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1. Εισαγωγή 

 
Ο χρονοπρογραµµατσµός, στο πεδίο της ανώτατης εκπαίδευσης, χωρίζεται σε δύο 

υποκατηγορίες: α) στον προγραµµατισµό διαλέξεων (lecture timetabling) και β) στον 
προγραµµατισµό εξετάσεων (exam timetabling). 

 
 

Timetabling  
 

Lecture Timetabling 

 
 
 
 Exam Timetabling 
 
 

Σχήµα 1. Κατηγοριοποίηση Χρονοπρογραµµατισµού στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 
 

Και στις δύο υποκατηγορίες εµφανίζονται κοινοί περιορισµοί, όπως για παράδειγµα 
καµία οντότητα (πχ: φοιτητής, καθηγητής, ...) δεν µπορεί να βρίσκεται σε δύο διαφορετικά 
µέρη ταυτόχρονα. Από την άλλη µεριά όµως υπάρχουν σηµαντικές διαφορές που φέρνουν 
τις δύο υποκατηγορίες σε εκ διαµέτρου αντίθετες κατευθύνσεις. Έτσι, ενώ στο 
χρονοπρογραµµατισµό διαλέξεων, συνήθως, σε κάθε αίθουσα διεξάγεται µόνο ένα µάθηµα, 
στο χρονοπρογραµµατισµό εξετάσεων δύναται να συνυπάρχουν δύο ή και περισσότερα 
εξεταζόµενα µαθήµατα στην ίδια αίθουσα. Επίσης ενώ στην πρώτη υποκατηγορία 
επιδιώκουµε να µην υπάρχουν µεγάλα κενά, χρονικά διαστήµατα, µεταξύ των 
διδασκοµένων µαθηµάτων, κάθε φοιτητή, στη δεύτερη υποκατηγορία επιδιώκουµε το 
ακριβώς αντίθετο, δηλαδή τα εξεταζόµενα µαθήµατα κάθε φοιτητή να έχουν όσο το δυνατό 
µεγαλύτερο κενό, χρονικό διάστηµα, δίνοντας του έτσι περισσότερο χρόνο για µελέτη. 
 
 
2. ∆ηµιουργία προγραµµάτων εξεταστικής περιόδου  

 
Το πρόβληµα της δηµιουργίας ενός ικανοποιητικού προγράµµατος εξεταστικής περιόδου 

υπάρχει σε όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Το ζήτηµα που τίθεται όµως, σε κάθε 
ένα από αυτά, είναι τι αποτελεί ένα «ικανοποιητικό» πρόγραµµα. Η απάντηση δεν είναι µία 
και ποικίλει από ίδρυµα σε ίδρυµα. Ο λόγος που συµβαίνει αυτό είναι ότι κάθε ίδρυµα 
χειρίζεται µε διαφορετικό τρόπο τη δηµιουργία και την υλοποίηση ενός τέτοιου 
προγράµµατος. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η δηµιουργία ενός προγράµµατος 
εξεταστικής περιόδου έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που οφείλονται άµεσα στη φύση του 
προβλήµατος και εξαρτώνται από τους διαθέσιµους πόρους και ανάγκες κάθε ιδρύµατος. 
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Σε ορισµένα ιδρύµατα η υλοποίηση ενός προγράµµατος εξετάσεων που περιλαµβάνει 
όλα τα εξεταζόµενα µαθήµατα είναι αρκετή. Σε άλλες περιπτώσεις δεν αρκεί µόνο αυτό, 
αλλά θα πρέπει το πρόγραµµα να ικανοποιεί και ένα σύνολο παραµέτρων, έτσι ώστε να 
µπορεί να χαρακτηριστεί ως ικανοποιητικό. Ακόµα όµως και σε αυτή την περίπτωση, το 
σύνολο των παραµέτρων που πρέπει να ικανοποιηθεί ποικίλει, από ίδρυµα σε ίδρυµα, τόσο 
ποιοτικά, όσο και ποσοτικά. Το γεγονός αυτό κάνει τη δηµιουργία ενός προγράµµατος 
εξετάσεων µία τόσο εξειδικευµένη διαδικασία που είναι πολύ δύσκολο, έως αδύνατο, να 
«τυποποιηθεί» και να αντιµετωπιστεί µε κοινό τρόπο. 

Στο παρόν ερευνητικό πρόγραµµα γίνεται προσπάθεια να αυτοµατοποιηθεί η δηµιουργία 
των προγραµµάτων εξεταστικής περιόδου στο τµήµα Πληροφορικής, της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης. Η εν 
λόγω διαδικασία µέχρι σήµερα πραγµατοποιείται χειρωνακτικά από κάποιο µέλος του 
εκπαιδευτικού προσωπικού, του τµήµατος, το οποίο αναλαµβάνει αυτήν τη διαδικασία 
χρησιµοποιώντας κυρίως την εµπειρία του και αξιοποιώντας παλαιότερα προγράµµατα 
εξετάσεων. Το τελικό πρόγραµµα δεν παίρνει υπόψη του τα µαθήµατα που έχει δηλώσει 
κάθε φοιτητής. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την έκδοση του προγράµµατος είναι η 
δυσκολία του κάθε µαθήµατος και το εξάµηνο στο οποίο διδάσκεται. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσµα κάποιοι φοιτητές να πρέπει να εξεταστούν σε περισσότερα µαθήµατα την ίδια 
µέρα ή ακόµη και την ίδια ώρα. 

Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε ένα πλήρως αυτοµατοποιηµένο υπολογιστικό σύστηµα 
το οποίο αναλαµβάνει τη δηµιουργία των προγραµµάτων εξετάσεων κάνοντας χρήση 
εξελικτικών αλγορίθµων. Μάλιστα για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσµάτων δίνεται η 
δυνατότητα της εφαρµογής παράλληλων εξελικτικών αλγορίθµων. Ο αλγόριθµος 
σχεδιάστηκε για να καλύπτει όχι µόνο τις παρούσες ανάγκες του τµήµατος, αλλά και κάποιες 
µελλοντικές που ενδεχοµένως να προκύψουν. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει και ένα µικρό 
παράθυρο για την εφαρµογή του αλγορίθµου και σε άλλα ιδρύµατα, καθώς δεν είναι 
σχεδιασµένος να λειτουργεί αποκλειστικά για τις ανάγκες ενός συγκεκριµένου τµήµατος. 

