού κώδικα από ομάδες εθελοντών 

κάτω από την εποπτεία του οργανισμού INFORMS. Μερικά από τα πλέον σημαντικά 

εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί από το COIN-OR είναι τα ακόλουθα: 



 

172 

 

• OSI. Παρέχει μια κοινή διεπαφή έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

πολλοί διαφορετικοί επιλυτές. 

• CGL (Cut Generation Library). Είναι μια βιβλιοθήκη από την οποία μπορούν να 

δημιουργούνται τομές διαφόρων τύπων οι οποίες έχουν ως στόχο την 

επιτάχυνση της διαδικασίας Β&Β. 

• CLP. Πρόκειται για ένα επιλυτή προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού. 

• BCP (Branch Cut and Price). Είναι ένα γενικό framework για την υλοποίηση 

λύσεων μέσω της δυναμικής δημιουργίας μεταβλητών.  

Το CBC χρησιμοποιεί τα τμήματα CGL, OSI, και CLP. Ειδικά για το CGL από το οποίο το 

CBC αντλεί τις τομές που μπορεί να χρησιμοποιήσει η λίστα των διαφορετικών τομών 

που μπορούν να εφαρμοστούν είναι αρκετά εκτεταμένη περιέχοντας: 

• Combinatorial cuts (knapsack cover cuts, clique cuts, odd hole cuts, all different 

cuts). 

• Flow cover cuts.  

• Gomory cuts and variants (Gomory, Red split). 

• Lift and project cuts. 

• Mixed integer rounding cuts καθώς και παραλλαγές τους (mir, twomir, residual 

capacity). 

• Strengthening cuts. 

Προκειμένου να δημιουργηθεί το μαθηματικό μοντέλο για κάθε στιγμιότυπο 

προβλήματος αναπτύχθηκε μια εφαρμογή σε Java η οποία διαβάζει τα δεδομένα από 

ένα αρχείο κειμένου με κατάλληλη διαμόρφωση και δημιουργεί την περιγραφή του 

προβλήματος στην γλώσσα AMPL.  Στην συνέχεια το πρόβλημα επιλύεται από το COIN-

CBC ενεργοποιώντας αυτόματα διάφορους τύπους τομών. Το τελικό πρόγραμμα 

εξάγεται ως ένα αρχείο κειμένου που διαβάζεται από την εφαρμογή έτσι ώστε να 

παρουσιαστεί στον χρήστη. 

Τα 4 στιγμιότυπα προβλήματος του [VH03] ήταν σε θέση να επιλυθούν με την  

παραπάνω διαδικασία. Προκειμένου όμως να ελεγχθεί η συμπεριφορά του μοντέλου σε 

μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργήθηκαν με τεχνητό τρόπο μερικά ακόμα στιγμιότυπα 

προβλημάτων με μεγαλύτερο αριθμό Τμημάτων και καθηγητών.  Παρατηρήθηκε ότι για 

ορισμένα από αυτά τα στιγμιότυπα δεν ήταν δυνατή η επίλυσή τους με το COIN-CBC 

εντός λογικών χρονικών ορίων.  Γι’ αυτή την περίπτωση δοκιμάστηκε ο εξής τρόπος 

αντιμετώπισης: Αφαιρέθηκε από το μοντέλο ο περιορισμός (Ε7.14) ο οποίος αφορούσε 

τα κενά 5 ωρών για κάθε καθηγητή και κάθε ημέρα που βρίσκεται στο σχολείο. Το 

χαλαρωμένο μοντέλο επιλύονταν και η λύση που προέκυπτε επιδιορθωνόταν 

πραγματοποιώντας κινήσεις έτσι ώστε μην υπάρχει πλέον κενό.  
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Η επιδιόρθωση της λύσης γίνεται αφαιρώντας αρχικά όλες τις διδασκαλίες των 

καθηγητών οι οποίες δημιουργούν κενά στα προγράμματα τους και τοποθετώντας τις 

στην λίστα «εκκρεμών διδασκαλιών». Όταν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα 

σε δύο διδασκαλίες οι οποίες μπορούν να αφαιρεθούν έτσι ώστε να καταργηθεί ένα 

κενό τότε η επιλογή γίνεται τυχαία. Στην συνέχεια επίσης με τυχαίο τρόπο επιλέγεται 

μια διδασκαλία από την λίστα των «εκκρεμών διδασκαλιών» και εξετάζονται όλες οι 

πιθανές θέσεις στις οποίες θα μπορούσε να τοποθετηθεί έτσι ώστε να μην δημιουργεί 

κενά. Εξετάζοντας τις εναλλακτικές περιόδους επιλέγεται εκείνη στην οποία 

προκαλείται η μικρότερη αύξηση κόστους. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη περίοδος τότε θα 

πρέπει να αφαιρεθεί κάποια ήδη τοποθετημένη διδασκαλία. Κάθε διδασκαλία που 

«διώχνει» άλλη διδασκαλία  αυξάνει το «βάρος» της. Η επιλογή της διδασκαλίας που θα 

εξέλθει από το πρόγραμμα και θα εισέλθει στις εκκρεμείς διδασκαλίες γίνεται με βάση 

το βάρος της. Το αποτέλεσμα είναι ότι αφαιρούνται από το πρόγραμμα διδασκαλίες οι 

οποίες έχουν προκαλέσει τον μικρότερο αριθμό μετακινήσεων άλλων διδασκαλιών. Σε 

περίπτωση ισοβαθμίας «βάρους» επιλέγεται να αφαιρεθεί η διδασκαλία που βρίσκεται 

στην περίοδο με το μικρότερο συνεπαγόμενο κόστος για την τοποθέτηση της νέας 

διδασκαλίας. Στα παραδείγματα προβλημάτων που δοκιμάστηκαν η ανωτέρω 

διαδικασία σημείωσε επιτυχία στην επιδιόρθωση των λύσεων έτσι ώστε να μην έχουν 

κενά. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι η λύση πλέον δεν είναι βέλτιστη και 

παρατηρήθηκε ότι επιδέχεται βελτίωσης μέσω ενός επιπλέον σταδίου τοπικής 

αναζήτησης με κινήσεις αντιμετάθεσης διδασκαλιών. 

