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Κεφάλαιο 1. Ανάπτυξη εφαρµογής για τον αυτόµατο υπολογισµό ωρολόγιων 

προγραµµάτων µε βάση τους Γενετικούς Αλγορίθµους (ΓΑ) 
 

 
1.1 Αντικείµενο και Στόχοι του Έργου 
 

Ο κύριος στόχος αυτού του ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου 
πακέτου λογισµικού (Software) για τον αυτόµατο και βέλτιστο υπολογισµό ωρολόγιων 
προγραµµάτων σπουδών και εξετάσεων για εκπαιδευτικά ιδρύµατα µε µεγάλο αριθµό 
σπουδαστών, µαθηµάτων, καθηγητών και αιθουσών, όπως τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι. αλλά και τα 
σχολεία δηµοτικής και µέσης εκπαίδευσης της ελληνικής επικράτειας. 

Ως γνωστόν η διαδικασία κατασκευής ενός ωρολόγιου προγράµµατος σπουδών ή 
εξετάσεων (Time Table) είναι µία εξαιρετικά πολύπλοκη και επίπονη διαδικασία που η 
πολυπλοκότητα και η δυσκολία της αυξάνεται εκθετικά µε τον αριθµό των παραµέτρων του 
προβλήµατος που είναι ο αριθµός των σπουδαστών, των µαθηµάτων, των καθηγητών και των 
αιθουσών. 

Η δυσκολία της επίλυσης τέτοιων προβληµάτων έγκειται σε δύο βασικούς λόγους : α) 
Στον µεγάλο αριθµό των συνδυασµών / λύσεων που πρέπει να ελεγχθούν ώστε να βρεθεί µία 
ικανοποιητική λύση, ή πιο αισιόδοξα, µία κατά το δυνατό βέλτιστη λύση µε βάση τους 
στόχους που τίθενται, και β) στον µεγάλο αριθµό των περιορισµών που πρέπει να 
ικανοποιούνται από µία υποψήφια λύση, που µπορούν να αφορούν την διαθεσιµότητα και τις 
ώρες των καθηγητών, την διαθεσιµότητα και την καταλληλότητα των αιθουσών, την µη 
επικάλυψη ωρών σε µαθήµατα που παρακολουθούνται από σπουδαστές του ιδίου εξαµήνου, 
την ισοκατανοµή των ωρών στους καθηγητές και στις ηµέρες της εβδοµάδας, κ.λ.π. 

Συνδυαστικά προβλήµατα (combinatorial problems) αυτού του τύπου θεωρούνται 
στην διεθνή ακαδηµαϊκή κοινότητα ως NP complete, δηλαδή προβλήµατα που δεν επιλύονται 
µε γνωστές µεθόδους σε πολυωνυµικό χρόνο (δηλαδή σε χρόνο που να είναι πολυωνυµική 
συνάρτηση του αριθµού των παραµέτρων) απαιτώντας εκθετικούς χρόνους για την επίλυσή 
τους, γεγονός που καθιστά αδύνατη την επίλυση τέτοιων προβληµάτων όταν ο αριθµός των 
παραµέτρων είναι µεγάλος. 

Η επίλυση του προβλήµατος κατασκευής ενός ωρολόγιου προγράµµατος συνήθως 
ανατίθεται σε κάποιον εκ των καθηγητών ή σε οµάδα καθηγητών, οι οποίοι συνήθως 
βασίζονται στο ωρολόγιο πρόγραµµα της προηγούµενης ακαδηµαϊκής περιόδου, πάνω στο 
οποίο πραγµατοποιούν µικρές µεταβολές, ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες και συνήθως 
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αναλώνουν πολύ χρόνο (αρκετές ηµέρες) για την εξέλιξη ενός και µόνον προγράµµατος. 
Βέβαια ένα τέτοιο πρόγραµµα πολλές φορές εξελίσσεται τόσο ώστε να ικανοποιήσει τους 
βασικούς περιορισµούς του προβλήµατος, όπως η επικάλυψη ωρών για αίθουσες και 
καθηγητές, δηµιουργώντας πολλές φορές προβλήµατα και παράπονα από την µεριά τόσο των 
καθηγητών όσο και των σπουδαστών λόγω της µη επίτευξης άλλων στόχων όπως είναι η 
ελαχιστοποίηση των κενών ωρών ή η ελαχιστοποίηση των µετακινήσεων καθηγητών και 
σπουδαστών µέσα στον χώρο του ιδρύµατος (campus). Επιπλέον, ένα πρόγραµµα που 
κατασκευάζεται κατ΄ αυτό τον τρόπο, δεν µπορεί να ελεγχθεί για το κατά πόσο είναι 
βέλτιστο, λόγω του µεγάλου αριθµού συνδυαστικών λύσεων που υπάρχουν και που δεν 
µπορούν να κατασκευαστούν και να ελεγχθούν από ανθρώπινο δυναµικό σε εύλογο χρόνο. 

  Για την υλοποίηση λοιπόν ενός λογισµικού που θα είναι σε θέση να παράγει 
αυτόµατα βέλτιστες λύσεις ωρολόγιων προγραµµάτων, απαιτείται η χρήση σύγχρονων 
επιστηµονικών εργαλείων αναζήτησης λύσεων και βελτιστοποίησης σε συνδυαστικά 
προβλήµατα. Ένα τέτοιο σύγχρονο εργαλείο είναι και οι Γενετικοί Αλγόριθµοι (Genetic 
Algorithms) που ειδικεύονται στην επίλυση δύσκολων συνδυαστικών προβληµάτων. 
 
 
1.2 Χρήση Σύγχρονων Εργαλείων Βελτιστοποίησης 
 
 Οι Γενετικοί Αλγόριθµοι (Genetic Algorithms ή GAs) αποτελούν αλγόριθµους 
γενικής βελτιστοποίησης (Global Optimization Algorithms) και αναζήτησης (Search 
Algorithms) γενικής εφαρµογής. Η ανακάλυψη των Γενετικών Αλγορίθµων εµπίπτει χρονικά 
στο ρεύµα έρευνας των τελευταίων δεκαετιών που ήταν σαφώς προσανατολισµένο στην 
υλοποίηση συστηµάτων και τεχνικών µε σκοπό την προσοµοίωση συγκεκριµένων βιολογικών 
συστηµάτων και διαδικασιών καθώς και τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων. Σε αυτό το ρεύµα 
εµπίπτουν και τα Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα (Artificial Neural Networks), η Τεχνητή 
Ευφυΐα (Artificial Intelligence) και τα Συστήµατα Ασαφούς Λογικής (Fuzzy Logic Systems) 
που αποτελούν τους κύριους εκπροσώπους ενός νέου επιστηµονικού τοµέα που ονοµάζεται 
Υπολογιστική Ευφυΐα (Computational Intelligence). Οι Γενετικοί Αλγόριθµοι βασίζονται σε 
αρχές εµπνευσµένες από τους πραγµατικούς µηχανισµούς της Γενετικής και της εξέλιξης των 
ειδών (θεωρία του ∆αρβίνου) που διέπουν τα φυσικά βιολογικά συστήµατα. 
 Όπως είναι γνωστό στα φυσικά βιολογικά συστήµατα ισχύει οι νόµος της φυσικής 
επιλογής, µέσα από το µηχανισµό της επιβίωσης των καλύτερων (survival of the fittest), για 
την επιλογή ατόµων προς αναπαραγωγή. Η αναπαραγωγή σε τέτοια συστήµατα γίνεται 
συνήθως µε την ανάµιξη των γενετικών χαρακτηριστικών δύο γονέων, που επιλέγονται µε 
βάση τον παραπάνω νόµο, και οδηγεί στη γένεση νέων ατόµων στον πληθυσµό. Ο 
ανασυνδυασµός των γενετικών χαρακτηριστικών των γονέων µαζί µε την µικρή αλλά όχι 
µηδενική πιθανότητα µετάλλαξης των χαρακτηριστικών αυτών από εξωτερικούς παράγοντες 
του περιβάλλοντος, είναι που δίνουν την πιθανότητα δηµιουργίας νέων βελτιωµένων 
χαρακτηριστικών αλλά και την πιθανότητα δηµιουργίας χειρότερων χαρακτηριστικών στον 
πληθυσµό των απογόνων. Σε συνδυασµό όµως µε τον νόµο επιβίωσης των καλύτερων η 
εξέλιξη που πραγµατοποιείται έχει κατεύθυνση προς τη σταδιακή βελτίωση των 
χαρακτηριστικών του πληθυσµού και την ολοένα και καλύτερη προσαρµογή τους στο 
περιβάλλον. Αυτή η δυναµική προσαρµογής και βελτίωσης καθιστά τους πληθυσµούς 
βιώσιµους στις µεταβολές του περιβάλλοντος και συµβάλλει στην βελτίωση των 
χαρακτηριστικών των ειδών. 

