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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εργασία αυτή αφορά την ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων Εξελικτικής Υπολογιστικής 

και ειδικότερα Γενετικών Αλγορίθµων (ΓΑ) για την αυτόµατη παραγωγή βέλτιστων ωρολό-

γιων προγραµµάτων µαθηµάτων και εξετάσεων για σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Προ-

τείνεται µία νέα µέθοδος εφαρµογής των ΓΑ σε προβλήµατα ωρολόγιου προγράµµατος, που 

χρησιµοποιεί µία έµµεση αναπαράσταση των λύσεων βασιζόµενη σε «προτεραιότητες συµ-

βάντων», καθώς και ένα χρονο-προγραµµατιστή ο οποίος «κτίζει» τις τελικές λύσεις µε βάση 

τις έµµεσες αναπαραστάσεις, ικανοποιώντας µεγάλο αριθµό περιορισµών. Η µέθοδος αυτή 

δοκιµάζεται σε δύο πραγµατικά προβλήµατα ωρολόγιου προγράµµατος από συγκεκριµένα 

Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και τα αποτελέσµατα συγκρίνονται µε τις λύσεις που παρήγαγε ο άνθρωπος. 

Τα συγκριτικά αποτελέσµατα είναι πολύ ενθαρρυντικά για την χρήση αυτών των µεθόδων. 
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ABSTRACT  

This work concerns the development and application of Evolutionary Computation methods, 

and especially Genetic Algorithms, for the automated production of optimal lecture and exam 

timetables, for third grade educational institutes. In this work a new method is proposed for 

applying Genetic Algorithms to timetable problems, that uses an indirect representation of 

solutions based on “event priorities”, and a scheduling algorithm that “builds” the final solu-

tions form indirect representations, satisfying a large number of constraints. This method is 

tested on two real-world timetable problems from specific institutes and the results are com-

pared with the corresponding man-made solutions. The comparative results are most encour-

aging for the use of such methods. 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύµφωνα µε τον A. Wren [16]: «η κατασκευή ωρολόγιων προγραµµάτων (timetabling) συνί-

σταται στην υποκείµενη σε περιορισµούς κατανοµή δεδοµένων πόρων σε αντικείµενα που 

τοποθετούνται στον χώρο και στον χρόνο µε τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν στο µεγαλύ-

τερο βαθµό µία σειρά επιθυµητών αντικειµενικών στόχων». Με άλλα λόγια απαιτούν την εύ-

ρεση µίας κατανοµής γεγονότων σε χρονοθυρίδες (time slots), µέσα σε ένα περιορισµένο 

χρονικό ορίζοντα, καθώς και την ανάθεση πόρων στα γεγονότα (π.χ. προσωπικό, αίθουσες, 

κ.λ.π.), έτσι ώστε να ικανοποιείται µία σειρά περιορισµών και να βελτιστοποιείται ένας αριθ-

µός στόχων που εξαρτώνται από το εκάστοτε πρόβληµα.  

Τα προβλήµατα ωρολόγιου προγράµµατος εµφανίζονται σε πολλές µορφές όπως: ωρολόγια 

προγράµµατα στην εκπαίδευση (µαθηµάτων και εξετάσεων), βάρδιες προσωπικού, προγραµ-

µατισµός αθλητικών γεγονότων, δροµολογίων µέσων µεταφοράς κ.λ.π. Ανήκουν στη κατη-

γορία των προβληµάτων χρονοπρογραµµατισµού (scheduling) και αποτελούν συνδυαστικά 

προβλήµατα (combinatorial problems) δύσκολα προς επίλυση. 

Αναλυτική µέθοδος επίλυσης των προβληµάτων αυτών, για όλες τις περιπτώσεις προβληµά-

των, δεν υπάρχει, άλλη από την πλήρη απαρίθµηση περιπτώσεων (exhaustive search). 

Για τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης η παραγωγή βέλτιστων ωρολόγιων προγραµµά-

των µπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης, στην καλύτε-

ρη εκµετάλλευση της υποδοµής, στην εξοικονόµηση ενέργειας, στην επίλυση διενέξεων λόγω 
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αλληλοσυγκρουόµενων απαιτήσεων και τέλος σε βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης 

εκπαίδευσης. 