Ένας άλλος μηχανισμός χαλάρωσης του μοντέλου του προβλήματος εναλλακτικός της 

κατάργησης όλων των περιορισμών κενών 5 ωρών είναι επιλέγοντας την αφαίρεση 

των περιορισμών κενών  οποιασδήποτε διάρκειας για συγκεκριμένους καθηγητές. Οι 

καθηγητές των οποίων οι περιορισμοί κενών αφαιρούνται από το μοντέλο γίνεται 

στοχαστικά δίνοντας προτεραιότητα στους καθηγητές που διδάσκουν τις περισσότερες 

ώρες ανά ημέρα παρουσίας στο σχολείο.  Και οι δύο μηχανισμοί δοκιμάστηκαν σε 

τεχνητά στιγμιότυπα προβλημάτων με τον πρώτο να επιτυγχάνει συχνότερα να 

εντοπίσει εφικτή λύση γρήγορα για το πρόβλημα. 

7.6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η μεθοδολογία επίλυσης που περιγράφηκε εφαρμόστηκε στα στιγμιότυπα 

προβλημάτων που παρουσιάζονται στο [VH03] καθώς και σε διάφορα άλλα τεχνητά 

στιγμιότυπα προβλημάτων που δημιουργήθηκαν για τον σκοπό αυτό. Σε κάθε 

περίπτωση τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλά. Και στα 4 προβλήματα  του [VH03] τα 

αποτελέσματα ήταν τα βέλτιστα δυνατά (Π7.3) ισοφαρίζοντας τις καλύτερες γνωστές 

λύσεις για τα δύο πρώτα προβλήματα και δίνοντας καλύτερες λύσεις για τα άλλα δύο 

προβλήματα.   
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Πρόβλημα Τμήματα Καθηγητές Ώρες 

διδασκαλίας 

Κενά - Κόστος Κενά – 

Κόστος 

(Valouxis) 

Κενά  -  

Κόστος 

(Papoutsis) 

1 5 11 150 0 -1.415 0 -1.415 0 -1.415 

2 6 15 202 0- 1.535 0- 1.535 0- 1.535 

3 7 17 210 0- 960 0- 990 0- 970 

4 9 21 306 0- 1.347 1- 1.395 0- 1.870 

(Π7.3) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Οι χρόνοι εκτέλεσης που απαιτήθηκαν σε έναν υπολογιστή Pentium Μ760 στα 2.00Ghz 

με 2GB μνήμη RAM παρουσιάζονται στον πίνακα (Π7.4) είναι μικρότεροι από 20 λεπτά 

σε κάθε περίπτωση και αποτελούν αποδεκτές τιμές για την κατάστρωση του 

ωρολογίου  προγράμματος ενός σχολείου. 

Πρόβλημα Χρόνος εκτέλεσης (sec) Επαναλήψεις B&B 

1 227,4 61.338 

2 366,9 55.804 

3 818,8 322.140 

4 1.296,8 299.549 

(Π7.4) ΧΡΟΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Στο τέταρτο πρόβλημα τα αναλυτικά στοιχεία του οποίου παρουσιάζονται στους 

πίνακες (Π7.5Α) και (Π7.5Β), η λύση που παράγεται είναι σημαντικά καλύτερη σε σχέση 

με τις λύσεις που έχουν δημοσιευτεί, γεγονός που υποδεικνύει την ισχύ του 

μαθηματικού μοντέλου όπως έχει διατυπωθεί.  

Καθηγητές Τμήματα Σύνολο ωρών 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 

T1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

T2 9 5 0 0 0 0 0 0 3 17 

T3 0 4 9 0 0 0 3 0 0 16 

T4 0 0 0 10 8 0 0 0 0 18 

T5 0 0 0 0 0 10 8 0 0 18 

T6 0 0 0 0 2 0 0 8 8 18 

T7 2 2 2 0 0 0 2 5 2 15 

T8 4 4 4 4 0 0 0 0 0 16 

T9 0 0 0 0 4 4 4 4 4 20 

T10 3 3 3 3 3 3 0 0 0 18 

T11 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 

T12 3 3 3 3 3 3 0 0 0 18 
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T13 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 

T14 0 0 0 4 4 4 2 2 2 18 

T15 4 4 4 0 0 0 2 2 2 18 

T16 3 3 3 3 3 3 0 0 0 18 

T17 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 

T18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

T19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

T20 1 1 1 2 2 2 0 0 0 9 

T21 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 

Total 34 34 34 35 35 35 33 33 33 306 

(Π7.5Α) ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 4 

Καθηγητές Εβδομαδιαία διαθεσιμότητα Προτιμήσεις ωρών 

 Δ Τρ Τε Πε Πα Πρώτες Τελευταίες 

T1 � � � � �  � 

T2 � � � � � �  

T3 � � � � � �  

T4 � � � � � �  

T5 � � � � � �  

T6 � � � � � �  

T7 � � � � � �  

T8 � � � � � �  

T9 � � � � � �  

T10 � � � � �  � 

T11 � � � � �  � 

T12 � � � � �  � 

T13 � � � � �  � 

T14 � � � � �  � 

T15 � � � � �  � 

T16 � � � � �  � 

T17 � � � � �  � 

T18 � � � � �  � 

T19 � � � � �  � 

T20 � � � � �  � 

T21 � � � � �  � 

Total � � � � � �  

(Π7.5Β) ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 4 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

Η  βέλτιστη λύση που παράχθηκε για το πρόβλημα 4 παρουσιάζεται με την μορφή του 

προγράμματος κάθε καθηγητή στους πίνακες (Π7.6Α) και (Π7.6Β). Στον πίνακα (Π7.7)  

παρουσιάζεται το ίδιο πρόγραμμα ανά Τμήμα. 
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Καθηγητές Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη 