Αυτή τη δυναµική των πληθυσµών προσπαθούν να εξοµοιώσουν και οι Γενετικοί 
Αλγόριθµοι µε απώτερο σκοπό όχι τόσο τη µοντελοποίηση και µελέτη των φυσικών 
βιολογικών συστηµάτων (σκοπό µε τον οποίο ξεκίνησαν) αλλά την αναζήτηση και εξέλιξη 
λύσεων σε προβλήµατα βελτιστοποίησης και εκµάθησης. Έτσι ο βαθµός προσαρµογής στο 
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περιβάλλον αντιστοιχίζεται σε τιµές µιας προς βελτιστοποίηση Συνάρτησης Ποιότητας 
(Fitness Function), ο πληθυσµός ατόµων εξοµοιώνεται από ένα πληθυσµό λύσεων του 
προβλήµατος, τα χαρακτηριστικά των ατόµων αντιστοιχίζονται σε χαρακτηριστικά των 
λύσεων και ο ανασυνδυασµός των χαρακτηριστικών αυτών καθώς και ο τρόπος επιλογής 
γονέων από τον πληθυσµό γίνονται τεχνητά, προσοµοιώνοντας όµως τις αντίστοιχες 
διαδικασίες της φύσης κατά το δυνατόν. Έτσι δηµιουργείται ένα τεχνητό βιολογικό σύστηµα 
που έχει τη δυνατότητα εξέλιξης βάση των νόµων της επικράτησης του καλύτερου και της 
στοχαστικής ανασυνδυαστικής αναπαραγωγής µεταξύ ατόµων ενός πληθυσµού που έχει τη 
δυνατότητα να αυτο-οδηγείται στην παραγωγή ενός βέλτιστου ατόµου που αποτελεί και τη 
βέλτιστη λύση στο κάθε φορά κωδικοποιηµένο πρόβληµα. 

Και παρόµοια µε τη φύση, όπου οι ίδιοι νόµοι ισχύουν για όλα τα βιολογικά 
συστήµατα έτσι και οι τεχνητοί Γ.Α. µπορούν να εφαρµοστούν σε όλα τα προβλήµατα 
βελτιστοποίησης θέτοντας ελάχιστες προαπαιτήσεις και µε ελάχιστες προσαρµογές. 

Το βασικό πλεονέκτηµα των Γ.Α είναι ότι δεν θέτουν καµία προαπαίτηση για την 
φύση του προβλήµατος (π.χ. ύπαρξη συνέχειας ή παραγώγων), παρά µόνο την ύπαρξη µίας 
αντικειµενικής συνάρτησης που θα αποτιµά κάθε παραγόµενη λύση. Επίσης δεν απαιτούν την 
ύπαρξη καµίας εκ των προτέρων γνώσης για τον τρόπο επίλυσης του κάθε προβλήµατος. Η 
µεγάλη τους αποτελεσµατικότητα, δε, οφείλεται στο βέλτιστο συνδυασµό της εξερεύνησης 
του χώρου λύσεων (exploration) και της εκµετάλλευσης των λύσεων που βρέθηκαν, για την 
παραγωγή ακόµα καλύτερων λύσεων (exploitation). Αυτά συντελούνται µέσω των γενετικών 
τελεστών που εφαρµόζονται στον εξελισσόµενο πληθυσµό ο οποίος εισάγει µε τη σειρά του, 
λόγω του αριθµού των λύσεων που περιέχει και που εξελίσσονται παράλληλα, µία ενδογενή 
παραλληλοποίηση της διαδικασίας της αναζήτησης λύσεων (implicit parallelism). Επίσης οι 
Γ.Α. είναι σε θέση να παρέχουν όχι µόνον µία βέλτιστη λύση αλλά έναν ολόκληρο 
πληθυσµό (π.χ. 100) εναλλακτικών υπο-βέλτιστων λύσεων τις οποίες θα µπορεί ο χρήστης 
του λογισµικού να δει και από αυτές να επιλέξει την πλέον κατάλληλη. 

Οι Γενετικοί Αλγόριθµοι έχουν ήδη εφαρµοστεί µε επιτυχία σε ένα µεγάλο σύνολο 
πραγµατικών προβληµάτων που συναντώνται στην επιστήµη, την µηχανική, την βιοµηχανία 
αλλά και στην καθηµερινή ζωή. Ενδεικτικά µπορούµε να αναφέρουµε κάποιες από τις 
εφαρµογές τους : 
• Βελτιστοποίηση Μαθηµατικών Συναρτήσεων µε ή χωρίς περιορισµούς 
• Επίλυση Προβληµάτων των Συστηµάτων Ισχύος (Economic Dispatch, Unit Commitment) 
• Επίλυση Προβληµάτων Κοπής και Συσκευασίας (Cutting and Packing) 
• Επίλυση προβληµάτων σχεδιασµού γραµµής παραγωγής σε βιοµηχανίες (Job Shop 

Scheduling) 
• Επίλυση προβληµάτων σχεδιασµού και δροµολόγησης (routing and scheduling) 
• Εφαρµογή ως αλγόριθµος εκπαίδευσης σε Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα  
• Επίλυση προβληµάτων αναγνώρισης προτύπων (Pattern recognition) 
• Επίλυση προβληµάτων βέλτιστης τοπολογίας δικτύων (επικοινωνίας, συγκοινωνίας, 

ύδρευσης, διανοµής αερίου κ.λ.π.) 
• Επίλυση προβληµάτων στην σχεδίαση κυκλωµάτων πολύ υψηλής κλίµακας ολοκλήρωσης 

(VLSI) 
• Επίλυση προβληµάτων κατανοµής αγαθών (Resource scheduling) π.χ. κατανοµή χρόνου 

CPU σε έναν Η/Υ µε πολυδιεργασία (multi-tasking) 
• Εφαρµογή στην βιοµηχανική σχεδίαση (π.χ. σχεδίαση αεροδυναµικού σχήµατος 

αεροσκαφών) και στην σχεδίαση ελεγκτών (Controllers). 
• Εφαρµογή στην σχεδίαση και βελτιστοποίηση Συστηµάτων Ασαφούς Λογικής (Fuzzy 

Logic Systems) 
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• Εφαρµογή στην Ροµποτική (Εύρεση βέλτιστης τροχιάς βραχίονα, εύρεση βέλτιστων 
µονοπατιών κίνησης κ.λ.π.) 

• Εφαρµογή στην εύρεση βέλτιστων τοπολογιών σε Εξελισσόµενο Υλικό (Evolvable 
Hardware) για την επίτευξη επιθυµητής συµπεριφοράς. 