Για τον λόγο αυτό έχουν προταθεί στην βιβλιογραφία µία σειρά µεθόδων από διαφορετικούς 

τοµείς, όπως τα Μαθηµατικά. η Επιχειρησιακή Έρευνα, η Τεχνητή Νοηµοσύνη και η Υπολο-

γιστική Ευφυΐα, για την επίλυση αυτών των προβληµάτων [1], [3], [4], [6], [13], [14], [15]. 

Μία οικογένεια τέτοιων µεθόδων είναι και οι µέθοδοι της Εξελικτικής Υπολογιστικής (Evo-

lutionary Computation) και ειδικότερα οι Γενετικοί Αλγόριθµοι (Genetic Algorithms) (ΓΑ). 

Οι ΓΑ αποτελούν εργαλεία γενικής βελτιστοποίησης ευρείας εφαρµογής, που εµπνεύστηκαν 

από τις αρχές της εξέλιξης των ειδών στην φύση και της επιβίωσης των καλύτερων. Έχουν 

εφαρµοστεί και στο παρελθόν για την επίλυση τέτοιων προβληµάτων [2], [5], [10] µε επιτυ-

χία. 

Η εργασία αυτή προτείνει µία νέα µέθοδο επίλυσης προβληµάτων ωρολόγιου προγράµµατος 

που βασίζεται στους ΓΑ αλλά χρησιµοποιεί µία µέθοδο έµµεσης κωδικοποίησης των λύσεων 

που βασίζεται σε προτεραιότητες συµβάντων και περιγράφεται αναλυτικά σε επόµενο κεφά-

λαιο. Επίσης χρησιµοποιεί έναν αλγόριθµο, τον «χρονοπρογραµµατιστή» που παίρνει τις έµ-

µεσες λύσεις που παράγει ο ΓΑ και µε βάση αυτές κτίζει τις τελικές λύσεις, προσπαθώντας 

να ικανοποιήσει ένα µεγάλο αριθµό περιορισµών κατά το «κτίσιµο» των τελικών λύσεων. Η 

προτεινόµενη µέθοδος εφαρµόζεται σε δύο προβλήµατα δοκιµών και τα αποτελέσµατα είναι 

άκρως ενθαρρυντικά, συγκρινόµενα µε τις ανθρώπινα παραγµένες λύσεις. 

Στο κεφάλαιο 2 γίνεται µία ανάλυση των προβληµάτων εκπαιδευτικών ωρολόγιων προγραµ-

µάτων. Στο κεφάλαιο 3 παρατίθεται η µέθοδος που προτείνεται για την επίλυση τέτοιων προ-

βληµάτων µέσω ΓΑ. Στο κεφάλαιο 4 περιγράφονται τα προβλήµατα των δοκιµών και τα απο-

τελέσµατα της εφαρµογής της προτεινόµενης µεθόδου, καθώς και η σύγκριση µε τις 

ανθρώπινα παραγµένες λύσεις, ενώ τα συµπεράσµατα παρατίθενται στο κεφάλαιο 5. 

 
2. ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Συνίστανται στη εύρεση της ακριβούς χρονικής τοποθέτησης µίας σειράς γεγονότων (µαθή-

µατα-εξετάσεις), µέσα σε ένα περιορισµένο χρονικό ορίζοντα (π.χ. µία εβδοµάδα) και την 

ανάθεση σε αυτά ενός αριθµού πόρων (καθηγητής, αίθουσα, κ.λ.π.), έτσι ώστε να ικανοποιεί-

ται ένας αριθµός περιορισµών και να βελτιστοποιείται ένας αριθµός στόχων. Ο αριθµός των 

γεγονότων (µαθήµατα) είναι σαφώς καθορισµένος εξ’ αρχής, όπως και η διάρκειά τους, οι 

απαιτήσεις του καθενός (διαθέσιµοι καθηγητές, διαθέσιµες αίθουσες) όπως και οι λοιποί πε-