 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

T1    B1 C1 C2 B3    C1 C3 B2 A1     A2 A1 B3 

T2 A2 A1 A1     A2 C3 A1     A1 C3 A2 A1    

T3 C1 A3 A2     A3 A2 A3     A2 A3 A3 C1    

T4 B2 B1 B2     B2 B1 B2     B1 B1 B2 B1    

T5 B3 C1 B3 B3    B3 C1 C1     C1 B3 C1     

T6 C3 B2 C3 C2    C3 C2 C3 C2    C3 C2 C2     

T7 A3 C3 C2     A1 A3 C2     C2 A2 C3     

T8 A1 A2 A3     B1 A1 A2     A3 A1 B1     

T9 C2 B3 C1 C3    C1 B2 B3 C3    B2 C1 B3 C2    

T10    A1 B1 A2 B2    A2 B3 A3      B3 A2 B1 

T11       C3     C2          

T12    A2 A1 B3 B1    A1 B1 B3 B2     A3 B2 A2 

T13      C3      C1        C3 C2 

T14  C2 B1 C1 C3      B1 B2 C3 B3    B3 C2 B1 B2 

T15    A3 C2 A1 A2    A3 A2 A1 C2    A2 A1 C1 A3 

T16    B2 B3 A3 A1    B2 A3 B1 A2    B2 B1 B3 A1 

T17             C2 C1     C3   

T18     A2 B2 A3   B1 B3 A1 C1     A3 C1 C2 C3 

T19     A3 C1   B3        A1 C3    

T20     B2 B1       A2 B1     B2 A3  

T21 B1       C2       B3 B2      

(Π7.6Α) ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 4 

Καθηγητές Πέμπτη Παρασκευή 

 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

T1    B1 A3 C2     A3 B2 A2 C3 

T2 A2 A1 A1 A2    A1 C3 A1     

T3 A3 A3 C1     A3 A3 A2     

T4 B2 B1 B1 B2    B2 B1 B1 B1    

T5 B3 B3 B3 C1    B3 B3 C1 C1    

T6 C2 C2 C3     C2 B2 C3 C3    

T7 A1 A2 C2     A2 C1 C2     

T8 B1 A1 A3     B1 A2 A3 A1    

T9 C1 C3 B2 C2    C3 C2 B3 B2    

T10    A1 B2 B1 A3  A1 B2 B3 A3   

T11      C1 C2      C3 C1 

T12  B2 A2 A3 B3       B1 A3 A1 

T13     C2       C1   

T14    B3 B1 B2 C1      B2 B3 

T15     A1 C3 A2     C3 C1 A3 

T16     A2 A3     A2 A1 B3 B1 

T17    C3 C1        C2  

T18     C3 B3 B1    C2 A2 A1 B2 

T19      A2 B2     C2 B1  

T20      A1 B3     B3   
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T21 C3       C1       

(Π7.6Β) ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 4 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

Τμήμα Ημέρα Ω1 Ω2 Ω3 Ω4 Ω5 Ω6 Ω7 

A1 Δευτέρα T8 T2 T2 T10 T12 T15 T16 

 Τρίτη T7 T8 T2 T12 T18 T15 T1 

 Τετάρτη T2 T8 T19 T2 T15 T1 T16 

 Πέμπτη T7 T2 T2 T10 T15 T20  

 Παρασκευή T2 T10 T2 T8 T16 T18 T12 

A2 Δευτέρα T2 T8 T3 T12 T18 T10 T15 

 Τρίτη T2 T3 T8 T10 T15 T20 T16 

 Τετάρτη T3 T7 T2 T15 T1 T10 T12 

 Πέμπτη T2 T8 T12 T2 T16 T19 T15 

 Παρασκευή T7 T8 T3 T16 T18 T1  

A3 Δευτέρα T7 T3 T8 T15 T19 T16 T18 

 Τρίτη T3 T7 T3 T15 T16 T10  

 Τετάρτη T8 T3 T3 T18 T12 T20 T15 

 Πέμπτη T3 T3 T8 T12 T1 T16 T10 

 Παρασκευή T3 T3 T8 T1 T10 T12 T15 

B1 Δευτέρα 21 T4 T14 T1 T10 T20 T12 

 Τρίτη T8 T4 T18 T14 T12 T16 T20 

 Τετάρτη T4 T4 T8 T4 T16 T14 T10 

 Πέμπτη T8 T4 T4 T1 T14 T10 T18 

 Παρασκευή T8 T4 T4 T4 T12 T19 T16 

B2 Δευτέρα T4 T6 T4 T16 T20 T18 T10 

 Τρίτη T4 T9 T4 T16 T14 T1 T12 

 Τετάρτη T9 T21 T4 T16 T20 T12 T14 

 Πέμπτη T4 T12 T9 T4 T10 T14 T19 

 Παρασκευή T4 T6 T10 T9 T1 T14 T18 

B3 Δευτέρα T5 T9 T5 T5 T16 T12 T1 

 Τρίτη T5 T19 T9 T18 T10 T12 T14 

 Τετάρτη T21 T5 T9 T14 T10 T16 T1 

 Πέμπτη T5 T5 T5 T14 T12 T18 T20 

 Παρασκευή T5 T5 T9 T10 T20 T16 T14 

C1 Δευτέρα T3 T5 T9 T14 T1 T19  

 Τρίτη T9 T5 T5 T1 T13 T18 T17 

 Τετάρτη T5 T9 T5 T3 T18 T15  

 Πέμπτη T9 T7 T3 T5 T17 T11 T14 

 Παρασκευή T21 T7 T5 T5 T13 T15 T11 

C2 Δευτέρα T9 T14 T7 T6 T15 T1  

 Τρίτη T21 T6 T7 T6 T11 T17 T15 

 Τετάρτη T7 T6 T6 T9 T14 T18 T13 

 Πέμπτη T6 T6 T7 T9 T13 T1 T11 
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 Παρασκευή T6 T9 T7 T18 T19 T17  

C3 Δευτέρα T6 T7 T6 T9 T14 T13 T11 

 Τρίτη T6 T2 T6 T9 T1 T14  

 Τετάρτη T6 T2 T7 T19 T17 T13 T18 

 Πέμπτη T21 T9 T6 T17 T18 T15  

 Παρασκευή T9 T2 T6 T6 T15 T11 T1 

(Π7.7) ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

7.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού Γυμνασίων είναι από τα προβλήματα 

χρονοπρογραμματισμού που συναντούνται συχνότερα. Ωστόσο υπάρχουν διάφορες 

παραλλαγές του που καθιστούν το πρόβλημα διαφορετικό από χώρα σε χώρα. Αυτό 

συμβαίνει διότι τα εκπαιδευτικά συστήματα διαφόρων χωρών παρουσιάζουν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ τους [PAD08]. Για την Ελλάδα έχουν εξετασθεί 3 κύριες 