Η δηµιουργία ενός προγράµµατος εξετάσεων, µε λίγα λόγια, περιλαµβάνει την ανάθεση 
ενός πεπερασµένου συνόλου συµβάντων (πχ: µαθήµατα που πρόκειται να εξεταστούν), σε 
ένα, επίσης, πεπερασµένο σύνολο χρονικών περιόδων. 

Η παραπάνω περιγραφή αναφέρεται σε ένα πρόγραµµα που είναι γενικά εφικτό 
(feasible), και δεν κάνει καµία αναφορά στην ικανοποίηση ενός ή περισσοτέρων 
περιορισµών που θα έκαναν το πρόγραµµα των εξετάσεων «καλύτερο». Σε αυτό το σηµείο 
θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι µε τον όρο «καλύτερο» εννοούµε ένα πρόγραµµα το οποίο 
όχι µόνο θα είναι εφικτό, αλλά θα ικανοποιεί στο µέγιστο δυνατό βαθµό ένα σύνολο 
περιορισµών οι οποίοι συνήθως αποβλέπουν τόσο στην διευκόλυνση των φοιτητών κατά τη 
διεξαγωγή των εξετάσεων, δίνοντάς τους περισσότερο ελεύθερο χρόνο για µελέτη, όσο και 
στην αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση των διαθέσιµων πόρων του ιδρύµατος, όπως οι 
αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων, οι επιβλέποντες, κτλ. 

Όπως αντιλαµβανόµαστε λοιπόν η έννοια του «καλού» προγράµµατος εξετάσεων 
µπορεί να διαφέρει πολύ από ίδρυµα σε ίδρυµα. Φυσικά υπάρχουν κάποιοι περιορισµοί οι 
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οποίοι είναι καθιερωµένοι και σε µικρό ή µεγάλο βαθµό συµβάλλουν στη δηµιουργία των 
προγραµµάτων κάθε ιδρύµατος. 

Οι περιορισµοί που συναντούµε µπορούν να ταξινοµηθούν στις εξής κατηγορίες: 
• Μοναδιαίοι Περιορισµοί (Unary Constraints). Οι µοναδιαίοι περιορισµοί 

περιλαµβάνουν µόνο ένα συµβάν. Έτσι, για παράδειγµα, µπορούµε να έχουµε τον 
εξής περιορισµό: «Το µάθηµα ‘Προγραµµατισµός Η/Υ 1’ πρέπει να διεξαχθεί την 
πρώτη ηµέρα των εξετάσεων». Αυτή η κατηγορία χωρίζεται σε δύο 
υποκατηγορίες: 

o Αποκλεισµού (Exclusions). Σε αυτήν την υποκατηγορία ένα συµβάν δεν 
πρέπει να τοποθετείται σε µία συγκεκριµένη αίθουσα, ή να διεξάγεται σε 
µία συγκεκριµένη χρονοθυρίδα, κτλ. 

o Προσδιορισµού (Specification). Σε αυτήν την υποκατηγορία ένα συµβάν 
πρέπει να τοποθετείται σε µία συγκεκριµένη αίθουσα, ή να διεξάγεται σε 
µία συγκεκριµένη χρονοθυρίδα, κτλ. 

• ∆υαδικοί Περιορισµοί (Binary Constraints). Οι δυαδικοί περιορισµοί 
περιλαµβάνουν απαγορεύσεις µεταξύ δύο συµβάντων. Και αυτοί χωρίζονται σε 
δύο υποκατηγορίες: 

o Ακµής (Edge). Είναι οι πιο συχνά εµφανιζόµενοι περιορισµοί και αφορούν 
την ύπαρξη ενός ατόµου σε δύο µέρη την ίδια χρονική στιγµή. Ένα γενικό 
παράδειγµα αυτής της κατηγορίας είναι: «Κανένας φοιτητής δεν θα πρέπει 
να εξετάζεται σε δύο διαφορετικά µαθήµατα, ή σε δύο διαφορετικές 
αίθουσες την ίδια χρονική στιγµή». Ο όρος ακµή (edge), προκύπτει από 
την παροµοίωση των προβληµάτων χρονοπρογραµµατισµού µε αυτά του 
χρωµατισµού γραφηµάτων (graph colouring problems). 

o Αντιπαράθεσης (Juxtaposition). Σε αυτήν την υποκατηγορία 
περιλαµβάνονται περιορισµοί οι οποίοι σχετίζονται µε την σειρά 
τοποθέτησης των συµβάντων ή µε το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί 
µεταξύ δύο συµβάντων. Έτσι, για παράδειγµα, έχουµε τον παρακάτω 
περιορισµό: « Το µάθηµα ‘Α’ και το µάθηµα ‘Β’ πρέπει να εξεταστούν την 
ίδια χρονική στιγµή» ή «Το µάθηµα ‘Α’ πρέπει να εξεταστεί δύο χρονικές 
περιόδους νωρίτερα από το µάθηµα ‘Β’». 

• Περιορισµοί Χωρητικότητας (Capacity Constraints). Σε αυτούς τους 
περιορισµούς περιγράφεται η αναγκαιότητα να µη υπερβαίνεται ένα άνω όριο στη 
διαθεσιµότητα κάποιων πεπερασµένων πόρων, κατά την διεξαγωγή ενός ή 
περισσοτέρων συµβάντων ταυτόχρονα. Έτσι, για παράδειγµα, µπορούµε να 
πούµε ότι αν η χωρητικότητα µίας αίθουσας είναι πχ: 120 καθίσµατα, να µην 
προγραµµατίζονται µαθήµατα µε µεγαλύτερο πλήθος δηλώσεων. 

• Περιορισµοί διασποράς συµβάντων (Event – Spread Constraints). Αυτοί οι 
περιορισµοί περιγράφουν την επιθυµία που υπάρχει στον χρονοπρογραµµατισµό 
για την διασπορά των συµβάντων που προγραµµατίζονται µε συγκεκριµένο 
τρόπο. Έτσι, για παράδειγµα, στον χρονοπρογραµµατισµό εξετάσεων είναι 
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επιθυµητό τα µαθήµατα στα οποία θα εξεταστούν οι φοιτητές να είναι όσο το 
δυνατόν πιο «απλωµένα» µέσα στη συνολική διάρκεια της εξεταστικής περιόδου. 
∆ηλαδή αν κάποιος φοιτητής εξετάζεται σε πέντε µαθήµατα και η συνολική 
χρονική διάρκεια είναι δέκα ηµέρες, τότε είναι επιθυµητό ο φοιτητής να εξετάζεται 
κάθε δύο µέρες. 