ριορισµοί που τυχόν θα πρέπει να ικανοποιούνται (π.χ. επίλυση ασκήσεων ή διεξαγωγή εργα-

στηρίου µετά την παράδοση της θεωρίας και όχι πριν). Μια απλοποιηµένη µαθηµατική περι-
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γραφή των προβληµάτων αυτών είναι η εξής [13]: Αν M είναι το σύνολο των µαθηµάτων µi, 

i=1..M, K το σύνολο των καθηγητών κj, j=1..K, A το σύνολο των αιθουσών αk, k=1..A, και Θ 

το σύνολο των χρονοθυρίδων θℓ, ℓ=1..Θ, και τα µαθήµατα χωρίζονται σε E ενότητες (π.χ. ε-

ξάµηνα) εr, r=1..E, και κάθε µάθηµα µi περιλαµβάνει ∆i διαλέξεις και µπορεί να διεξαχθεί από 

µία οµάδα καθηγητών Οi ⊆ {κj, j=1..K}, τότε το πρόβληµα ανάγεται στην εύρεση των: 

 xijkℓ ∈{0,1}, (i=1..Μ; j=1..Κ; k=1..Α; ℓ=1..Θ),  έτσι ώστε να ισχύει : 
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όπου dijkℓ είναι βάρη µε µεγάλες τιµές όταν η ανάθεση του µαθήµατος µi, στον καθηγητή κj, 

στην αίθουσα αk, κατά την χρονοθυρίδα θℓ, δεν είναι επιθυµητή. Η σχέση (1) διασφαλίζει την 

διεξαγωγή του σωστού αριθµού διαλέξεων για κάθε µάθηµα. Η (2) διασφαλίζει ότι κανένας 

καθηγητής δεν θα ανατεθεί σε πάνω από µία διαλέξεις ταυτόχρονα. Η (3) διασφαλίζει ότι κα-

µία αίθουσα δεν θα ανατεθεί σε πάνω από µία διαλέξεις ταυτόχρονα. H (4) διασφαλίζει ότι 

µαθήµατα της ίδιας ενότητας (π.χ. εξαµήνου) δεν θα ανατεθούν ταυτόχρονα, και η (5) δια-

σφαλίζει ότι οι καθηγητές ανατίθενται σε µαθήµατα που µπορούν να διδάξουν.  

Οι περιορισµοί που συναντώνται σε προβλήµατα ωρολόγιου προγράµµατος είναι δύο ειδών: 

Α. Οι «σκληροί περιορισµοί» (hard constraints) που πρέπει αυστηρά να ικανοποιούνται από 

µία υποψήφια λύση, όπως η µη ανάθεση του ίδιου πόρου (π.χ. του ίδιου καθηγητή) σε δύο 

γεγονότα (δύο µαθήµατα) την ίδια χρονική στιγµή. 

Β. Οι «µαλακοί περιορισµοί» (soft constraints), που µπορούν να θεωρηθούν και ως στόχοι 

βελτιστοποίησης, είναι καλό να ικανοποιούνται στον µέγιστο δυνατό βαθµό, αλλά η µη πλή-

ρης ικανοποίησή τους δεν εµποδίζει µία λύση από το να θεωρείται αποδεκτή. Παράδειγµα ο 

προγραµµατισµός των µαθηµάτων ενός καθηγητή εντός του ωραρίου που θέλει ο ίδιος.  

Οι στόχοι βελτιστοποίησης µπορεί επίσης να περιλαµβάνουν: α) την ελαχιστοποίηση κενών 

ωρών καθηγητών και φοιτητών, β) την ελαχιστοποίηση των χρόνων µετάβασης µεταξύ αι-

θουσών, γ) την µικρότερη δυνατή επέκταση του ωραρίου προς τις βραδινές ώρες, κ.λ.π. 