παραλλαγές του προβλήματος που έχουν ως κοινό σημείο την συμμετοχή στην 

συνάρτηση κόστους ενός παράγοντα που σχετίζεται με τα κενά στα προγράμματα 

διδασκαλίας των καθηγητών. Στην πρώτη παραλλαγή [BDH97] υπάρχει 

διαφοροποίηση ανάμεσα σε βασικά μαθήματα και μη, με τα βασικά να διδάσκονται 

εντός συγκεκριμένων περιόδων του ημερήσιου προγράμματος. Στην δεύτερη 

παραλλαγή [VH03] επιδιώκεται συμφωνία του τελικού προγράμματος με τις 

προτιμήσεις κάθε καθηγητή για διδασκαλία σε πρωινές ή μεσημεριανές ώρες.  Στην 

τρίτη παραλλαγή [BMK06] επιχειρείται  η διδασκαλία των μαθημάτων από τον ίδιο 

καθηγητή να μην γίνεται σε συνεχόμενες διδακτικές ώρες για το ίδιο Τμήμα. Η 

προσέγγιση που αναπτύχθηκε ανωτέρω αφορά την δεύτερη παραλλαγή του 

προβλήματος και καταφέρνει να το αντιμετωπίσει με επιτυχία επιστρέφοντας εντός 

λογικών χρονικών διαστημάτων λύσεις οι οποίες είναι βέλτιστες για τα στιγμιότυπα 

προβλημάτων στα οποία υπάρχει αναφορά στην βιβλιογραφία.  

Αναπτύχθηκε ένα μαθηματικό μοντέλο το οποίο εν συνεχεία διατυπώθηκε στην 

γλώσσα AMPL που επιτρέπει τον παραμετρικό καθορισμό των δεδομένων του 

προβλήματος. Εν συνεχεία το μοντέλο επιλύθηκε με την χρήση του COIN-CBC για τα 4 

στιγμιότυπα προβλημάτων που υπάρχουν στην βιβλιογραφία καθώς και για έναν 

αριθμό από επιπλέον προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν τεχνητά. Τα 

αποτελέσματα σε όλες τις περιπτώσεις ήταν ικανοποιητικά.  

Συμπερασματικά όταν για ένα πρόβλημα μπορεί να βρεθεί ένα μαθηματικό μοντέλο το 

οποίο προσομοιώνει ικανοποιητικά το πραγματικό πρόβλημα που επιχειρείται να 

επιλυθεί και η επίλυσή του μπορεί να γίνει εντός λογικών χρονικών ορίων τότε η 

προσέγγιση αυτή αναμένεται να είναι καλύτερη σε σχέση με προσεγγίσεις που 

στηρίζονται σε μεταευρετικές τεχνικές ή σε τεχνικές υπολογιστικής νοημοσύνης. Ακόμα 

όμως και αν ο χρόνος επίλυσης με έναν τυπικό επιλυτή ακέραιου προγραμματισμού 
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είναι υπερβολικός η χρήση προχωρημένων επιλυτών όπως ο COIN-CBC ενδέχεται  να 

μειώσει σημαντικά τον χρόνο εκτέλεσης.  Σε κάθε περίπτωση το μοντέλο μπορεί να 

επαναδιατυπωθεί έτσι ώστε να αφαιρεθούν περιορισμοί οι οποίοι επιβραδύνουν την 

επίλυσή του προβλήματος και να χρησιμοποιηθεί εν συνεχεία η λύση που παράγει έτσι 

ώστε να τροφοδοτηθεί ένας ευρετικός αλγόριθμος ο οποίος θα επιδιορθώσει την λύση 

διατηρώντας ταυτόχρονα καλή τιμή για την συνάρτηση κόστους.  
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

8.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Ανάμεσα στις μεθόδους βελτιστοποίησης οι μεταευρετικές τεχνικές προβάλουν ως ένας 

ελκυστικός τρόπος αντιμετώπισης δύσκολων συνδυαστικών προβλημάτων. Ωστόσο 

συχνά αποτελούν και τον στόχο κριτικής που έχει τα ακόλουθα σημεία έδρασης: 

• Για να επιτευχθούν καλά αποτελέσματα με μεταευρετικές τεχνικές θα πρέπει να 

έχει προηγηθεί εκτεταμένη ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας τους. Η 

ρύθμιση αυτή πολλές φορές γίνεται εμπειρικά μέσω πειραμάτων. Ωστόσο δεν 

υπάρχει κάποια θεωρία η οποία να καθορίζει με σαφήνεια για ποιο λόγο 

συγκεκριμένες ρυθμίσεις δίνουν καλά αποτελέσματα σε ορισμένα προβλήματα 

και γιατί αυτό δεν συμβαίνει σε άλλα προβλήματα.  

• Η υλοποίηση των μεταευρετικών τεχνικών συνήθως γίνεται «από το μηδέν» για 

το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπιστεί. Ενδεχομένως μια τέτοια 

προσέγγιση απαιτεί την δέσμευση πολλών πόρων για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

• Οι μεταευρετικές τεχνικές συχνά έχουν τμήματα που λειτουργούν στοχαστικά. 

Είναι λοιπόν πιθανό δύο απόπειρες εκτέλεσης που φαίνεται να είναι 

πανομοιότυπες στην πραγματικότητα να επιστρέφουν εντελώς διαφορετικά 

αποτελέσματα από πλευράς δομής και ποιότητας της λύσης. 

• Ακόμα και εάν μια μεταευρετική τεχνική δημιουργεί μια καλή λύση μπορεί να 

είναι δύσκολο να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο έχει φτάσει σε αυτή. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι χρήστες των εφαρμογών βελτιστοποίησης συχνά 

είναι διστακτικοί στο να αποδεχθούν λύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει 

τεκμηριωμένη επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο οδηγούμαστε σε αυτές. 

Αν και καταβάλλεται προσπάθεια από την επιστημονική κοινότητα που 

δραστηριοποιείται στον χώρο των μεταευρετικών τεχνικών έτσι ώστε να αποκτηθεί 

μεγαλύτερη ωριμότητα και ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο η ανωτέρω κριτική έχει βάση. 