 
Σε προβλήµατα όπου πρέπει να ικανοποιηθούν πολλοί περιορισµοί, συνήθως, τους 

κατηγοριοποιούµε σε «σκληρούς» (hard constraints) και σε «χαλαρούς» (soft constraints). Ο 
διαχωρισµός αυτός γίνεται γιατί, κατά κανόνα, είναι πολύ δύσκολο έως ανέφικτο να τους 
ικανοποιήσουµε όλους πλήρως. 

Παρακάτω δίνουµε µερικούς από τους περιορισµούς και των δύο κατηγοριών που 
συναντάµε συνήθως στη δηµιουργία των προγραµµάτων εξετάσεων: 

• Σκληροί Περιορισµοί (Hard Constraints): 
o Κανένας φοιτητής δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε δύο διαφορετικά µέρη την 

ίδια χρονική στιγµή. ∆ηλαδή να µη δίνει ταυτόχρονα δύο ή και περισσότερα 
µαθήµατα. 

o Κάθε µάθηµα που έχει δηλωθεί για εξέταση θα πρέπει να βρίσκεται µέσα στο 
πρόγραµµα των εξετάσεων. 

o ∆ε θα πρέπει να προγραµµατίζονται, σε µία αίθουσα, περισσότερα µαθήµατα 
από όσα µπορεί να χωρέσει για κάθε χρονική περίοδο. 

o Το σύνολο των εξεταζόµενων φοιτητών δε θα πρέπει να υπερβαίνει το σύνολο 
των διαθέσιµων καθισµάτων όλων των αιθουσών για κάθε χρονική περίοδο. 

• Χαλαροί Περιορισµοί (Soft Constraints): 
o Να δίνεται η δυνατότητα σε ορισµένα µαθήµατα να εξετάζονται σε 

συγκεκριµένες χρονικές περιόδους. 
o Να δίνεται η δυνατότητα σε ορισµένα µαθήµατα να εξετάζονται σε 

συγκεκριµένες αίθουσες, που προφανώς θα υπάρχει απαραίτητη υλικοτεχνική 
υποδοµή. 

o Να δίνεται η δυνατότητα σε κάποια µαθήµατα να προγραµµατίζονται νωρίτερα 
ή αργότερα από κάποια άλλα. 

o Οι φοιτητές να µην εξετάζονται σε συνεχόµενες χρονικές περιόδους ή να 
εξετάζονται µετά από συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (πχ: κάθε δύο µέρες). 

o Μαθήµατα µε µεγάλη ζήτηση να εξετάζονται στην αρχή της εξεταστικής 
περιόδου ή µετά από κάποιο πιθανό κενό (πχ: µετά από αργία, ή µετά από 
Σαβ/κο). 

 
Εδώ επικεντρώνουµε κυρίως την προσπάθειά µας στους σκληρούς περιορισµούς τους 

οποίους πρέπει να ικανοποιούµε πλήρως και στο µέγιστο βαθµό. Μάλιστα πολύ συχνά 
θεωρούµε ότι παραβίαση ή η µη ικανοποίηση ενός τέτοιου περιορισµού χαρακτηρίζει ένα 
πρόγραµµα ως ανέφικτο (infeasible)! Άλλες φορές πάλι, όταν είµαστε σίγουροι πώς µε τους 
διαθέσιµους πόρους δεν µπορούµε να ικανοποιήσουµε πλήρως όλους τους σκληρούς 
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περιορισµούς, γινόµαστε πιο ελαστικοί και αποδεχόµαστε την ύπαρξη ενός τέτοιου 
προγράµµατος. 

Από την άλλη µεριά υπάρχουν οι χαλαροί περιορισµοί των οποίων η ικανοποίηση είναι 
επιθυµητή, αλλά δεν είναι αποφασιστική. Το σύνολο αυτών των περιορισµών µπορεί να 
είναι πολύ µεγάλο και δίνει µία ξεχωριστή ευελιξία σε κάθε πρόγραµµα. 

Εκτός όµως από τους περιορισµούς, που επιθυµούµε να περιλάβουµε στη δηµιουργία 
του προγράµµατος, θα πρέπει να γνωρίζουµε και κάποιες άλλες παραµέτρους που έµµεσα 
εµφανίζονται στους περιορισµούς όπως τη συνολική διάρκεια της εξεταστικής περιόδου και 
οι διαθέσιµοι χρονικοί περίοδοι ανά ηµέρα, η διαθέσιµη χωρητικότητα των αιθουσών, στις 
οποίες θα διεξαχθούν οι εξετάσεις και ίσως κάποιες φορές η τοποθέτηση των επιτηρητών 
στις αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων. 

 
 

3. Σχεδίαση Εξελικτικού Αλγόριθµου 
 
Παρακάτω ακολουθεί η παρουσίαση του εξελικτικού αλγορίθµου που αναπτύχθηκε για 

την επίλυσή του προβλήµατος δηµιουργίας προγράµµατος εξετάσεων στο τµήµα 
Πληροφορικής (Α.Τ.Ε.Ι. – Θεσσαλονίκης). Ο αλγόριθµος επίλυσης λοιπόν είχε σαν αφετηρία 
του να ικανοποιήσει πρώτα τους περιορισµούς που θέτει το εν λόγω τµήµα. Κατόπιν έγινε 
µία προσπάθεια γενίκευσης του αλγορίθµου , µέσα σε λογικά πλαίσια, έτσι ώστε να µπορεί 
να περιλάβει και άλλους περιορισµούς, οι οποίοι µπορεί να εµφανιστούν µελλοντικά στο 
τµήµα Πληροφορικής ή να ικανοποιούν τις απαιτήσεις άλλων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. 

 
3.1. Αναπαράσταση Λύσης 
 

Αρχικά το χρωµόσωµα θεωρήθηκε σαν ένας πίνακας δύο διαστάσεων ΝxΜ (Ν γραµµές 
και Μ στήλες), του οποίου οι γραµµές αντιστοιχούσαν στα συµβάντα, δηλαδή στα µαθήµατα 
που πρόκειται να εξεταστούν και οι στήλες αντιστοιχούσαν στις διαθέσιµες αίθουσες, όπου 
θα προγραµµατίζονταν οι εξετάσεις. Οι τιµές που θα δεχόταν κάθε κελί του πίνακα θα ήταν 
ακέραιες και θα αντιστοιχούσαν στις χρονικές περιόδους (time slots). 