 
 
1.3 Βελτιστοποίηση Ωρολόγιων Προγραµµάτων µε Γενετικούς Αλγόριθµους 
 
Η εφαρµογή Γενετικών Αλγορίθµων σε προβλήµατα Ωρολόγιου Προγράµµατος (Time 
Tabling Problems) είναι ένα αντικείµενο ακαδηµαϊκής έρευνας και στην Ελλάδα (πρόσφατα) 
αλλά κυρίως στην διεθνή ακαδηµαϊκή κοινότητα από το 1990 [CoDM90]. Έκτοτε αποτελεί 
ένα πεδίο έρευνας στα πλαίσια της επιστήµης της Εξελικτικής Υπολογιστικής (Evolutionary 
Computation) µε ραγδαία ανάπτυξη. Επίσης το πεδίο έρευνας για αυτοµατοποιηµένα 
ωρολόγια προγράµµατα έχει και το δικό του διεθνές συνέδριο από το 1995 (PATAT). Στο 
δεύτερο διεθνές συνέδριο για αυτοµατοποιηµένα ωρολόγια προγράµµατα (PATAT ‘97) 
σχεδόν το ένα τέταρτο των εργασιών χρησιµοποιούσαν κάποια µέθοδο εξελικτικής 
υπολογιστικής όπως οι Γ.Α.. 
Τα προβλήµατα ωρολόγιου προγράµµατος µπορούν να χωριστούν σε 4 κατηγορίες που είναι : 

1. Ωρολόγια Προγράµµατα Σχολείων (School Time Tabling) 
2. Ωρολόγια Προγράµµατα ∆ιαλέξεων (Lecture Time Tabling) 
3. Ωρολόγια Προγράµµατα Εξετάσεων (Exam Time Tabling) 
4. Ωρολόγια Προγράµµατα Υπαλλήλων (Employee Time Tabling) 

Η κατανοµή των εργασιών σχετικών µε την χρήση Εξελικτικών Μεθόδων για την επίλυση 
προβληµάτων των τεσσάρων κατηγοριών στα τελευταία διεθνή συνέδρια φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα : 
 
Κατηγορία Αριθµός Εργασιών 
 PPSN 

1992 
ICGA 
1993 

PPSN 
1994 

PATAT
1995 

ICGA 
1995 

PPSN
1996 

ICGA 
1997 

PATAT 
1997 

School 
Timetabling 

1       1 

Lecture 
Timetabling 

  1 4 1   5 

Exam 
Timetabling 

   3  1  3 

Employee 
Timetabling 

 1      2 

 
Στις δηµοσιευµένες εργασίες υπάρχει µεγάλη συγκέντρωση γύρω από την επίλυση 
προβληµάτων ωρολογίου προγράµµατος των Πανεπιστηµίων (University Time Tabling) 
κυρίως λόγω του ότι η έρευνα διεξάγεται κατά το µεγαλύτερο ποσοστό σε αυτά, και 
εποµένως οι ερευνητές µπορούν εύκολα να συγκεντρώσουν πραγµατικά δεδοµένα από τα 
ωρολόγια προγράµµατα των Πανεπιστηµίων αλλά και να ελέγξουν την αποτελεσµατικότητα 
των αλγορίθµων που αναπτύσσουν. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις προβληµάτων ωρολόγιου προγράµµατος που 
αντιµετωπίζονται στην βιβλιογραφία, η κλίµακες των προβληµάτων είναι µεγάλες. Για 
παράδειγµα στην εργασία [MaRe97] χρησιµοποιείται ένα πρόβληµα µε 7000 σπουδαστές, 
169 διαλέξεις, 211 µαθήµατα, 98 καθηγητές και 396 διαθέσιµες ώρες. 
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Μία ανασκόπηση όλης της σχετικής βιβλιογραφίας δηµοσιεύτηκε από τον M.W.Carter το 
1986 στην εργασία [Cart86], και επαναδηµοσιεύτηκε αναθεωρηµένη το 1995 [CaLa95] και το 
1997 [CaLa97]. 
Ορισµένες από τις εργασίες έχουν οδηγήσει στην κατασκευή ολοκληρωµένων συστηµάτων 
επίλυσης ωρολόγιων προγραµµάτων, οι οποίες πλέον αποτελούν έτοιµες εµπορικές 
εφαρµογές. Τέτοιες περιπτώσεις είναι : 

• Το σύστηµα ACT (Automated Class Timetabler) που αποτελεί ένα σύστηµα επίλυσης 
ωρολόγιων προγραµµάτων Πανεπιστηµίων τελευταίας τεχνολογίας, που τρέχει σε 
περιβάλλον Windows και αναπτύχθηκε στην Κορέα. Έχει εφαρµοστεί µε επιτυχία σε 
15 Πανεπιστήµια στην Κορέα και το µεγαλύτερο πρόβληµα στο οποίο εφαρµόστηκε 
είχε 70 τµήµατα, 700 καθηγητές και 4000 µαθήµατα. Χρησιµοποιώντας ένα Pentium 
στα 133 MHz µπορεί να κατασκευάσει ωρολόγια προγράµµατα σε περίπου 20 λεπτά 
και χρησιµοποιεί οθόνη γραφικών για την εισαγωγή δεδοµένων και την εµφάνιση των 
αποτελεσµάτων. 

• Το σύστηµα Neeps and Tatties του Πανεπιστηµίου Napier στο Εδιµβούργο (Napier 
University, in Edinburgh) [PaLCP94],  [PaRC97]. Αν και βασίζεται σε διαφορετικές 
αρχές απ’ ότι το προηγούµενο σύστηµα, εφαρµόστηκε µε επιτυχία στο Πανεπιστήµιο 
Napier παράγοντας ωρολόγια προγράµµατα από το 1997 για 2067 µαθήµατα, σε 45 
ώρες και 183 αίθουσες, µε 69 καθηγητές και 978 σπουδαστές. Το σύστηµα αυτό 
βελτιστοποιεί περίπου 12 διαφορετικά κριτήρια / περιορισµούς και είναι σε θέση να 
παράγει ένα ωρολόγιο πρόγραµµα που να ικανοποιεί τους περιορισµούς µέσα σε µία 
ώρα. Στη συνέχεια εκτελείται απ’ άπειρον προσπαθώντας να βελτιστοποιήσει τα 
υπόλοιπα κριτήρια. Στην πράξη το σύστηµα αφέθηκε να λειτουργεί επί τρεις ηµέρες 
(το 1997). Το πλεονέκτηµά του είναι ότι µπορεί να τροφοδοτηθεί µε παλιά 
προγράµµατα και ότι ο χρήστης µπορεί δυναµικά να µεταβάλλει τα βάρη 
(σηµαντικότητα) των περιορισµών και των κριτηρίων. 

• Ένα άλλο σύστηµα που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήµιο του Εδιµβούργου είναι το 
GATT (Genetic Algorithm Time Tabler), για τον προγραµµατισµό των εξετάσεων. 
Το λογισµικό αυτό χρησιµοποιήθηκε επίσης από το Harvard Business School για τις 
εξετάσεις, και δοκιµάστηκε και σε ένα σχολείο του Βελγίου σε ένα πρόβληµα 26 
καθηγητών και 318 µαθηµάτων.  

Πρόσφατα υπήρξαν και δηµοσιεύσεις ελλήνων ερευνητών πάνω στην εφαρµογή Γ.Α. σε 
προβλήµατα ωρολογίου προγράµµατος [AdAr99] όπου επιλύονται προβλήµατα έως και 180 
µαθηµάτων (events). 
 
 
1.4 Υλοποίηση 
 

Στο έργο λοιπόν αυτό συµπεριλαµβάνεται η ανάπτυξη ενός Γενετικού Αλγορίθµου 
που θα αναλάβει την αναζήτηση βέλτιστων λύσεων σε προβλήµατα ωρολόγιου 
προγράµµατος τα οποία θα καθορίζονται δυναµικά από τον χρήστη. Η ανάπτυξη αυτή 
προϋποθέτει την µελέτη της διεθνούς επιστηµονικής βιβλιογραφίας πάνω σε αυτό το 
αντικείµενο, καθώς και µία ερευνητική δουλειά για την κατασκευή, τον έλεγχο και την τελική 
ρύθµιση του Γ.Α. ώστε να εργάζεται αποτελεσµατικά και να παρέχει βέλτιστες λύσεις σε 
πολλαπλές περιπτώσεις προβληµάτων ωρολόγιου προγράµµατος που θα τεθούν ως 
προβλήµατα ελέγχου (benchmarks) και θα προέρχονται από πραγµατικές περιπτώσεις 
ωρολόγιων προγραµµάτων συγκεκριµένων ιδρυµάτων.  