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί ότι οι μεταευρετικές τεχνικές ήδη υφίστανται 

για περισσότερο από 40 έτη δίνοντας λύσεις σε προβλήματα στα οποία οι κλασσικές 

τεχνικές βελτιστοποίησης αδυνατούσαν. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται άνθηση 

στον χώρο η οποία συνοδεύεται από συνέδρια, περιοδικά, δικτυακούς τόπους και 

μαζικό ενδιαφέρον για αυτές τις μεθόδους. Νέες κατηγορίες τεχνικών όπως οι 

υπερευρετικές τεχνικές, οι υβριδικές μεταευρετικές τεχνικές, οι μαθηματικοευρετικές  

τεχνικές και άλλες διασχίζουν τα όρια ανάμεσα σε επιμέρους μεταευρετικές τεχνικές 

αλλά και σε μεθόδους του μαθηματικού προγραμματισμού και της τεχνητής 

νοημοσύνης. Ο στόχος της δημιουργίας εύρωστων μεθόδων με ικανότητα να 

αντιμετωπίζουν προβλήματα με διαφορετικά χαρακτηριστικά χωρίς να απαιτούν 

συνεχή ρύθμιση των παραμέτρων τους συχνά επιτυγχάνεται. Βιβλιοθήκες επιτρέπουν 



 

181 

 

τον ευκολότερο προγραμματισμό μεταευρετικών τεχνικών και οι τεχνολογίες 

πολυπύρηνων επεξεργαστών αλλά και κατανεμημένης επεξεργασίας παρέχουν την 

υπολογιστική ισχύ που σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη.  

Η εκτίμησή μας είναι ότι οι μεταευρετικές τεχνικές τα επόμενα χρόνια θα έχουν ακόμα 

ισχυρότερη παρουσία στα δρώμενα των προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης. 

Ωστόσο, δεν αναμένεται μια μεταευρετική ή άλλου τύπου τεχνική βελτιστοποίησης να 

επικρατήσει τοποθετώντας τις υπόλοιπες στο περιθώριο. Αυτό άλλωστε προβλέπεται 

και από το θεώρημα “No Free Lunch” των Wolpert και MacReady [WM97]. Η αδυναμία 

ανακήρυξης της πλέον κατάλληλης μεθόδου φαίνεται ότι ισχύει ακόμα και σε κάθετα 

πεδία εφαρμογών όπως ο χρονοπρογραμματισμός (εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 

προσωπικού, μηχανών κλπ). Τα κέρδη από την συνεργασία διαφορετικών τεχνικών θα 

οδηγήσουν στην τυποποίηση υφιστάμενων στρατηγικών συνεργασίας και στην 

δημιουργία νέων για την από κοινού επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης.  

Είναι λογικό να αναμένει κανείς ότι θα υπάρξει στα χρόνια που έρχονται αυξημένη 

ανάγκη αλλά και διάδοση εφαρμογών βελτιστοποίησης. Σε αυτό το συμπέρασμα 

συνηγορούν η αυξανόμενη ποσότητα δεδομένων που προκύπτει από τις 

δραστηριότητες των επιχειρήσεων και η υπολογιστική ισχύς η οποία διατίθεται πλέον 

με ιδιαίτερα χαμηλό οικονομικό αντίτιμο. Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο 

επιχειρηματικό περιβάλλον το συγκριτικό πλεονέκτημα που μπορεί να αποκτήσει μια 

επιχείρηση βελτιστοποιώντας διαδικασίες παραγωγής και λήψης αποφάσεων μπορεί 

να είναι ο κρίσιμος εκείνος παράγοντας που θα καθορίσει το μέλλον της. 

Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκε το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού  όπως 

αυτό εμφανίζεται στην λειτουργία ηλεκτρικών αντλιών για τις ανάγκες μιας δημοτικής 

επιχείρησης ύδρευσης, στον προγραμματισμό των εξετάσεων ενός Πανεπιστημίου και 

στην δημιουργία ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας σε Γυμνάσια. Τα ανωτέρω 

προβλήματα αποτελούν δύσκολα προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης και για 

μεγέθη προβλημάτων με πρακτική αξία δεν φαίνεται να υπάρχει επακριβής αλγόριθμος 

που να τα επιλύει αποδοτικά. Η διατριβή προτείνει λύσεις που τα επιλύουν 

αποτελεσματικά. Ειδικότερα τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι τα εξής: 

1. Για το πρόβλημα της λειτουργίας των ηλεκτρικών αντλιών επιχειρήσεων  

ύδρευσης αναπτύχθηκε ένας αλγόριθμος ο οποίος δοκιμάστηκε πιλοτικά από 

την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χανίων. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας που προκύπτει από την 

λειτουργία των αντλιών είναι από τα πλέον σημαντικά έξοδα για τις 

επιχειρήσεις ύδρευσης παγκοσμίως. Η χρήση του αλγορίθμου δίνει την 

δυνατότητα να μειωθεί το κόστος άντλησης νερού αποφεύγοντας την 

λειτουργία των αντλιών σε ώρες που η κατανάλωση ισχύος κοστίζει 

περισσότερο και χρησιμοποιώντας τις χωρητικότητες των δεξαμενών έτσι ώστε 
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να συγκεντρώνεται νερό όταν η άντληση του νερού είναι συμφέρουσα. Το 

πρόβλημα καθίσταται δύσκολο καθώς υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα 

κατανάλωσης αλλά και διαθεσιμότητας νερού τα οποία θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη για κάθε ενέργεια άντλησης ενώ ο τρόπος τιμολόγησης της 

ΔΕΗ εξαρτάται και από την μέγιστη ισχύ η οποία ζητείται.  Για την επίλυση του 

προβλήματος χρησιμοποιήθηκε η μεταευρετική τεχνική των γενετικών 

αλγορίθμων. Κάθε λύση κωδικοποιείται ως ένα χρωμόσωμα που αποτελείται 

από τμήματα, ένα για κάθε δεξαμενή και κάθε γονίδιο αντιστοιχείται σε ένα 

ημίωρο του εικοσιτετραώρου ενώ η τιμή που λαμβάνει υποδηλώνει τον 

συνδυασμό αντλιών της δεξαμενής που είναι ενεργός. Η επίλυση του 

προβλήματος με γενετικούς αλγορίθμους προτιμήθηκε έναντι  εναλλακτικών 

προσεγγίσεων λόγω της ποιότητας των παραγόμενων λύσεων και του σχετικά 

μικρού χρόνου εκτέλεσης. 