 
Πρόγραµµα Χ Αίθουσα 1 Αίθουσα 2 ... Αίθουσα Μ 
Μάθηµα 1 1 0 0 1 
Μάθηµα 2 0 12 0 0 
Μάθηµα 3 0 0 0 32 

... ... ... ... ... 
Μάθηµα Ν 0 22 0 7 

 
Σχήµα 2. Α’ αναπαράσταση χρωµοσώµατος. 
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Όπως βλέπουµε όµως στο σχήµα 2, η συγκεκριµένη αναπαράσταση παρόλο που έχει 
αρκετά πλεονεκτήµατα, όπως ότι περιλαµβάνει όλα τα µαθήµατα ενσωµατωµένα εποµένως 
δεν υπάρχει κίνδυνος να µείνει κάποιο µάθηµα εκτός προγράµµατος, παρουσιάζει ένα 
µεγάλο µειονέκτηµα. Αυτό είναι ότι κατά τη διάρκεια της εξέλιξης, µε την εφαρµογή των 
γενετικών τελεστών, µπορεί να προκύψουν προγράµµατα που δεν θα ήταν έγκυρα. Για την 
αποφυγή αυτής της δυσάρεστης συνέπειας θα έπρεπε είτε να υλοποιηθούν πολύπλοκοι 
τελεστές ανασυνδυασµού και µετάλλαξης έτσι ώστε να ελέγχονται οι τιµές που 
τοποθετούνται στα κελιά, είτε να υπάρχει µια τρίτη φάση στην εξελικτική διαδικασία, µετά 
από τον ανασυνδυασµό και την µετάλλαξη, η οποία θα έλεγχε την εγκυρότητα των 
χρωµοσωµάτων και θα ενεργούσε ανάλογα. 

Η επόµενη αναπαράσταση δίνεται στο σχήµα 3.  
 

Πρόγραµµα Χ Χρονο - 
θυρίδα Αίθουσα 1 Αίθουσα 2 ... Αίθουσα Μ 

Μάθηµα 1 11 1 0 0 1 
Μάθηµα 2 12 0 1 0 0 
Μάθηµα 3 32 0 0 0 1 

... ... ... ... ... ... 
Μάθηµα Ν 22 0 1 0 1 
 

Σχήµα 3. Β’ αναπαράσταση χρωµοσώµατος. 
 
Αυτή εξαλείφει το µειονέκτηµα της Α’ αναπαράστασης καθώς κάθε µάθηµα 

προγραµµατίζεται σε µία µόνο χρονοθυρίδα, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος να βγει κάποιο 
πρόγραµµα άκυρο. Αυτή όµως η αναπαράσταση κάνει σπατάλη σε µνήµη (RAM) καθώς 
όπως βλέπουµε και στο σχήµα 3 ενώ στις στήλες που αντιστοιχούν σε αίθουσες 
χρησιµοποιεί µόνο δύο τιµές (0 ή 1) δεσµεύει πολύ περισσότερη µνήµη. 

Έτσι περάσαµε στην τρίτη αναπαράσταση του σχήµατος 4.  
 

 
 

1210 = 011002 , άρα το µάθηµα θα εξεταστεί στις 
αίθουσες 2 και 3. 

 
0110 = 000012 , άρα το µάθηµα θα εξεταστεί 

στην αίθουσα 5. 

 

Πρόγραµµα Χ Χρονο - 
θυρίδα Αίθουσες 

Μάθηµα 1 11 12 
Μάθηµα 2 12 10 
Μάθηµα 3 32 01 

... ... ... 
Μάθηµα Ν 22 24 

Σχήµα 4. Γ’ αναπαράσταση χρωµοσώµατος. 
 
Όλες οι παραπάνω αναπαραστάσεις του προγράµµατος (Α’, Β’ και Γ’) περιλάµβαναν όχι 

µόνο το πότε θα διεξάγεται µία εξέταση, αλλά και το πού. Αυτό παρόλο που φαίνεται ιδανικό 
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εγκυµονεί πολλούς κινδύνους, γιατί ενώ θα µπορούσε να βρεθεί ένα πρόγραµµα που 
ικανοποιεί όλους τους περιορισµούς, ακόµα και τους πιο απαιτητικούς, θα µπορούσε να έχει 
τοποθετήσει όλα τα µαθήµατα σε µία αίθουσα και οι υπόλοιπες να είναι κενές.  

Η τελική κωδικοποίηση ήταν να αποφορτιστεί ο εξελικτικός αλγόριθµος από το βάρος της 
κατανοµής των µαθηµάτων στις διάφορες αίθουσες και να ελέγχει µόνο αν παραβιάζεται η 
συνολική χωρητικότητα σε κάθε χρονοθυρίδα. Η κατανοµή των µαθηµάτων στις αίθουσες θα 
γινόταν µία µόνο φορά στο τέλος της εξελικτικής διαδικασίας και θα πραγµατοποιείτο είτε 
αυτοµατοποιηµένα, από κάποιο απλό αλγόριθµο, είτε χειρωνακτικά από τον υπεύθυνο 
δηµιουργίας των προγραµµάτων. 

Οπότε το χρωµόσωµα (η αναπαράσταση του προγράµµατος) πήρε την τελική του 
µορφή η οποία εφαρµόστηκε και στην πράξη. Αυτή αποτελείται από ένα διάνυσµα 
διαστάσεων 1 x N, όπου Ν είναι το πλήθος των µαθηµάτων που θα συµµετέχουν στην 
εξεταστική διαδικασία. Κάθε κόµβος του διανύσµατος θα αντιστοιχείται σε ένα µάθηµα και η 
τιµή του κόµβου αντιστοιχείται στη χρονική περίοδο που θα εξεταστεί το συγκεκριµένο 
µάθηµα. 

 
[1] [2] [3] [4] [Ν-1] [Ν] 

 
 
 .... .... 
 

2 32 1 12 25 12 

 
 

Σχήµα 5. Τελική αναπαράσταση χρωµοσώµατος. 
 