Η εφαρµογή θα διαθέτει επίσης και ένα τµήµα επικοινωνίας µε τον χρήστη (interface) 
µέσω του οποίου ο χρήστης θα καθορίζει δυναµικά τις παραµέτρους του ωρολόγιου 
προγράµµατος (π.χ. αριθµός καθηγητών, σπουδαστών και αιθουσών, συσχετισµοί καθηγητών 
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µε µαθήµατα, εξοπλισµός αιθουσών, ώρες ανά µάθηµα την εβδοµάδα, µέγιστος αριθµός 
ωρών ανά καθηγητή, χωρητικότητα αιθουσών κ.λ.π.). Μέσω αυτού του τµήµατος θα γίνεται 
και η εµφάνιση της βέλτιστης λύσης στον χρήστη, ή ακόµα και εναλλακτικών υπο-βέλτιστων 
λύσεων, ώστε να επιλεχθεί η επιθυµητή. Επίσης ο χρήστης θα µπορεί να προβαίνει σε 
µεταβολές του προγράµµατος και να ζητά επαν-επίλυση του προβλήµατος ή έλεγχο 
ικανοποίησης των περιορισµών. 
 
1.4.1 Βασικά ζητήµατα υλοποίησης 
 
 Για την υλοποίηση ενός  ΓΑ, εκτός από την ανάπτυξη του βασικού αλγορίθµου, θα 
πρέπει ειδικότερα να αποφασιστεί η τεχνική που θα ακολουθηθεί και εν συνεχεία να γίνει η 
κωδικοποίηση σε πρόγραµµα Η/Υ των εξής σηµείων : 
Α. Μέθοδος Αναπαράστασης των λύσεων στον ΓΑ (κωδικοποίηση των λύσεων). ∆ηλαδή 

πρέπει να αποφασιστεί µε ποιον ακριβώς τρόπο θα αναπαρίσταται µία λύση ενός 
προβλήµατος TimeTabling ως συµβολοσειρά γονότυπου, ώστε να µπορεί να την 
χειριστεί ο ΓΑ και να εφαρµόσει σε αυτήν τους γενετικούς τελεστές (π.χ. Crossover και 
Mutation). 

Β. Η κατασκευή της Συνάρτησης Ποιότητας (Fitness Function) η οποία αξιολογεί κάθε 
παραγόµενη λύση του ΓΑ. ∆ηλαδή αποκωδικοποιεί την προς αξιολόγηση λύση που 
παρήγαγε ο ΓΑ, σε µορφή κανονικού ωρολόγιου προγράµµατος, και εν συνεχεία 
υπολογίζει την Αντικειµενική Ποιότητα της λύσης (Objective Fitness Value) που αφορά 
τα κριτήρια βελτιστοποίησης και ακολούθως ελέγχει την λύση για παραβιάσεις των 
περιορισµών, υπολογίζοντας τιµές ποινών (Penalty values) για κάθε παραβίαση. Το 
άθροισµα Objective + Penalty Value  µας δίνει την συνολική ποιότητα της λύσης 

 
1.4.2 Κωδικοποίηση των λύσεων – Μέθοδος Αναπαράστασης Λύσεων 
 
 Ο µηχανισµός του ΓΑ παράγει συνέχεια λύσεις του προβλήµατος µε µεθόδους 
προσοµοιωµένης γενετικής εξέλιξης. Για να λειτουργήσει ο µηχανισµός αναπαραγωγής 
λύσεων του ΓΑ καθώς και οι Γενετικοί Τελεστές, θα πρέπει οι λύσεις που παράγει και 
χειρίζεται ο ΓΑ να είναι κωδικοποιηµένες ως συµβολοσειρές. Η κωδικοποίηση γίνεται 
χρησιµοποιώντας ένα σετ συµβόλων που συνήθως είναι το σετ των δυαδικών ψηφίων (0,1). 
Επειδή δεν υπάρχει ενιαίος τρόπος κωδικοποίησης όλων των προβληµάτων µε δυαδικές 
συµβολοσειρές, θα πρέπει ο εφαρµοστής των ΓΑ να αποφασίζει κάθε φορά για τον τρόπο 
αναπαράστασης των λύσεων. Ο τρόπος αναπαράστασης των λύσεων είναι πολύ σηµαντικός 
για την απόδοση του ΓΑ και θα πρέπει να ικανοποιεί µερικά κριτήρια : 
Α. Η κωδικοποίηση πρέπει να είναι αµφι-µονοσήµαντη δηλαδή κάθε λύση να έχει µία µόνο 

δυαδική αναπαράσταση, και κάθε αναπαράσταση να αποκωδικοποιείται σε µία µοναδική 
λύση. 

Β. Θα πρέπει να παράγει συµβολοσειρές µε όσο το δυνατόν µικρότερο µήκος, που σηµαίνει 
ότι δεν πρέπει να συµµετέχουν στον γονότυπο άχρηστα bits που δεν φέρουν πληροφορία. 

Γ. Θα πρέπει µεµονωµένα χαρακτηριστικά µίας λύσης να αντιπροσωπεύονται από κατά το 
δυνατόν συνεχόµενα bits στην αναπαράσταση, έτσι ώστε να µορφοποιούν τα λεγόµενα 
building blocks ή schemas (θεωρία των ΓΑ) τα οποία εξελίσσονται παράλληλα. 

∆. Θα πρέπει η αναπαράσταση να υποβοηθά την λειτουργία των γενετικών τελεστών, και να 
είναι συµβατή µε αυτούς. Αυτό σηµαίνει ότι η εφαρµογή των γενετικών τελεστών 
(crossover & mutation) πάνω σε έγκυρες κωδικοποιηµένες λύσεις θα πρέπει επίσης να 
δίνει έγκυρη λύση. 