2. Για το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού εξετάσεων Πανεπιστημίου 

αναπτύχθηκε ένας αλγόριθμος με τον οποίο επιλύθηκαν διάφορες παραλλαγές 

του προβλήματος. Ο αλγόριθμος μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας αλγόριθμος 

δύο φάσεων και πολλών επιμέρους σταδίων στον οποίο γίνεται υβριδική χρήση 

μεταευρετικών και επακριβών μεθόδων επίλυσης. Η πρώτη φάση αφορούσε 

την κατασκευή ενός αρχικού εφικτού προγράμματος εξετάσεων ενώ η δεύτερη 

φάση αναλάμβανε την βελτίωσή του. Η επιτυχία της προσέγγισης αποδείχθηκε 

με την δεύτερη θέση που κατέλαβε στον δεύτερο διεθνή διαγωνισμό 

χρονοπρογραμματισμού (ITC07) ενώ ακόμα καλύτερα αποτελέσματα 

προέκυψαν μετά το πέρας του διαγωνισμού εξελίσσοντας περαιτέρω την 

προσέγγιση όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6 της διατριβής. 

3. Για το πρόβλημα της δημιουργίας ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων για τα 

Ελληνικά Γυμνάσια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χρησιμοποιήθηκε 

ακέραιος προγραμματισμός και ειδικότερα η τεχνική Branch and Cut.  Στο 

πρόβλημα αυτό ζητείται η κατασκευή του ωρολογίου προγράμματος 

μαθημάτων σε ένα Γυμνάσιο έτσι  ώστε να ικανοποιούνται διάφοροι αυστηροί 

περιορισμοί (π.χ. πρόγραμμα μαθημάτων χωρίς κενά για κάθε Τμήμα) ενώ 

παράλληλα θα πρέπει να καταβάλλεται η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την 

ικανοποίηση και των λεγόμενων χαλαρών περιορισμών (π.χ. πρόγραμμα 

διδασκαλίας χωρίς κενά για κάθε καθηγητή) του προβλήματος οι οποίοι ορίζουν 

και την ποιότητα της λύσης.  Στο μαθηματικό μοντέλο που κατασκευάστηκε 

μοντελοποιήθηκαν τα κενά μιας, δύο και περισσότερων ωρών για κάθε 

καθηγητή με συνέπεια να προκύψει ένας μεγάλος αριθμός περιορισμών για 

κάθε πρόβλημα. Ωστόσο το γεγονός αυτό δεν απέτρεψε την επιλυσιμότητα του 

προβλήματος καθώς η ενεργοποίηση τομών (cuts) κατάφερε να οδηγήσει στην 

βέλτιστη επίλυση όλων των στιγμιότυπων προβλημάτων τα οποία εξετάστηκαν 

και τα οποία αποτελούσαν προβλήματα αναφοράς σε δημοσιευμένες εργασίες. 
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8.2 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

Τα μοντέλα,  οι μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων που χρησιμοποιήθηκαν και οι 

αλγοριθμικές τεχνικές που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της διατριβής  μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και σε άλλα προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης.  

Αναλυτικότερα: 

• Η διαδικασία επίλυσης που περιγράφηκε για το πρόβλημα 

χρονοπρογραμματισμού της λειτουργίας των αντλιών μπορεί να προσαρμοστεί 

έτσι ώστε να χρησιμοποιείται ένα μοντέλο του δικτύου διανομής ύδρευσης που 

θα έχει διατυπωθεί στο λογισμικό προσομοίωσης EPANET. Με αυτό τον τρόπο 

θα είναι δυνατή η παρακολούθηση του δικτύου ύδρευσης στο σύνολό του 

καθώς θα εκτελείται υδραυλική προσομοίωση ανάλογα με τις επιλογές 

λειτουργίας των αντλιών. 

• Επίλυση του προβλήματος χρονοπρογραμματισμού εξετάσεων Πανεπιστημίου 

με την μεταευρετική μέθοδο Διασκορπισμένης Αναζήτησης σε περιβάλλον 

κατανεμημένης ή και παράλληλης επεξεργασίας. 

• Η διαδικασία επίλυσης που περιγράφηκε για το πρόβλημα  

χρονοπρογραμματισμού εξετάσεων Πανεπιστημίου μπορεί να προσαρμοστεί 

έτσι ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα  του χρονοπρογραμματισμού μαθημάτων 

Πανεπιστημίου στο οποίο είναι γνωστές οι δηλώσεις των φοιτητών. 

• Η επίλυση του προβλήματος δημιουργίας ωρολογίου προγράμματος Γυμνασίων 

έγινε με την τεχνική Branch and  Cut η οποία λειτούργησε ικανοποιητικά για το 

μοντέλο προβλήματος το οποίο εξετάστηκε. Σε περίπτωση που το μοντέλο του 

προβλήματος γίνει συνθετότερο η μέθοδος Branch Cut and Price (δυναμική 

δημιουργία μεταβλητών) σε συνδυασμό με μεταευρετικές τεχνικές για την 

επιλογή νέων στηλών εκτιμάται ότι θα είναι σε θέση να δίνει καλά 

αποτελέσματα για το πρόβλημα. 

• Το μοντέλο προβλήματος που παρουσιάστηκε για την κατασκευή ωρολογίου 

προγράμματος Γυμνασίων μπορεί να εφαρμοστεί πραγματοποιώντας αλλαγές 

και για το αντίστοιχο πρόβλημα σε  Λύκεια. 

• Παροχή υπηρεσιών χρονοπρογραμματισμού μέσω του διαδικτύου.  Για 

ορισμένα προβλήματα χρονοπρογραμματισμού (π.χ. εξετάσεις Πανεπιστημίου, 

ωρολόγιο πρόγραμμα Γυμνασίων κ.α.) μπορούν να κατασκευαστούν υπηρεσίες 

διαδικτύου οι οποίες να δίνουν την δυνατότητα σε συνδρομητές να 

χρησιμοποιούν τα μοντέλα και τους επιλυτές που έχουν σχεδιαστεί. Με αυτό τον 

τρόπο και αναλαμβάνοντας τον υπολογιστικό φόρτο εντοπισμού λύσεων αλλά 

και την διαχείριση δεδομένων και αποτελεσμάτων μπορεί να προσφέρεται μια 

υπηρεσία σε πελάτες που οι ανάγκες τους καλύπτονται από τις συγκεκριμένες 

υλοποιήσεις. 
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• Επαναπρογραμματισμός (rescheduling). Συχνά ζητείται σε ένα υφιστάμενο 

πρόγραμμα να πραγματοποιηθούν αλλαγές έτσι ώστε να ικανοποιούνται 

κάποιοι νέοι περιορισμοί. Παράλληλα, ζητείται οι μεταβολές που θα γίνουν να 

αλλάζουν στο ελάχιστο δυνατό το πρόγραμμα σε σχέση με την προηγούμενη 

διαμόρφωσή του.  Η ανωτέρω απαίτηση  ενυπάρχει σε δυναμικά συστήματα και 

σε συστήματα στα οποία η συμμετοχή του χρήστη είναι αυξημένη. Για τα τρία 

προβλήματα στα οποία προτάθηκε λύση στην παρούσα διατριβή η επέκταση 

των προσεγγίσεων έτσι ώστε να καλύπτεται και το θέμα του 

επαναπρογραμματισμού σαφώς προσθέτει μια νέα διάσταση με θεωρητικό και 

πρακτικό ενδιαφέρον. 

• Πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση. Τα περισσότερα προβλήματα συνδυαστικής 

βελτιστοποίησης με πρακτικό ενδιαφέρον είναι προβλήματα για τα οποία 

ζητείται η ταυτόχρονη ικανοποίηση διαφορετικών στόχων οι οποίοι είναι συχνά 

αλληλοσυγκρουόμενοι. Στην παρούσα διατριβή όπου τέθηκε το συγκεκριμένο 

θέμα ο τρόπος αντιμετώπισης ήταν μέσω ενός σταθμισμένου αθροίσματος στο 

οποίο συμμετείχε κάθε παράγοντας κόστους με διαφορετικό συντελεστή 

βάρους. Ωστόσο, η πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση μπορεί να αντιμετωπιστεί 

αποτελεσματικότερα εφαρμόζοντας ιδέες όπως το Pareto βέλτιστο.  Συνεπώς 

θα παρουσίαζε ενδιαφέρον τα προβλήματα που εξετάστηκαν στην διατριβή να 

επιλυθούν επανακαθορίζοντας την συνάρτηση κόστους.  

8.3 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η βασική ιδέα στην οποία στηρίχθηκε η εκπόνηση της διατριβής είναι η «αντιμετώπιση 

της συνδυαστικότητας». Η συνδυαστικότητα ως πρόβλημα έχει να κάνει με το πολύ 

μεγάλο πλήθος των συνδυασμών ή των μεταθέσεων που ανακύπτουν όταν πρέπει να 

ληφθούν ταυτόχρονα αποφάσεις για κάθε μια από τις οποίες υπάρχει ένα πλήθος 

εναλλακτικών ενδεχόμενων.  Στα προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης το 

πλήθος των πιθανών λύσεων είναι τόσο μεγάλο που η πλήρης απαρίθμησή τους δεν 

μπορεί να επιτευχθεί. Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω καθώς θα πρέπει να ισχύει 

για κάθε λύση ένα σύνολο από περιορισμούς ενώ μια συνάρτηση κόστους προσδιορίζει 

την ελκυστικότητα της κάθε λύσης. Διάφορες τεχνικές βελτιστοποίησης έχουν 

αναπτυχθεί, άλλες με προσανατολισμό τον εντοπισμό της βέλτιστης λύσης και άλλες με 

κατεύθυνση των ταχύ εντοπισμό λύσεων με καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Φαίνεται 

να υπάρχει όφελος από την συνεργασία διαφόρων επιμέρους μεθόδων στην 

αντιμετώπιση δύσκολων συνδυαστικών προβλημάτων.  Επιπλέον η συνεργασία αυτή 

μπορεί να διευκολυνθεί με την χρήση προγραμματιστικών τεχνικών. 

Σήμερα, επιτακτικά ζητείται η λύση διαφόρων προβλημάτων συνδυαστικής 

βελτιστοποίησης τα οποία στο παρελθόν είτε δεν θα ήταν δυνατόν να επιλυθούν είτε θα 

απαιτούσαν εξειδικευμένα υπολογιστικά συστήματα και πανάκριβα λογισμικά. Η 
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υπολογιστική ισχύς που είναι διαθέσιμη στην μέση σύγχρονη επιχείρηση  έχει 

πολλαπλασιαστεί σε σχέση με μερικά χρόνια πριν. Πολυπύρηνα υπολογιστικά 

συστήματα και συστήματα κατανεμημένης επεξεργασίας (Grid, Clusters κ.α.) είναι σε 

μεγάλο βαθμό διαθέσιμα σε όποια επιχείρηση το επιδιώξει. Από την άλλη μεριά και οι 

τεχνικές βελτιστοποίησης εξελίσσονται με γρήγορους ρυθμούς. Λογισμικά 

βελτιστοποίησης τα οποία δεν έχουν κόστος  απόκτησης είναι ελεύθερα διαθέσιμα 

(COIN, GLPK, JGAP κ.α.) αλλά και εμπορικά πακέτα (ILOG, Gusek, LINDO κ.α.) έχουν 

πολλαπλασιάσει τις δυνατότητές τους. Οι ανωτέρω εξελίξεις δημιουργούν αισιοδοξία 

για την ταχύτερη και καλύτερη επίλυση συνδυαστικών προβλημάτων. Ωστόσο 

δημιουργούν και προβληματισμό σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους που θα πρέπει 

να διαθέσει μια επιχείρηση έτσι ώστε να διατηρήσει την ικανότητα παρακολούθησης 

ενός χώρου που αλλάζει γρήγορα.  

Έχει πλέον αναγνωριστεί από την επιστημονική κοινότητα ότι οι μεταευρετικές 

τεχνικές μπορούν να αποτελέσουν ένα ιδιαίτερα αποδοτικό τρόπο για την 

αντιμετώπιση δύσκολων προβλημάτων καθώς συχνά η πλέον ενδεδειγμένη λύση 

δύσκολων προβλημάτων προκύπτει από τεχνικές της συγκεκριμένης κατηγορίας ή 

υβριδικές προσεγγίσεις μεταευρετικών και άλλων τεχνικών. Τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την εκπόνηση της διατριβής υποδηλώνουν ότι υπάρχει μεγάλο 

περιθώριο στην ανάπτυξη αποδοτικότερων συστημάτων βελτιστοποίησης και ότι οι 

μεταευρετικές τεχνικές αναμένεται να έχουν σημαντικό ρόλο στις νέες εξελίξεις.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 

Για την υλοποίηση της εφαρμογής εκτός από την CPLEX, το GLPK και το JGAP 

χρησιμοποιήθηκε το Eclipse for Java ως περιβάλλον ανάπτυξης, η MySQL ως βάση 

δεδομένων, το Hibernate για την αντιστοίχιση των αντικειμένων στην βάση δεδομένων 

(Object To Relational Mapping) καθώς και τα λογισμικά Jasper Reports, iReport και 

jFreeChart για την κατασκευή αναφορών και γραφημάτων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

όλα τα λογισμικά που αναφέρθηκαν εκτός της CPLEX είναι ανοικτού κώδικα. 