Κάθε κόµβος αντιστοιχεί σε ένα και µόνο ένα µάθηµα, ενώ το περιεχόµενο των κόµβων 
είναι ακέραιες τιµές από το ένα, µέχρι τη µέγιστη τιµή των χρονοθυρίδων  

 
3.2. Συνάρτηση Αξιολόγησης 
 

Ήδη µε την κωδικοποίηση του χρωµοσώµατος καλύφθηκαν µερικοί περιορισµοί οι 
οποίοι θα µπορούσαν να χαρακτηρίσουν ένα πρόγραµµα ως ανέφικτο ή άκυρο. Οι 
περιορισµοί που αναπτύχθηκαν στη συνέχεια είχαν όλοι τη µορφή χαλαρών περιορισµών 
(soft constraints) µε την έννοια ότι αν κάποιος παραβιαζόταν το πρόγραµµα δεν ακυρώνεται 
αλλά έχει επίπτωση στη συνολική του ποιότητα. Οι περιορισµοί που συµπεριλήφθηκαν είναι 
οι εξής: 

1. Έλεγχος χωρητικότητας των διαθέσιµων εξεταζόµενων θέσεων. 
2. Έλεγχος για µαθήµατα που συνδέονται. 
3. ∆υνατότητα δέσµευσης µίας χρονικής περιόδου από κάποιο µάθηµα. 
4. Τα µαθήµατα µε το µεγαλύτερο πλήθος δηλώσεων να εξετάζονται µετά από κενό (πχ: 

Σαβ/Κο ή αργία). 
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5. Βέλτιστη απόσταση µεταξύ των εξεταζόµενων µαθηµάτων του φοιτητή. 
6. Μαθήµατα του ίδιου εξαµήνου, να µην εξετάζονται την ίδια µέρα. 
7. Μαθήµατα του ίδιου φοιτητή, να µην εξετάζονται την ίδια περίοδο. 
 
Η συνάρτηση αξιολόγησης που υλοποιήθηκε είναι µία σταθµισµένη γραµµική συνάρτηση 

απόδοσης ποινών, που συνηθίζεται  σε αυτήν την κατηγορία προ-βληµάτων. Ο γενικός 
τύπος της συνάρτησης αυτής είναι ο εξής: 

∑
=

+
= n

i
ii cw

xf

0
)*(1

1)( , όπου  είναι το άθροισµα όλων των ποινών που 

αποδίδονται στο χρωµόσωµα (x). Το (C

)*(
0
∑
=

n

i
ii cw

i) είναι η ποινή του περιορισµού (i), το (Wi) είναι η 
βαρύτητα του περιορισµού (i) στη συνολική ποιότητα ενώ  (n) είναι το πλήθος των 
περιορισµών. 

Η τιµή που δέχεται η µεταβλητή (Wi) είναι ένας πραγµατικός αριθµός (κινητής 
υποδιαστολής) από το µηδέν (0.0) µέχρι και το ένα (1.0). Όσο µεγαλύτερη είναι αυτή η τιµή 
τόσο πιο αυστηρός θεωρείται ο περιορισµός (i). Η τιµή αυτή καθορίζεται χειρωνακτικά από 
τον υπεύθυνο δηµιουργίας των προγραµµάτων εξετάσεων λίγο πριν τρέξει ο αλγόριθµος και 
από την στιγµή που θα οριστούν δεν µπορούν να µεταβληθούν κατά την διάρκεια που ο 
αλγόριθµος θα βρίσκεται σε εξέλιξη. Από την άλλη µεριά το (ci) είναι επίσης ένας 
πραγµατικός αριθµός, αλλά αποδίδεται µε διαφορετικό τρόπο σε κάθε περιορισµό. 

 
 

3.3 Γενετικοί Τελεστές 
 
Τελεστές Ανασυνδυασµού 
 

Στον αλγόριθµο που σχεδιάστηκε, δόθηκε η δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν οι 
παρακάτω τελεστές ανασυνδυασµού: 

1. ∆ιασταύρωση ‘Ν’ σηµείων κοπής (List Crossover). 
2. Οµοιόµορφη ∆ιασταύρωση (Uniform Crossover). 
3. Τυχαία Επιλογή Μεθόδου (Random Crossover). 

 
Τελεστές Μετάλλαξης 
 

Οι τελεστές που παρέχονται και εδώ είναι αρκετοί και περιγράφονται παρακάτω: 
1. IntMutator. Η λειτουργία αυτού του τελεστή είναι η συνήθης λειτουργία της 

µετάλλαξης. ∆ηλαδή σαρώνεται κάθε χρωµόσωµα και µε πολύ µικρή πιθανότητα 
αλλάζει η τιµή ενός γονιδίου µε µία άλλη τυχαία, αλλά έγκυρη τιµή. 

2. IntIncMutator. Η λειτουργία αυτού του τελεστή είναι όµοια µε του προηγούµενου 
µε την εξής διαφορά. Όταν επιλέγεται µία θέση για µετάλλαξη, τότε ο αλγόριθµος 
δεν τοποθετεί µια τυχαία τιµή αλλά λειτουργεί ως εξής: χρησιµοποιεί µία 
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πιθανότητα, που ορίζεται από το χρήστη και αν αυτή η πιθανότητα είναι αρκετά 
µεγάλη τότε ο αλγόριθµος αυξάνει την τιµή που περιέχεται στο γονίδιο κατά µία 
ποσότητα (πχ: 1), η οποία ορίζεται επίσης από το χρήστη. Αντιθέτως αν η 
πιθανότητα κριθεί µικρή τότε η τιµή του γονιδίου µειώνεται κατά την ίδια 
προαναφερθείσα ποσότητα. 

3. ExchangeMutator. Ο τελεστής αυτός είναι πιο απλός από τους δύο παραπάνω 
και η λειτουργία του είναι η εξής: επιλέγει µε τυχαίο τρόπο δύο θέσεις µέσα στο 
χρωµόσωµα και απλώς ανταλλάσει τις τιµές των γονιδίων. 

4. RandomMutator. Ο τελεστής αυτός χρησιµοποιεί µία συνάρτηση η οποία επιλέγει 
µε ίση πιθανότητα έναν από τους τρεις τελεστές που προ-αναφέρθηκαν και 
εκτελεί κάθε φορά την συγκεκριµένη λειτουργία µετάλλαξης. 

 
Τελεστές Επιλογής 
 

Οι τελεστές επιλογής που σχεδιάστηκε να χρησιµοποιηθούν στην τρέχουσα εφαρµογή 
είναι: 

1. TournamentSelector, όπου έχουµε τη διεξαγωγή ενός «τουρνουά», κάθε φορά που 
χρειάζεται να επιλεγεί ένας γονέας.  

2. SequentialSelector, όπου σε πρώτη φάση ταξινοµεί τα άτοµα του πληθυσµού σε 
φθίνουσα τάξη και έπειτα κάθε φορά που απαιτείται ένας γονέας επιλέγει µε την 
σειρά από τον καλύτερο προς το χειρότερο. Αν φτάσει στο τέλος και απαιτηθεί νέο 
άτοµο, τότε ξεκινάει πάλι από την αρχή. 