Με βάση τις παραπάνω αρχές αλλά και µεθόδους που έχουν δηµοσιευτεί στην βιβλιογραφία 
προχωρήσαµε στην εξής µέθοδο κωδικοποίησης / αναπαράστασης λύσεων : 
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Στην ουσία θα πρέπει µία λύση Ωρολόγιου Προγράµµατος να περιλαµβάνει την πλήρη 
περιγραφή της χρονικής τοποθέτησης των προκαθορισµένων συµβάντων (events / µαθήµατα) 
µέσα στον χρονικό ορίζοντα προγραµµατισµού (εβδοµάδα), καθώς και την διασύνδεση του 
συµβάντος µε τα απαραίτητα «αγαθά» (resources) δηλαδή µε συγκεκριµένους καθηγητές και 
αίθουσα. 
Κωδικοποιώντας λοιπόν µε Χ bits την χρονική τοποθέτηση, µε T bits τον καθηγητή και µε R 
bits την αίθουσα και πολλαπλασιάζοντας τα Ε=X+T+R bits  επί τον αριθµό των µαθηµάτων 
Ν παίρνουµε την συνολική συµβολοσειρά µιας λύσης µε NxE bits. Αυτή θα µπορούσε να 
θεωρηθεί ως µία κανονική / αναλυτική / φυσιολογική κωδικοποίηση. 
Παρουσιάζει όµως ένα πρόβληµα: αν αφήσουµε τον ΓΑ να εξελίξει γενετικά την χρονική 
τοποθέτηση των µαθηµάτων µέσα στον χρονικό ορίζοντα του προγράµµατος, είναι σίγουρο 
ότι οι τοποθετήσεις θα παρουσιάζουν χρονικές επικαλύψεις και άρα θα συνιστούν 
παραβιάσεις των περιορισµών του προβλήµατος. Θα πρέπει λοιπόν ο ΓΑ να εντοπίσει µία 
τέτοια διευθέτηση των χρονικών τοποθετήσεων των µαθηµάτων όπου δεν θα υπάρχει καµία 
χρονική αλληλοεπικάλυψη. Το πρόβληµα έτσι καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο για τον ΓΑ 
ειδικά µάλιστα εάν σκεφτούµε και την ύπαρξη και των άλλων περιορισµών (Καθηγητών, 
Αιθουσών κ.λ.π.). 
Για τους παραπάνω λόγους υιοθετήθηκε µία µέθοδος αναπαράστασης λύσεων που λειτουργεί 
όχι σε αναλυτικό αλλά σε αφαιρετικό επίπεδο η οποία δεν περιγράφει αναλυτικά την χρονική 
τοποθέτηση των µαθηµάτων αλλά αφαιρετικά. 
Συγκεκριµένα ο ΓΑ καθορίζει στις παραγόµενες κωδικοποιηµένες λύσεις µόνο την ηµέρα της 
εβδοµάδας στην οποία θα διεξαχθεί το κάθε µάθηµα, αλλά όχι την ώρα της ηµέρας. Η τελική 
ανάθεση της ώρας διεξαγωγής του κάθε µαθήµατος γίνεται από ένα δεύτερο αλγόριθµο που 
λειτουργεί µε ευθύ, ντετερµινιστικό τρόπο. Ο αλγόριθµος αυτός τοποθετεί µε την σειρά τα 
µαθήµατα της κάθε µέρας σε συγκεκριµένες ώρες, φροντίζοντας ώστε να µην επικαλύπτονται 
χρονικά µεταξύ τους, και ταυτόχρονα φροντίζει για την ικανοποίηση ενός αριθµού 
περιορισµών, όπως η διαθεσιµότητα του Καθηγητή και της Αίθουσας. 
Με αυτόν τον τρόπο ένας σηµαντικός αριθµός περιορισµών ικανοποιούνται απευθείας από 
την µέθοδο αναπαράστασης λύσεων. 
Επειδή βέβαια είναι εξαιρετικά σηµαντική η σειρά µε την οποία θα επιχειρηθεί να 
τοποθετηθούν τα  µαθήµατα της ηµέρας σε χρονοθυρίδες, προβλέψαµε την ύπαρξη και µίας 
ακόµα παραµέτρου η οποία θα κωδικοποιείται µέσα στη λύση για κάθε µάθηµα (και θα 
εξελίσσεται γενετικά), την Προτεραιότητα ∆ιεκπεραίωσης. 
Έτσι ο ντετερµινιστικός αλγόριθµος ανάθεσης χρονοθυρίδων στα µαθήµατα ανά ηµέρα, 
διεκπεραιώνει τα µαθήµατα σύµφωνα µε την Προτεραιότητα του κάθε µαθήµατος. 
Μαθήµατα µε υψηλή προτεραιότητα (µικρό νούµερο) επιχειρείται να τοποθετηθούν πρώτα 
στο χρονοδιάγραµµα της κάθε ηµέρας, ενώ µαθήµατα µε χαµηλή προτεραιότητα (µεγάλο 
νούµερο) διεκπεραιώνονται τελευταία και τοποθετούνται συνήθως προς το τέλος της ηµέρας. 
Έτσι λοιπόν η Αφαιρετική Κωδικοποίηση για κάθε µάθηµα χρησιµοποιεί : 
R bits   για την αίθουσα 
TxM bits για τους καθηγητές, όπου Τ τα bits για κωδικοποίηση ενός καθηγητή και Μ o 

µέγιστος αριθµός καθηγητών ανά µάθηµα. 
D bits για την ηµέρα του προγράµµατος και 
P bits  για την Προτεραιότητα ∆ιεκπεραίωσης του κάθε µαθήµατος. 
και πολλαπλασιάζοντας τα Ε=R+TxM+D+P bits  επί τον αριθµό των µαθηµάτων Ν 
παίρνουµε την συνολική συµβολοσειρά µιας λύσης µε NxE bits. 
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1.4.3 Η Συνάρτηση Ποιότητας - Περιορισµοί και Στόχοι 
 
Κάθε παραγόµενη λύση θα πρέπει να αξιολογείται από τον ΓΑ βάση µίας Συνάρτησης 

Ποιότητας (Fitness Function), η οποία παίρνει την παραχθείσα λύση, την αποκωδικοποιεί και 
την αξιολογεί, τόσο ως προς τον βαθµό ικανοποίησης των στόχων (objectives) όσο και ως 
προς την ικανοποίηση των περιορισµών. 

Οι περιορισµοί που ελέγχονται στην Συνάρτηση Ποιότητας είναι οι εξής : 
 

• Μέγιστος αριθµός ωρών/περιόδων ανά ηµέρα : Το ηµερήσιο πρόγραµµα δεν µπορεί να 
ξεπερνάει ένα συγκεκριµένο αριθµό ωρών ανά ηµέρα. 

• Κάθε Τµήµα (Class) µπορεί να διεξαχθεί σε συγκεκριµένες αίθουσες : Για κάθε 
Τµήµα καθορίζεται µία λίστα µε τις αίθουσες στις οποίες µπορεί να διεξαχθεί. 

• Ώρες ∆ιαθεσιµότητας Αιθουσών : Για κάθε αίθουσα καθορίζεται ποιες ώρες για κάθε 
ηµέρα της περιόδου (εβδοµάδας) είναι διαθέσιµη. Τις υπόλοιπες ώρες η αίθουσα 
θεωρείται µη χρησιµοποιήσιµη (κλειστή). 

• Ανάληψη Τµηµάτων από Καθηγητές : Για κάθε Καθηγητή καθορίζεται µία λίστα µε τα 
Τµήµατα που µπορεί να αναλάβει. 

• Μέγιστος Αριθµός Ωρών ∆ιδασκαλίας ανά Καθηγητή : Για κάθε Καθηγητή 
καθορίζεται ο µέγιστος αριθµός ωρών που µπορεί να αναλάβει µέσα στην περίοδο 
(εβδοµάδα). 

• Ώρες ∆ιαθεσιµότητας Καθηγητών : Για κάθε Καθηγητή καθορίζεται ποιες ώρες για 
κάθε ηµέρα της περιόδου (εβδοµάδας) είναι διαθέσιµος. Τις υπόλοιπες ώρες ο Καθηγητής 
θεωρείται µη διαθέσιµος (π.χ. απασχολείται αλλού). 

• Επικάλυψη Αιθουσών : Η ίδια αίθουσα δεν είναι δυνατόν να καταλαµβάνεται από δύο 
τµήµατα ταυτόχρονα. 

• Επικάλυψη Καθηγητών : Ο ίδιος Καθηγητής δεν µπορεί να διδάσκει σε δύο τµήµατα 
ταυτόχρονα 

• Επικάλυψη Τµηµάτων του ίδιου Εξαµήνου : ∆ύο τµήµατα του ίδιου εξαµήνου δεν 
µπορεί να γίνονται ταυτόχρονα. 

• Χρονική Απόσταση πολλαπλών ωρών του ίδιου Τµήµατος : αν ένα Τµήµα έχει 
πολλαπλές ώρες µέσα στην περίοδο (εβδοµάδα) π.χ. 2 δίωρα , θα πρέπει αυτές οι ώρες να 
ανατεθούν σε διαφορετικές ηµέρες µε κάποια απόσταση ηµερών µεταξύ τους. Η ελάχιστη 
αυτή απόσταση (σε ηµέρες) καθορίζεται για κάθε Τµήµα. 

• Ελάχιστος Χρόνος Μεταφοράς Τµηµάτων του ίδιου Εξαµήνου : ο χρόνος µεταφοράς 
των Τµηµάτων από µία αίθουσα σε µία άλλη (Travel Time) µεταξύ δύο διαδοχικών 
µαθηµάτων /τµηµάτων του ίδιου εξαµήνου δεν πρέπει να ξεπερνά ένα όριο (π.χ. ένα 
τέταρτο της ώρας) που καθορίζεται για όλο το πρόγραµµα. 

• Ελάχιστος Χρόνος Μεταφοράς Καθηγητών : ο χρόνος µεταφοράς των Καθηγητών από 
µία αίθουσα σε µία άλλη (Travel Time) µεταξύ δύο διαδοχικών µαθηµάτων / τµηµάτων 
δεν πρέπει να ξεπερνά ένα όριο (π.χ. ένα τέταρτο της ώρας) που καθορίζεται για όλο το 
πρόγραµµα. 