Ο χρήστης της εφαρμογής έχει την δυνατότητα να παρέμβει στο πρόγραμμα 

λειτουργίας που προτείνεται από την εφαρμογή. Χρησιμοποιώντας την γραφική 

διεπαφή που σχεδιάστηκε (Σ.ΠΑΡ.Α.1) μπορεί να επιλέξει σε συγκεκριμένες περιόδους 

κατά την διάρκεια του εικοσιτετραώρου για το οποίο γίνεται ο προγραμματισμός των 

αντλιών ορισμένες αντλίες να βρίσκονται σε λειτουργία. Σε αυτή την περίπτωση 

ενημερώνεται με κατάλληλα μηνύματα σε περίπτωση που η λύση που προκύπτει δεν 

είναι πλέον έγκυρη (π.χ. παραβίαση διαθεσιμότητας νερού).  

 

(Σ.ΠΑΡ.Α.1) ΔΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Επίσης άμεσα υπολογίζεται η επίδραση  στο κόστος που έχουν οι ενέργειες του χρήστη 

(Σ.ΠΑΡ.Α.2). Χρωματικές απεικονίσεις επιλέχθηκαν έτσι ώστε να είναι εύκολα 

αναγνωρίσιμες οι περίοδοι εντός της ημέρας για τις οποίες η άντληση νερού 

παρουσιάζει αυξημένο ή μειωμένο κόστος αντίστοιχα. 
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(Σ.ΠΑΡ.Α.2) ΔΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

Ο χρήστης μέσω ενός γραφικού περιβάλλοντος είναι σε θέση να ορίσει τους 

συντελεστές IMI (Institutional Model Index) του τμήματος (Σ.ΠΑΡ.Β.1), τις περιόδους 

της εξεταστικής (Σ.ΠΑΡ.Β.2) και διάφορους περιορισμούς που καθορίζουν τις  έγκυρες 

περιόδους για τις εξετάσεις του προγράμματος (Σ.ΠΑΡ.Β.2).  Παράλληλα δίνεται η 

δυνατότητα αποθήκευσης και ανάκλησης μιας λύσης καθώς και η αυτόματη εξαγωγή 

του προγράμματος σε εκτυπώσιμη μορφή (pdf και doc). 

 

(Σ.ΠΑΡ.Β.1) INSTITUTIONAL MODEL INDEX 

 

(Σ.ΠΑΡ.Β.2) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 
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(Σ.ΠΑΡ.Β.3) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 

Η εγκυρότητα των περιορισμών που εισάγει ο χρήστης ελέγχεται μέσω ενός 

μαθηματικού μοντέλου που έχει κατασκευαστεί ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό και το οποίο 

εντοπίζει περιπτώσεις περιορισμών που καθιστούν το πρόβλημα μη επιλύσιμο. Η 

καταγραφή  του μοντέλου έγινε στην γλώσσα GMPL, τα δεδομένα εισόδου 

κατασκευάζονται με ένα πρόγραμμα Java και η κλήση του επιλυτή  GLPK γίνεται μέσω 

του JNI (Java Native Interface). 

O χρήστης μπορεί να τροποποιεί τα δεδομένα του προβλήματος και να ζητά την 

επαναδημιουργία έγκυρου προγράμματος αλλά και να επεμβαίνει χειροκίνητα στο 

τελικό πρόγραμμα.  Ειδικότερα η οθόνη προγράμματος εξετάσεων (Σ.ΠΑΡ.Β.4) περιέχει 

ένα πίνακα στον οποίο τοποθετούνται οι εξετάσεις προκειμένου να ενσωματωθούν στο 

πρόγραμμα.  
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(Σ.ΠΑΡ.Β.4) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Η τοποθέτηση των εξετάσεων μπορεί να γίνει χειροκίνητα ή αυτόματα. Τα χρώματα 

που χρησιμοποιούνται κατά την μετακίνησης μιας εξέτασης (Σ.ΠΑΡ.Β.5) υποδηλώνουν 

την ελκυστικότητα της τοποθέτησης της εξέτασης σε κάθε περίοδο (γκρι: αδυναμία 

τοποθέτησης, πράσινο: βελτίωση ποιότητας λύσης, κόκκινο: υποβιβασμός ποιότητας 

λύσης). Σε κάθε περίοδο στην οποία είναι έγκυρη η μετακίνηση μιας εξέτασης 

εμφανίζεται ένας αριθμός ο οποίος υποδηλώνει την αύξηση ή την μείωση του κόστους 

της λύσης που συνεπάγεται η μετακίνηση της εξέτασης στην εν λόγω περίοδο. 

 

(Σ.ΠΑΡ.Β.5) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Επιπλέον ο χρήστης μπορεί να αφαιρέσει μια ή περισσότερες εξετάσεις προσωρινά από 

το πρόγραμμα. Οι εξετάσεις που αφαιρούνται τοποθετούνται στην «Λίστα εξετάσεων 

που δεν έχουν προγραμματιστεί ακόμα». Θα πρέπει να σημειωθεί ότι καθώς 

διαμορφώνεται το πρόγραμμα εξετάσεων αλλάζουν αντίστοιχα και οι τιμές που 

αφορούν την ποιότητα της λύσης όπως αναλύεται στους επιμέρους παράγοντες που 

την απαρτίζουν. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την αλλαγή κάποιων από τους 

συντελεστές κόστους ανά πάσα στιγμή οπότε εμφανίζεται αυτόματα το νέο κόστος. 

Εφόσον υπάρχουν εξετάσεις στην λίστα εξετάσεων που δεν έχουν τοποθετηθεί στο 

πρόγραμμα εξετάσεων ακόμα, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει επίλυση και οι εξετάσεις 

αυτές τοποθετούνται αυτόματα στο πρόγραμμα με την ελάχιστη δυνατή αύξηση του 

κόστους της λύσης διατηρώντας τις εξετάσεις που είχαν ήδη προγραμματιστεί στις 

αρχικές θέσεις τους. 