3. BestNSelector, µε λειτουργία παρόµοια µε αυτήν του προηγούµενου τελεστή 
(“Sequential”), µε την διαφορά ότι εδώ ορίζουµε το µέγιστο όριο επιλογής ατόµων 
από την ταξινοµηµένη λίστα.  

4. RankingSelector που υλοποιείται ανάλογα µε την µέθοδο του τροχού της ρουλέτας, 
5. RandomSelector. Η λειτουργία του τελεστή “Random” δεν απαιτεί καµία ιδιαίτερη 

γνώση που να αφορά την ποιότητα των ατόµων, ούτε εκτελεί περίπλοκες διαδικασίες. 
Απλώς κάθε φορά που εκτελείται επιλέγει τυχαία , µε ίση πιθανότητα, ένα άτοµα από 
ολόκληρο τον πληθυσµό. 

6. RouletteWheelSelector.  
7. WorstNSelector, λειτουργεί όπως ο τελεστής “BestN” µε µόνη διαφορά την ανάποδη 

ταξινόµηση της λίστας µε τα χρωµοσώµατα του πληθυσµού (δηλαδή σε αύξουσα 
σειρά) και επιλογή κάθε φορά από τα ‘Ν’ χειρότερα άτοµα του πληθυσµού. 

8. GreedyOverSelector, που εφαρµόζεται κυρίως σε µεγάλους πληθυσµούς και 
απαιτείται ο διαχωρισµός του πληθυσµού σε δύο υποπληθυσµούς και η επιλογή κάθε 
ατόµου γίνεται ανάλογα µε µία πιθανότητα είτε από τον ένα υπο-πληθυσµό, είτε από 
τον άλλο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε κάθε υποπληθυσµό υπάρχει δυνατότητα 
επιλογής διαφορετικού τελεστή επιλογής. 

9. Τελεστές επιλογής βασισµένοι σε ορισµό «γειτονιάς» (FullStarSelector, 
NeighbourhoodSelector, FullCrossSelector, RandomWalkSelector)  
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Άλλοι τελεστές 
 

Εκτός από τους κλασικούς τελεστές έχουν οριστεί και µπορούν να χρησιµοποιηθούν: 
♦ Τελεστές επιβίωση (Επιβίωση µόνο των Απογόνων, Επιβίωση του Καλύτερου, 

Επιλεγµένη Επιβίωση και Τυχαία Επιλογή µεθόδου). 
♦ Ελιτισµός 
♦ Αναπροσαρµογή πιθανοτήτων (µε χρήση στατιστικών στοιχείων, µε έλεγχο 

προόδου του καλύτερου, και µε εναλλαγή πιθανοτήτων ανασυνδυασµού και 
µετάλλαξης).  

 
3.4 . ∆υνατότητα υλοποίησης Παράλληλων Εξελικτικών Αλγόριθµων 
 

Υπάρχει δυνατότητα είτε σειριακής εκτέλεσης του αλγόριθµου, είτε παράλληλης µε 
υλοποίηση πολλών ανεξαρτήτων. πληθυσµών. 

 
Ένας πληθυσµός – Μία παραµετροποίηση 
 

Η πρώτη και απλούστερη εκτέλεση του ΕΑ αφορά την υλοποίηση ενός ΣΕΑ. Σε αυτό το 
«σενάριο» έχουµε την δηµιουργία ενός πληθυσµού µε ενιαία παραµετροποίηση. 

 
  Εύρεση λύσης 

 
 
 Επανάληψη

Βήµα 
1ο

Βήµα 
2ο

Βήµα 
3ο

Βήµα 
Νο

 
 

 
Σχήµα 6. Ά σενάριο εκτέλεσης ΕΑ. 

 
Όπως βλέπουµε και στο παραπάνω σχήµα τα βήµατα του αλγορίθµου δια-δέχονται το 

ένα το άλλο και στο τελικό βήµα (Βήµα Νο) είτε έχουµε βρει λύση, οπότε και σταµατάµε την 
εξέλιξη, είτε συνεχίζουµε πάλι από το πρώτο βήµα. 

 
‘Ν’ πληθυσµοί – ‘Ν’ παραµετροποιήσεις 
 

Σε αυτήν την υποκατηγορία έχουµε τη δυνατότητα εφαρµογής τριών διαφορετικών 
«σεναρίων» εκτέλεσης. Αυτά είναι τα εξής: 

 
a. Παράλληλη εξέλιξη πληθυσµών, χωρίς επικοινωνία. Αυτή η επιλογή εκτέλεσης 

αποτελεί, στην ουσία, µία γενίκευση του προηγούµενου σεναρίου. ∆ηλαδή έχουµε την 
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ταυτόχρονη εξέλιξη ‘Ν’ διαφορετικών πληθυσµών µε ξεχωριστές παραµετροποιήσεις, 
χωρίς όµως να έχουν καµία επικοινωνία µεταξύ τους. 

 
 
 Εύρεση λύσης
 
 Επανάληψη

Βήµα 
1ο

Βήµα 
2ο

Βήµα 
3ο

Βήµα 
Νο

 
 
 Εύρεση λύσης
 
 Επανάληψη
 
 Εύρεση λύσης  
 
 
 Επανάληψη

Βήµα 
1ο

Βήµα 
1ο

Βήµα 
2ο

Βήµα 
2ο

Βήµα 
3ο

Βήµα 
3ο

Βήµα 
Νο

Βήµα 
Νο

 
Σχήµα 7. Β' σενάριο εκτέλεσης ΕΑ. 

 
Όπως βλέπουµε και στο παραπάνω σχήµα κάθε πληθυσµός (χρωµατίζεται µε 

διαφορετικό χρώµα στο κέντρο των τετραγώνων) εξελίσσεται ταυτόχρονα µε τους 
υπόλοιπους χωρίς όµως να έχουνε καµία επικοινωνία µεταξύ τους. Ο τερµατισµός ενός 
πληθυσµού (δηλαδή η εύρεση λύσης) δεν διακόπτει την εξέλιξη των υπολοίπων. Κάθε 
πληθυσµός µπορεί να έχει τα δικά του κριτήρια τερµατισµού. 