Το ωρολόγιο πρόγραµµα αποτελείται από ένα αριθµό γεγονότων που είναι ίσα σε αριθµό µε 

τα ανεξάρτητα µαθήµατα ή υπο-τµήµατα αυτών που διεξάγονται µέσα στον χρονικό ορίζοντα 

προγραµµατισµού. Σε κάθε γεγονός αντιστοιχίζονται τα εξής: ακριβής χρονοθυρίδα (ηµέρα 
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και ώρα), αίθουσα, και καθηγητής ή καθηγητές. Ανάλογα µε την περίπτωση ενδέχεται στα 

γεγονότα να αντιστοιχίζονται και άλλοι πόροι όπως : συµµετέχοντες σπουδαστές ή µέσα διε-

ξαγωγής των µαθηµάτων (π.χ. όργανα, προβολικά, κ.λ.π.). Οι χώροι λύσεων αυτών των προ-

βληµάτων ακόµα και για τη περίπτωση του ωρολόγιου προγράµµατος ενός µεµονωµένου 

τµήµατος κάποιου τριτοβάθµιου ιδρύµατος είναι χαώδεις. Για παράδειγµα σε ένα πρόβληµα 

ωρολόγιου προγράµµατος µαθηµάτων µε χρονικό ορίζοντα 5 ηµερών και 13 χρονοθυρίδων 

ανά ηµέρα, µε 200 ανεξάρτητα γεγονότα, 100 καθηγητές και βοηθούς/συνεπικουρούντες µε 

µέγιστο 10 διαθέσιµους καθηγητές ανά µάθηµα και 15 αίθουσες, το κάθε γεγονός µπορεί να 

καθοριστεί σε µία από 5x13x10x15=9750 καταστάσεις (µη υπολογίζοντας τους περιορι-

σµούς), οπότε ο χώρος λύσεων θα έχει 9750200 =  6.3x10797 διαφορετικές λύσεις 

 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 

Για την εφαρµογή ΓΑ σε οποιοδήποτε πρόβληµα θα πρέπει πρώτα να οριστεί µία αναπαρά-

σταση των λύσεων του προβλήµατος σε συµβολοσειρές που προσοµοιώνουν το DNA. Η µέ-

θοδος αναπαράστασης των λύσεων είναι κρίσιµη για την επιτυχία των ΓΑ στο πρόβληµα. 

Η αναλυτική «άµεση» κωδικοποίηση κωδικοποιεί µία πλήρη λύση σε µία γενετική συµβολο-

σειρά. Αντίστροφα, η αποκωδικοποίηση αυτής της συµβολοσειράς µας δίνει µία έτοιµη λύση. 

Σε αυτή την περίπτωση όµως ο ΓΑ καλείται να εξελίξει την αναλυτική λύση του προβλήµα-

τος, επιλύοντας και όλους τους περιορισµούς του προβλήµατος, και καθιστώντας την εύρεση 

της βέλτιστης και αποδεκτής λύσης «βελόνα στα άχυρα» [11]. 

Για τον λόγο αυτό στην εργασία αυτή προτείνεται µία έµµεση κωδικοποίηση η οποία για κά-

θε ανεξάρτητο γεγονός κωδικοποιεί: α) την αίθουσα, β) τον/τους καθηγητές γ) την ηµέρα διε-

ξαγωγής και δ) έναν ακέραιο αριθµό προτεραιότητας. ∆εν κωδικοποιεί όµως την ακριβή χρο-

νοθυρίδα του γεγονότος µέσα στην ηµέρα. Αυτή καθορίζεται από ένα αλγόριθµο 

(χρονοπρογραµµατιστής) που «κτίζει» την τελική λύση µε βάση την προτεραιότητα του κάθε 

γεγονότος. 

Ο χρονοπρογραµµατιστής λειτουργεί ως εξής : α) Εκτελεί επανάληψη για όλες τις ηµέρες, β) 

για κάθε ηµέρα λαµβάνει τα γεγονότα µε τη σειρά της προτεραιότητας που καθόρισε για το 

καθένα ο ΓΑ, γ) για κάθε γεγονός επιχειρεί τον καθορισµό χρονοθυρίδας ξεκινώντας από την 

πρώτη (π.χ. 8:00 το πρωί) όπου και τοποθετεί εικονικά το γεγονός, δ) ελέγχει αν παραβιάζε-

ται ο περιορισµός ταυτόχρονης χρήσης αίθουσας µε άλλο γεγονός που έχει ήδη προγραµµα-