 
Οι στόχοι τους οποίους ο Γ.Α. θα βελτιστοποιεί, ελέγχοντας τον βαθµό ικανοποίησής 

τους µέσω της Συνάρτησης Ποιότητας  θα είναι οι εξής : 
 

• Ελαχιστοποίηση Κενών Ωρών Καθηγητών : στόχος είναι να ελαχιστοποιηθούν οι κενές 
ώρες των καθηγητών µέσα σε όλο το πρόγραµµα. 

• Ελαχιστοποίηση Κενών Ωρών Αιθουσών : στόχος είναι να ελαχιστοποιηθούν οι ώρες 
που οι αίθουσες παραµένουν κενές (αχρησιµοποίητες) µέσα σε όλο το πρόγραµµα. Ο 
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στόχος αυτός ταυτίζεται µε την ελαχιστοποίηση της διάρκειας των µαθηµάτων ανά 
ηµέρα. 

• Ισοκατανοµή Ωρών ∆ιδασκαλίας ανά Καθηγητή : αν δεν συµπληρώνεται ο µέγιστος 
αριθµός ωρών διδασκαλίας ανά Καθηγητή (π.χ µε µέγιστο 16 αναλαµβάνει 14) ο στόχος 
είναι να ισοκατανεµηθούν κατά το δυνατόν οι ώρες στους Καθηγητές έτσι ώστε να µην 
παρουσιάζεται το φαινόµενο κάποιοι Καθηγητές να αναλαµβάνουν ώρες κοντά στο 
µέγιστο και κάποιοι άλλοι να κάνουν πολύ λίγες. 

• Ελαχιστοποίηση Ηµερών ∆ιδασκαλίας ανά Καθηγητή (optional) : λαµβάνεται 
µέριµνα ώστε οι ώρες κάθε Καθηγητή να µαζεύονται στον ελάχιστο δυνατό αριθµό 
ηµερών (π.χ. έκτακτοι Καθηγητές ΤΕΙ) 

• Πολλαπλές ώρες του ίδιου Τµήµατος να ανατίθενται στον ίδιο Καθηγητή 
(optional/constraint) : αν ένα Τµήµα έχει πολλαπλές ώρες µέσα στην περίοδο 
(εβδοµάδα) π.χ. 2 δίωρα , στόχος είναι οι ώρες αυτές να ανατίθενται στον ίδιο Καθηγητή. 

• Πολλαπλές ώρες του ίδιου Τµήµατος να γίνονται την ίδια ώρα της ηµέρας 
(optional/constraint) : αν ένα Τµήµα έχει πολλαπλές ώρες µέσα στην περίοδο 
(εβδοµάδα) π.χ. 2 δίωρα , στόχος είναι οι ώρες αυτές να γίνονται την ίδια ώρα της ηµέρας 
(π.χ. ∆ευτέρα 8-10 και Πέµπτη 8-10). 

• Πολλαπλές ώρες του ίδιου Τµήµατος να γίνονται στην ίδια αίθουσα 
(optional/constraint) : αν ένα Τµήµα έχει πολλαπλές ώρες µέσα στην περίοδο 
(εβδοµάδα) π.χ. 2 δίωρα , στόχος είναι οι ώρες αυτές να γίνονται στην ίδια αίθουσα (π.χ. 
∆ευτέρα 8-10 αίθουσα Α1 και Πέµπτη 8-10 αίθουσα Α1). 

• Ελαχιστοποίηση Χρόνου Μεταφοράς Τµηµάτων του ίδιου Εξαµήνου (optional) :  
στόχος είναι να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος µεταφοράς των Τµηµάτων από µία αίθουσα σε 
µία άλλη (Travel Time) µεταξύ δύο διαδοχικών µαθηµάτων / τµηµάτων του ίδιου 
εξαµήνου. 

• Ελαχιστοποίηση Χρόνου Μεταφοράς Καθηγητών (optional) :  στόχος είναι να 
ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος µεταφοράς των Καθηγητών από µία αίθουσα σε µία άλλη 
(Travel Time) µεταξύ δύο διαδοχικών µαθηµάτων / τµηµάτων. 

 
Για όλους τους παραπάνω περιορισµούς και στόχους µπορεί ο χρήστης να καθορίζει 

δυναµικά έναν συντελεστή «βαρύτητας» για το κατά πόσον ο στόχος / περιορισµός είναι 
σηµαντικός ή όχι. Επίσης µπορεί να θέτει «εκτός» κάποιους περιορισµούς ή στόχους όταν 
αυτοί δεν υφίστανται ή δεν έχουν νόηµα (π.χ. η µετακίνηση καθηγητών και σπουδαστών, 
όταν όλες οι αίθουσες είναι στο ίδιο κτίριο). Η εξαίρεση ενός περιορισµού / στόχου µπορεί να 
γίνει εύκολα, βάζοντας συντελεστή βαρύτητας ίσο µε το µηδέν. 
 
 
1.4.4. Οι Γενετικοί Τελεστές που χρησιµοποιήθηκαν 
 
 Η κωδικοποίηση του προβλήµατος σε δυαδικές συµβολοσειρές διευκόλυνε την χρήση 
συµβατικού τελεστή ∆ιασταύρωσης (Crossover), για τον ανασυνδυασµό των λύσεων του ΓΑ, 
καθώς και συµβατικού τελεστή δυαδικής µετάλλαξης (binary mutation). Οι πιθανότητες 
εφαρµογής των δύο αυτών τελεστών ρυθµίζονται αυτόµατα και µε δυναµικό τρόπο κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του ΓΑ, έτσι ώστε να αποφεύγεται η πρώιµη σύγκλιση καθώς και η 
υπερβολική διασπορά του πληθυσµού. 
 Η επιλογή των γονέων για αναπαραγωγή έγινε µε την συµβατική µέθοδο του «Τροχού 
της Ρουλέτας» (Roulette Wheel Parent Selection). 
 Σε κάθε γενιά ο πληθυσµός των γονέων αντικαθίσταται εξ’ ολοκλήρου από τον 
πληθυσµό των απογόνων. Η καλύτερη όµως λύση κάθε γενιάς µεταφέρεται αυτούσια στην 
επόµενη γενιά (Elitism). 
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 Εκτός από τους βασικούς γενετικούς τελεστές αναπτύχθηκαν και δοκιµάστηκαν και 
µία σειρά από ειδικούς τελεστές για συνδυαστικά προβλήµατα. ΟΙ προηγµένοι αυτοί τελεστές 
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : τους τελεστές αναπαραγωγής και τους τελεστές αναρρίχησης. 
 Τελεστές αναπαραγωγής είναι οι τελεστές που χρησιµοποιούνται συµπληρωµατικά ως 
προς τους βασικούς γενετικούς τελεστές (Crossover και Mutation) και οι οποίοι συµβάλλουν 
στην παραγωγή απογόνων προκαλώντας ειδικού τύπου µεταλλάξεις στις παραγόµενες λύσεις. 
Οι τελεστές αυτοί δεν εφαρµόζονται πάντα αλλά µε κάποια πιθανότητα και είναι οι 
ακόλουθοι : 

1. Swap Bit Operator 
2. Swap Window Operator 
3. Swap Chromosome Operator 
4. Window Mutation Operator 
5. Mutate Chromosome Operator 
6. Random Genotype Operator 

Η λειτουργία των τελεστών αυτών περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2.4. 
 Τελεστές Αναρρίχησης είναι οι τελεστές που εφαρµόζονται στην καλύτερη λύση κάθε 
γενιάς, πάντα ή µε πιθανότητα, και εκτελούν ουσιαστικά µία µικρής κλίµακας τοπική 
αναζήτηση (Local Search), στην γειτονιά της καλύτερης λύσης. Εάν κατά την αναζήτηση 
βρουν ακόµα καλύτερη λύση, τότε αντικαθιστούν την παλιά λύση µε τη νέα. Εάν δεν βρουν 
καλύτερη λύση τότε αφήνουν άθικτη την υπάρχουσα. Οι συγκεκριµένοι τελεστές 
αναρρίχησης που αναπτύχθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν είναι ειδικά κατασκευασµένοι για 
εφαρµογή σε συνδυαστικά προβλήµατα και είναι οι εξής : 

1. Bit Swap-Mutate Hill Climbing Operator 
2. Window Swap Hill Climbing Operator 
3. Day Climb Operator 
4. Fix Teacher Hill Climbing Operator 
5. Fix Room Hill Climbing Operator 
6. Micro GA Combinatorial Hill Climbing Operator 

Η λειτουργία των τελεστών αυτών επίσης περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2.4. 
 Ως όριο τερµατισµού του ΓΑ χρησιµοποιείται το απόλυτο όριο γενεών, το οποίο στο 
βασικό σετ παραµέτρων είχε την τιµή 5000. 