 
b. Παράλληλη εξέλιξη πληθυσµών, µε επικοινωνία. Αυτό το «σενάριο» αποτελεί την 

ουσιαστική υλοποίηση του µοντέλου του διαχωρισµού. Με αυτή την επιλογή έχουµε 
κάθε πληθυσµό, ο οποίος δύναται να έχει εντελώς ξεχωριστή παραµετροποίηση από 
του υπολοίπους, να αποτελεί µία ξεχωριστή νησίδα. Περιοδικά οι πληθυσµοί 
ανταλλάσουν µεταξύ τους άτοµα (δηλαδή γενετικό υλικό) και κατόπιν συνεχίζουν πάλι 
την εξέλιξή τους. 
Όπως βλέπουµε στο σχήµα 8, µε πορφυρό χρώµα εµφανίζονται τα βέλη που 
δείχνουν τις πιθανές µετακινήσεις ατόµων µεταξύ των παράλληλα εξελισσόµενων 
πληθυσµών. Κοινές παράµετροι για όλους τους πληθυσµούς αποτελούν: α) η 
µέθοδος µετακίνησης και β) το χρονικό διάστηµα που θα µεσολαβεί µεταξύ δύο 
διαδοχικών µετακινήσεων , πχ: 100 γενιές (γνωστό και ως «διάστηµα αποµόνωσης» 
των πληθυσµών). 
Στις µεθόδους µετακίνησης ο χρήστης µπορεί να επιλέξει µία από τις τέσσερις 
παρεχόµενες µεθόδους: 1) Όλοι σε όλους, 2) Σε τυχαίο προ-ορισµό, 3) Μόνο στο 
διπλανό (Κυκλική Μετακίνηση) και 4) Τυχαία επιλογή µεθόδου. Στην πρώτη επιλογή 
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(1), που αποτελεί και την προεπιλεγµένη µέθοδο, κάθε πληθυσµός (νησίδα) στέλνει 
και δέχεται άτοµα (χρωµοσώµατα) από και προς όλους τους πληθυσµούς που 
βρίσκονται σε εξέλιξη. ∆ηλαδή αν κάποιος πληθυσµός τερµατίσει την εξελικτική του 
διαδικασία, επειδή ικανοποιήθηκε κάποιο κριτήριο τερµατισµού, δε συµµετέχει πλέον 
στις µετακινήσεις χρωµοσωµάτων. Στη δεύτερη επιλογή (2) κάθε πληθυσµός επιλέγει 
µε τυχαίο τρόπο έναν άλλο πληθυσµό και ανταλλάσει µε αυτόν χρωµοσώµατα. Στην 
τρίτη επιλογή (3) οι πληθυσµοί δηµιουργούν έναν νοητό κύκλο και κάθε πληθυσµός 
στέλνει άτοµα σε αυτόν που βρίσκεται στη δεξιά του πλευρά και δέχεται άτοµα από 
αυτόν που βρίσκεται στην αριστερή του πλευρά. Η τέταρτη και τελευταία επιλογή (4) 
επιλέγει µε τυχαίο τρόπο µία από τις τρεις προηγούµενες, κάθε φορά που πρόκειται 
να γίνει µετακίνηση ατόµων. Η επιλογή των µεθόδων γίνεται µε ίση πιθανότητα, µε 
αποτέλεσµα στο τέλος της διαδικασίας όλες οι µέθοδοι να έχουν εφαρµοστεί περίπου 
ίσες φορές. 

 
 
 Εύρεση Λύσης 
 
   Επανάληψη  
  
 Εύρεση Λύσης 
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Σχήµα 8. Γ' σενάριο εκτέλεσης ΕΑ. 

Από την άλλη µεριά κάθε πληθυσµός είναι ελεύθερος να επιλέγει µε ξεχωριστό τρόπο 
τόσο το πλήθος, όσο και την ποιότητα των ατόµων που θα δέχεται και θα αποστέλει. 
Και στις δύο περιπτώσεις παρέχονται αρκετοί από τους τελεστές επιλογής, που ήδη 
προαναφέρθηκαν, για την επιλογή τόσο των ατόµων που θα αποδηµήσουν 
(emigrants), όσο και αυτών που θα εποικίσουν (immigrants). Και σε αυτό το σενάριο 
εξέλιξης η ικανοποίηση ενός κριτηρίου τερµατισµού από έναν πληθυσµό (δηλαδή η 
εύρεση λύσης) δεν τερµατίζει και την συνολική εξέλιξη των υπολοίπων πληθυσµών, 
απλώς σταµατάει τη δική του εξέλιξη και φυσικά δεν συµµετέχει πλέον στις 
ανταλλαγές των ατόµων. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η ανταλλαγή ατόµων µεταξύ 
των πληθυσµών συνεχίζεται µέχρις δοτού µείνει µόνο ένας, εν εξελίξει, πληθυσµός. 
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c. Παράλληλη εξέλιξη πληθυσµών, µε ενοποίηση στο τελικό βήµα. Αυτή η επιλογή 
εξέλιξης, αποτελεί µία «παραποίηση» του προηγούµενου σεναρίου εξέλιξης. Και εδώ 
έχουµε ένα σύνολο πληθυσµών οι οποίοι εξελίσσονται παράλληλα, αλλά αντί για 
οργανωµένη και περιοδική ανταλλαγή γενετικού υλικού έχουµε τυχαία και συνεχή 
ανταλλαγή ατόµων. ∆ηλαδή στο τέλος κάθε γενιάς τα άτοµα από όλους τους 
πληθυσµούς συλλέγονται σε µία «δεξαµενή» και κατόπιν ανακατανέµονται µε τυχαίο 
τρόπο πίσω στους αρχικούς πληθυσµούς. 
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Ενοποίησης 
 

Ατόµων 

Σχήµα 9. ∆' σενάριο εκτέλεσης ΕΑ. 
 

Και στο σχήµα 9 τα βέλη µε κόκκινο χρώµα υποδεικνύουν την εύρεση λύσης σε κάθε 
πληθυσµό, µε µπλε χρώµα τις επιστροφές των ατόµων πίσω στους πληθυσµούς για 
την εκκίνηση της επόµενης γενιάς και τα βέλη µε µαύρο χρώµα υποδεικνύουν τις 
µεταβάσεις του αλγορίθµου από το ένα βήµα στο άλλο. 
 