τιστεί, ε) αν ναι τότε η χρονοθυριδα µετατοπίζεται µετά τη λήξη του προγραµµατισµένου γε-
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γονότος, στ) αν όχι τότε η χρονοθυρίδα διατηρείται, ζ) τα βήµατα (δ)..(στ) επαναλαµβάνονται 

για την παραβίαση ταυτόχρονης ανάθεσης καθηγητή, για την σύµπτωση µαθηµάτων του ί-

διου εξαµήνου, και µπορεί να γίνει έλεγχος και για άλλους περιορισµούς. 

Με τη µέθοδο αυτή ο ΓΑ κωδικοποιεί και εξελίσσει «αφηρηµένες» µορφές λύσεων ενός εν-

διάµεσου επιπέδου, που συγκεκριµενοποιούνται  από τον χρονοπρογραµµατιστή, ο οποίος 

στην πορεία ικανοποιεί µεγάλο αριθµό περιορισµών στο στάδιο του κτισίµατος της λύσης. 

Έτσι ο χώρος λύσεων απλουστεύεται για τον ΓΑ µε αποτέλεσµα την αυξηµένη απόδοση. 

 

4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ως προβλήµατα δοκιµών χρησιµοποιήθηκαν τα ωρολόγια προγράµµατα από δύο τριτοβάθµια 

ιδρύµατα της χώρας, που είναι α) το Τµήµα Ηλ/γων Μηχ/κών και Μηχ/κών Η/Υ του Α.Π.Θ. 

και β) το Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών. Τα χαρακτηριστικά των 

δύο αυτών προβληµάτων φαίνονται στον Πίνακα 1. 

 
Α/Α Χαρακτηριστικό ΤΗΜΜΥ Α.Π.Θ. ΤΠΕ ΤΕΙ Σερρών 

1 Αρ.Μαθηµάτων 79 71 
2 Αρ. Τµηµάτων 104 187 
3 Αρ. Γεγονότων 161 192 
4 Αρ. Εξαµήνων 5 7 
5 Τύποι Μαθηµάτων 7 2 
6 Αρ. Καθηγητών 110 82 
7 Αρ. Αιθουσών 14 17 
8 Αρ. Ηµερών 5 5 
9 Χρονοθυρίδες/ηµ. 12 13 
10 Μήκος κωδικ. λύσης 4347 bits 3456 bits 

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των δύο προβληµάτων δοκιµών 
 
Το πρόγραµµα του ΤΕΙ Σερρών έχει µόνο δύο τύπους µαθηµάτων : Θεωρία και Εργαστήριο, 

ενώ αυτό του Α.Π.Θ. έχει 7 τύπους µαθηµάτων : Θεωρία µη επικαλυπτόµενη ή κοινή µεταξύ 

τοµέων, Εργαστήριο πολλαπλών τµηµάτων, Μάθηµα Τοµέα 1, Μάθηµα Τοµέα 2, Μάθηµα 

Τοµέα 3, Επικαλυπτόµενο µάθηµα επιλογής, Ειδικές Περιπτώσεις. Η κωδικοποιηµένη λύση 

για το Α.Π.Θ. είναι 4347 bits ( 3-ηµέρα, 4x4-καθηγητές, 4-αίθουσα, 4-προτεραιότητα=27 bits 

x 161 γεγονότα) επειδή κωδικοποιεί µέχρι και 4 καθηγητές ανά µάθηµα, µε 4 bit ανά καθηγη-

τή επειδή ο καθένας επιλέγεται από 10 το µέγιστο δυνητικούς καθηγητές. Ενώ αυτό του ΤΕΙ 

Σερρών έχει µόλις 3456 bits (3-ηµέρα, 2x3-καθηγητές, 5-αίθουσα, 4-προτεραιότητα=18 bits x 
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192 γεγονότα) µε µέγιστο τους δύο καθηγητές ανά µάθηµα, που ο καθένας επιλέγεται από 8 

το µέγιστο υποψήφιους καθηγητές.. 