Για τον χειρισµό των περιορισµών που συναντώνται στα προβλήµατα Ωρολόγιου 
Προγράµµατος χρησιµοποιήσαµε µία καινοτόµο τεχνική την τεχνική της Μεταβλητής 
Συνάρτησης Ποιότητας (Varying Fitness Function). Η ιδέα πίσω από την τεχνική έγκειται στο 
ότι η ιδανικότερη περίπτωση αντιµετώπισης των περιορισµών θα ήταν να διατηρούνται οι 
συντελεστές ποινής σε χαµηλά επίπεδα κατά την διάρκεια που ο Γ.Α. ανιχνεύει τον χώρο 
λύσεων για τον εντοπισµό της γενικής περιοχής λύσεων υψηλής ποιότητας, έτσι ώστε να 
µπορεί να εκµεταλλεύεται την πληροφορία των µη αποδεκτών λύσεων γεφυρώνοντας τα 
χάσµατα ανάµεσα σε γειτονικές µη συνεκτικές περιοχές αποδεκτών λύσεων. Μετά όµως από 
τον εντοπισµό των περιοχών υψηλής ποιότητας θα έπρεπε η Συνάρτηση Ποινής να γίνεται πιο 
αυστηρή ώστε να διαχωρίζονται αποδεκτές και µη αποδεκτές λύσεις και να αποκλείεται η 
περίπτωση σύγκλισης σε λύσεις που δεν είναι έγκυρες. Έτσι καταλήγουµε σε µία συνάρτηση 
ποινής που εξαρτάται όχι µόνο από την παραβίαση των περιορισµών αλλά και από τον χρόνο 
που µπορεί να εκφραστεί µέσω του δείκτη γενιάς g.  
 
Qv(Λ,g) = Ο(Λ) + Pv(Λ,g)        
 
Η συνάρτηση ποινής θα πρέπει εποµένως να είναι µονότονα αύξουσα ως προς Λ και ως προς 
g. Επίσης θα πρέπει να ισχύουν τα εξής : 
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Pv(Λ,g)  0  όταν g 0   και  
Pv(Λ,g)  P(Λ)  όταν g G          
 
όπου P(Λ) η µη µεταβλητή συνάρτηση ποινής κατάλληλα φτιαγµένη ώστε να διαχωρίζει 
αποδεκτές και µη αποδεκτές λύσεις, και G το όριο γενεών του Γ.Α. 
 Υπάρχει πληθώρα συναρτήσεων που να ικανοποιούν τις παραπάνω προδιαγραφές. 
Μία απλή περίπτωση είναι η Γραµµική Μεταβλητή Συνάρτηση Ποινής που έχει την µορφή : 
          g 
 Pv(Λ,g) = ⎯⎯ . P(Λ) =  
          G 
 Γενικά µία Μεταβλητή Συνάρτηση Ποινής µπορεί να εκφραστεί ως το γινόµενο της 
σταθερής Συνάρτησης Ποινής επί µία αύξουσα συνάρτηση του δείκτη γενιάς g, µε κατώτατη 
τιµή το 0 και ανώτατη το 1, δηλαδή : 
 
Pv(Λ,g) = V(g) . P(Λ)  όπου 
V(g)  0 για g 0   και 
V(g)  1 για g G        
 
 Η συνάρτηση V(g) µπορεί να είναι οποιαδήποτε αύξουσα συνάρτηση αρκεί να πληροί 
τις πιο πάνω προδιαγραφές. Έτσι µπορεί να είναι γραµµική, τετραγωνική, εκθετική ή και 
βηµατική. Η συνάρτηση V(g) καθορίζει στην ουσία την στρατηγική µεταβολής των ποινών 
και είναι καθοριστικής σηµασίας, όπως αποδεικνύεται από τα πειράµατα για την απόδοση του 
Γ.Α. 
 Η µεταβλητή συνάρτηση ποινής δηµιουργεί ένα µεταβλητό χώρο λύσεων του 
προβλήµατος. Αυτό σηµαίνει ότι οι ίδιες λύσεις σε διαδοχικές γενιές µπορεί να µην έχουν την 
ίδια τιµή ποιότητας (αν οι λύσεις αυτές παραβιάζουν κάποιους περιορισµούς). Αυτό πιθανόν 
να ήταν µειονέκτηµα για άλλες µεθόδους, αλλά ο Γ.Α., λόγω ακριβώς της ικανότητάς του να 
προσαρµόζει τον πληθυσµό ανάλογα µε τον εκάστοτε χώρο λύσεων που δηµιουργεί η 
Συνάρτηση Ποιότητας, δεν έχει ανάλογο πρόβληµα. Οι Γ.Α. όµως, λόγω του πληθυσµού 
λύσεων που διατηρούν έχουν κάποια αδράνεια M στην παρακολούθηση των αλλαγών του 
χώρου λύσεων. Λόγω της αδράνειας αυτής που εξαρτάται τόσο από το µέγεθος του 
πληθυσµού όσο και από τις πιθανότητες εφαρµογής καθώς και τις ιδιαιτερότητες των 
γενετικών τελεστών αλλά και από την µέθοδο επιλογής γονέων, οι Γ.Α. έχουν κάποιο όριο 
στην ταχύτητα προσαρµογής τους. Έτσι όταν η συνάρτηση V(g) µεταβάλλει πολύ γρήγορα 
τον χώρο λύσεων τότε υπάρχει περίπτωση ο Γ.Α. να µην είναι σε θέση να προσαρµοστεί στις 
αλλαγές αυτές. Έτσι αν για παράδειγµα η συνάρτηση V(g) µεταβάλλεται εξαιρετικά γρήγορα 
κατά το τέλος του Γ.Α. υπάρχει περίπτωση ο τελευταίος να µην µπορέσει να προσαρµοστεί 
στις αυξανόµενες τιµές Ποινών και έτσι να µην προλάβει να αποµακρυνθεί από τυχόν µη 
αποδεκτές λύσεις (καλής όµως ποιότητας όσον αφορά την αντικειµενική συνάρτηση) και να 
συγκλίνει τελικά σε αυτές.  
 Επίσης, αν η συνάρτηση V(g) αυξάνεται πολύ γρήγορα στην αρχή του Γ.Α. τότε ο 
τελικός χώρος λύσεων µε τις υψηλές τιµές ποινών διαµορφώνεται σχετικά γρήγορα, οπότε ο 
Γ.Α. προσαρµόζεται απευθείας στην τελική µορφή του χώρου λύσεων οπότε και δεν υπάρχει 
κίνδυνος σύγκλισης σε µη αποδεκτές λύσεις. Έτσι όµως καταστρέφεται το πλεονέκτηµα της 
µεθόδου να διατηρεί στην αρχή τις ποινές χαµηλά ώστε ο Γ.Α. να µπορέσει να εκµεταλλευτεί 
την πληροφορία των µη αποδεκτών λύσεων για να οδηγηθεί προς το βέλτιστο. 
Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι η µορφή της συνάρτησης V(g) πρέπει να επηρεάζει 
ισχυρά την απόδοση του Γ.Α. ιδιαίτερα στην περίπτωση περίπλοκων περιορισµών που 
δηµιουργούν µη κυρτούς και µη συνεκτικούς χώρους λύσεων. 
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Κεφάλαιο 2. Βέλτιστη ρύθµιση των παραµέτρων του αλγορίθµου µε βάση πειραµατικά 
δεδοµένα επί πραγµατικών περιπτώσεων 