 
3.5. Επιπλέον δυνατότητες 
 
1. Προσοµοίωση Πολέµου µεταξύ πληθυσµών 

Η προσοµοίωση της πολεµικής κατάστασης εφαρµόζεται πειραµατικά και προσπαθεί να 
προσοµοιώσει την επιβολή ενός ισχυρότερου πληθυσµού σε άλλους πιο αδύναµους 
πληθυσµούς. Με την έννοια του ισχυρού εννοούµε αυτόν τον πληθυσµό που είναι 
καλύτερα προσαρµοσµένος στις συνθήκες του περιβάλλοντός του, το οποίο εκφράζεται 
άµεσα µε την τιµή που αποδίδει η συνάρτηση αξιολόγησης (evaluation function) σε κάθε 
χρωµόσωµα. Τα είδη  προσοµοίωσης πολέµου που παρέχει ο συγκεκριµένος 
αλγόριθµος είναι τρία : α) Εµφύλιος, β) Πρόκληση και γ) Παγκόσµιος πόλεµος. Η 
προσπάθεια που έγινε για την υλοποίηση αυτού του τµήµατος του αλγορίθµου 
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επικεντρώθηκε στην όσο το δυνατόν λιγότερη παραµετροποίηση, από πλευράς χρήστη, 
χωρίς όµως να χαθούν πολλές δυνατότητες της προσοµοίωσης. 
Μετά το πέρας του πολέµου ακολουθεί η φάση κατά την οποία συλλέγονται πάλι όλα τα 
άτοµα που απέµειναν και από τις δύο παρατάξεις, στρατιώτες και µη, και συνεχίζουν 
κανονικά την εξέλιξη. 
Οι παράµετροι που µπορούµε να ορίσουµε σε αυτές τις προσοµοιώσεις είναι α) το 

χρονικό διάστηµα που θα µεσολαβεί µεταξύ δύο διαδοχικών πολεµικών συγκρούσεων, β) το 
είδος του πολέµου που θα διεξαχθεί (µε προεπιλεγµένο είδος τον «Εµφύλιο»), γ) το 
ποσοστό επί του πληθυσµού που θα αποτελούν τους στρατιώτες κάθε πληθυσµού  και δ) 
την πιθανότητα να συµµετάσχει ένας πληθυσµός στον πόλεµο. Οι τρεις πρώτες παράµετροι 
είναι κοινές για όλους τους συµµετέχοντες πληθυσµούς, ενώ µόνο η τελευταία µπορεί να 
διαφέρει από πληθυσµό σε πληθυσµό. 

 
2. Προσοµοίωση Ίωσης Πληθυσµού 

Η προσοµοίωση της «ίωσης» ενός πληθυσµού, αφορά κυρίως πολυπληθείς 
πληθυσµούς οι οποίοι εξελίσσονται για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η ιδέα αυτής της 
προσοµοίωσης προήρθε από την παρατήρηση ότι, συνήθως, στα φυσικά περιβάλλοντα 
µετά από µεγάλους και καταστροφικούς πολέµους σειρά παίρνουν οι ασθένειες που 
επιδρούν ακόµα πιο αρνητικά στα µέλη του περιβάλλοντος. Η ασθένιση των πληθυσµών 
πραγµατοποιείται περιοδικά, συνήθως µετά από µεγάλα χρονικά διαστήµατα, και µπορεί να 
συµβεί µε βάση µία πιθανότητα η οποία θα καθορίσει αν τελικά ο πληθυσµός θα νοσήσει ή 
όχι. 

Η επίδραση του φαινόµενου της ίωσης, σε έναν πληθυσµό, επιφέρει καταστροφικές, για 
αυτόν, συνέπειες καθώς δε γίνεται καµία διάκριση στα άτοµα που θα νοσήσουν, µε 
αποτέλεσµα να υπάρχει η πιθανότητα να πληγούν άτοµα υψηλής ποιότητας. Η 
πραγµατοποίηση της ίωσης µπορεί να συµβεί µε δύο τρόπους και πλήττει ένα ποσοστό του 
πληθυσµού. Οι τρόποι ίωσης του πληθυσµού είναι δύο: 

a. Όλοι οι νοσήσαντες θα έχουν την ίδια ασθένεια, 
b. Κάθε άτοµο θα έχει ξεχωριστή ασθένεια. 
Οι παράµετροι που µπορούµε να ορίσουµε σε αυτήν την προσοµοίωση είναι: α) το 

χρονικό διάστηµα που, περιοδικά, θα νοσούν οι πληθυσµοί, β) η πιθανότητα να ιωθεί κάθε 
πληθυσµός, γ) ο τύπος ίωσης κάθε πληθυσµού ( µε προεπιλεγµένο τύπο αυτόν όπου όλοι 
θα έχουν τον ίδιο ιό), δ) το ποσοστό του πληθυσµού που θα πληγεί από την ασθένεια και ε) 
το ποσοστό κάθε χρωµοσώµατος που θα µολύνει ο «ιός». Από τις παραπάνω παραµέτρους 
οι δύο πρώτες (α και β) είναι κοινές για όλους τους συνεξελισσόµενους πληθυσµούς, ενώ οι 
υπόλοιπες τρεις µπορούν να διαφέρουν από πληθυσµό σε πληθυσµό. 

 
3.6. Κριτήρια τερµατισµού εξέλιξης 
 

Τα κριτήρια τερµατισµού της εξελικτικής διαδικασίας είναι πέντε και στην περίπτωση των 
παράλληλα εξελισσόµενων πληθυσµών τα τρία από αυτά µπορούν να παραµετροποιηθούν 
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διαφορετικά σε κάθε πληθυσµό, έτσι ώστε κάθε πληθυσµός να τερµατίζει µε τον δικό του 
τρόπο. Τα κριτήρια τερµατισµού παρατίθενται και περιγράφονται παρακάτω: 

a. Εύρεση Βέλτιστης Λύσης, 
b. Μέγιστο πλήθος γενεών εξέλιξης, 
c. Μέγιστο πλήθος γενεών, µε σταθερή τιµή της ποιότητας, 
d. Μέγιστο πλήθος αξιολογήσεων, 
e. Ελάχιστη απόσταση από τη βέλτιστη λύση.  

 
 
 
4. Περαιτέρω Έρευνα 
 

Από την ανάπτυξη της λύσης υπάρχουν µόνο κάποια ενδεικτικά αποτελέσµατα. Μένει να 
ελεγχθεί η απόδοση όλων των τελεστών καθώς και των υπολοίπων δυνατοτήτων της λύσης 
που παρουσιάστηκε. 

Ακόµα, περιµένουµε καλύτερα αποτελέσµατα από την χρήση Παράλληλων Εξελικτικών 
Αλγορίθµων σε σύγκριση µε αυτή των Σειριακών ΕΑ. 

Παρ’όλα αυτά η πραγµατική δύναµη και αξία του ΕΑ που αναπτύχθηκε µένει να 
αποδειχθεί στην πράξη µόνο µετά την εφαρµογή σε πραγµατικά δεδοµένα. 
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