Ο ΓΑ που χρησιµοποιήθηκε είχε πληθυσµό 100 ατόµων, όριο εκτέλεσης τις 5000 γενιές, επι-

λογή γονέων µε την µέθοδο του τροχού της ρουλέτας, δυαδική διασταύρωση (crossover) πολ-

λαπλών σηµείων και µετάλλαξη (mutation) µε µεταβαλλόµενες πιθανότητες εφαρµογής, 

ελιτισµό, πλήρη αντικατάσταση των γονέων από τους απογόνους, και µία σειρά ανασυνδυα-

στικών τελεστών που διευρύνουν την απόδοση του ΓΑ [8], [12]. Επίσης χρησιµοποιήθηκε 

µία σειρά ειδικών-για-το-πρόβληµα τελεστών µε δυνατότητα επίλυσης επιµέρους περιορι-

σµών και χαρακτηριστικά τελεστών αναρρίχησης [7], [9], [10]. 

Για  κάθε πρόβληµα εκτελέστηκε ένας µεγάλος αριθµός πειραµάτων από τα οποία τα καλύτε-

ρα εµφανίζονται στον Πίνακα 2, µαζί µε τις αντίστοιχες λύσεις που παρήγαγε ο άνθρωπος. 

Να σηµειωθεί ότι τα προβλήµατα έχουν κωδικοποιηθεί ως προβλήµατα ελαχιστοποίησης. 

 
Α/Α Χαρακτηριστικό Α.Π.Θ. Ανθρ.Λύση ΤΕΙ Σερρών Ανθρ.Λύση 

1 Ολική Ποιότητα  672 799 1104 1294 
2 Ποιότητα Στόχων 672 799 1104 1294 
3 Ποινές Περιορισµών 0 0 0 0 
4 Αρ.παραβ.περιορισµώ 0 0 0 0 
5 Κενά Αιθουσών 0 63 1 94 
6 Κενά Καθηγητών 0 58 3 102 

Πίνακας 2. Αποτελέσµατα εφαρµογής του ΓΑ στα προβλήµατα δοκιµών και συγκρίσεις 
 
Από τον Πίνακα 2 φαίνεται ότι ο ΓΑ βρίσκει λύσεις σαφώς καλύτερες από τις ανθρώπινες. 

Στο πρόβληµα του Α.Π.Θ. βρήκε την βέλτιστη λύση µε µηδενική παραβίαση περιορισµών 

και µηδενικά κενά στο πρόγραµµα αιθουσών και καθηγητών, σε αντίθεση µε την ανθρώπινη 

που εµφανίζει 63 και 58 συνολικά κενά αντίστοιχα. Στο πρόβληµα του ΤΕΙ Σερρών βρήκε 

λύση πολύ κοντά στην βέλτιστη µε µηδενική παραβίαση περιορισµών και κενά αιθουσών-

καθηγητών 1 και 3 αντίστοιχα. Συγκριτικά η ανθρώπινη λύση εµφανίζει 94 συνολικά κενές 

ώρες αιθουσών και 102 καθηγητών. 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκε µία νέα µέθοδος εφαρµογής Γενετικών Αλγορίθµων για 

την επίλυση προβληµάτων εκπαιδευτικών ωρολόγιων προγραµµάτων για τριτοβάθµια ιδρύ-

µατα. Η µέθοδος χρησιµοποιεί έµµεσες κωδικοποιήσεις των λύσεων σε µερικώς αφηρηµένες 

µορφές που παίρνουν τη τελική τους µορφή µε την εκτέλεση ενός αλγορίθµου ανάθεσης γε-
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γονότων σε χρονοθυρίδες, που ταυτόχρονα ικανοποιεί µεγάλο αριθµό περιορισµών. Η µέθο-

δος δοκιµάστηκε σε δύο πραγµατικά προβλήµατα τµηµάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Οι λύ-

σεις που παράγει ο ΓΑ δεν παραβιάζουν κανένα περιορισµό, είναι βέλτιστες ή κοντά στο βέλ-

τιστο και συντριπτικά καλύτερες από τις αντίστοιχες λύσεις που παρήγαγε ο άνθρωπος.  
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