 

2.1 Εισαγωγή 
 
Για την πιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας του ΓΑ στην επίλυση προβληµάτων 

Ωρολόγιου Προγράµµατος απαιτούνται δύο (2) βήµατα : 
Α. Πιλοτική εφαρµογή του ΓΑ πάνω σε πραγµατικό πρόβληµα Ωρολόγιου Προγράµµατος 

και , 
Β. Εκτενείς δοκιµές για διάφορες τιµές των παραµέτρων του ΓΑ για την βέλτιστη ρύθµισή 

τους και την µεγιστοποίηση της απόδοσης της µεθόδου 
Το πρώτο από αυτά απαιτεί τη συγκέντρωση των στοιχείων ενός πραγµατικού Ωρολόγιου 
Προγράµµατος, που θα αποτελέσει την πλατφόρµα δοκιµών του ΓΑ. Για το σκοπό αυτό 
χρησιµοποιήθηκε το Ωρολόγιο Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών, για το Εαρινό εξάµηνο του 2004. Με βάση το πρόγραµµα 
αυτό θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα αρχείο διάρθρωσης ("setup file") το οποίο κωδικοποιεί 
τα δεδοµένα τα οποία λαµβάνει από το ωρολόγιο πρόγραµµα σε µορφή τέτοια ώστε να 
µπορεί η εφαρµογή Βελτιστοποίησης Ωρολογίου Προγράµµατος µε Γενετικό Αλγόριθµο να 
τα διαβάζει και να τα επεξεργάζεται.  

Το δεύτερο βήµα απαιτεί τη εύρεση εκείνου του συνόλου παραµέτρων του ΓΑ οι 
οποίες µεγιστοποιούν την απόδοση της µεθόδου, εκείνες δηλαδή που επιτυγχάνουν την 
παραγωγή λύσεων πολύ κοντά στο βέλτιστο, µε παράλληλη ικανοποίηση όλων των 
περιορισµών, µε συνέπεια και αξιοπιστία. 

Καθένα από τα παραπάνω βήµατα παρουσιάζεται εκτενέστερα στις ενότητες που 
ακολουθούν. 
 

2.2 Η κωδικοποίηση ενός προβλήµατος Time Tabling 
 

∆οθέντος του προγράµµατος σπουδών ενός τµήµατος αλλά και της τρέχουσας 
πληροφορίας σχετικά µε το πλήθος των «πόρων» (Μαθήµατα, Καθηγητές, Αίθουσες κ.λ.π.) 
που συµµετέχουν σε αυτό, το αρχείο διάρθρωσης περιέχει αρχικά κάποιες πληροφορίες και 
στη συνέχεια βάσει αυτών των πληροφοριών κωδικοποιεί το ωρολόγιο πρόγραµµα.  

Οι έννοιες οι οποίες χρησιµοποιούνται για την κωδικοποίηση είναι οι ακόλουθες: 
(Α) Μάθηµα (Lesson): που αντιστοιχεί στο πλήθος των διαφορετικών µαθηµάτων τα οποία 
διδάσκονται και τα οποία µπορούν να προκύψουν από τον οδηγό - πρόγραµµα σπουδών. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι εφόσον ένα µάθηµα πραγµατοποιείται τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο 
και σε επίπεδο εργαστηρίου εκλαµβάνεται ως δυο διαφορετικά µαθήµατα. Η έννοια του 
µαθήµατος (Lesson) χρησιµοποιείται για την κωδικοποίηση όλων των µαθηµάτων που 
περιέχονται στο πρόγραµµα σπουδών. 
(Β) Τάξη (Class): που αντιστοιχεί στον αριθµό των µαθηµάτων όλων των εξαµήνων και 
προκύπτει από την έννοια του µαθήµατος (Lesson). Για παράδειγµα η έννοια της  Τάξης 
(Class) ταυτίζεται µε αυτή του µαθήµατος (Lesson) στην περίπτωση ενός θεωρητικού 
µαθήµατος, αλλά όχι απόλυτα στην περίπτωση ενός εργαστηριακού µαθήµατος. Στην 
τελευταία περίπτωση, αν Χ είναι το πλήθος των τµηµάτων τα οποία πραγµατοποιούν το ίδιο 
εργαστηριακό µάθηµα σύµφωνα µε τις ανάγκες και το πλήθος των φοιτητών που το 
παρακολουθούν, τότε για το εν λόγω µαθήµατος (Lesson) θα δηµιουργηθούν Χ διαφορετικές 
τάξεις (Classes) (π.χ. αν στο εργαστήριο ∆οµηµένου Προγραµµατισµού υπάρχουν πέντε 
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τµήµατα τότε παρόλο που θα αναφερόµαστε σε ένα µάθηµα (Lesson) θα δηµιουργηθούν 
πέντε διαφορετικές τάξεις (Classes) στο ίδιο αρχείο κωδικοποίησης. 
(C) Αίθουσες (Rooms): το οποίο αντιστοιχεί στο πλήθος των διαθέσιµων αιθουσών είτε σε 
αυτές πραγµατοποιούνται µαθήµατα θεωρίας είτε εργαστηριακές ασκήσεις. 
(D)Καθηγητές (Teachers): το οποίο αντιστοιχεί στο πλήθος των καθηγητών (µονίµων και 
εκτάκτων) που διδάσκουν τόσο τα µαθήµατα της θεωρίας όσο και τα εργαστηριακά 
µαθήµατα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια µοντελοποίησης του προβλήµατος για 
το ωρολόγιο πρόγραµµα του τµήµατος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών, σε 
ότι αφορά τους µόνιµους καθηγητές ήταν γνωστή η πληροφορία τόσο του πλήθους των 
διδασκόντων όσο και των ωρών διδασκαλίας καθενός εξ' αυτών. Σε  ότι αφορά τους 
έκτακτους καθηγητές τόσο η πληροφορία του πλήθους τους όσο και η πληροφορία των ωρών 
τις οποίες καθένας από αυτούς δίδασκε έπρεπε να προκύψουν από το υπάρχον ωρολόγιο 
πρόγραµµα σπουδών. 
(Ε) Ηµέρες (Days): που ισούται µε πέντε και αντιστοιχεί στο πλήθος των ηµερών µέσα στην 
εβδοµάδα που διεξάγονται µαθήµατα. 
(F) Μέγιστος αριθµός ωρών ανά ηµέρα (Max Hours Per Day): που ισούται µε 13 και 
αντιστοιχεί στο πλήθος των ωρών µέσα στην ηµέρα που µπορούν να διεξαχθούν µαθήµατα, 
κάθε µια από τις οποίες συνιστά µια περίοδο. Πιο συγκεκριµένα η διδασκαλία των 
µαθηµάτων πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια µιας ηµέρας από τις 8.00 π.µ. ως 21.00 µ.µ. 
(G) Χρονική Περίοδος (Period Time): που ισούται µε 60 και αντιστοιχεί στο πλήθος των 
λεπτών που συνιστούν µια περίοδο. 
(Η) Παύση (Break Time): που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα ή αλλιώς παύση - 
διάλειµµα ανάµεσα σε δυο περιόδους και το οποίο συµπεριλαµβάνεται στο χρονικό διάστηµα 
µιας περιόδου. 
(Ι) Πλήθος τύπων τάξεων (No of Class Types): που ισούται µε δύο και αντιστοιχεί στον 
τύπο των µαθηµάτων τα οποία έχουµε. Στο ωρολόγιο πρόγραµµα του Τµήµατος 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών έχουµε δυο τύπους µαθηµάτων: τις 
θεωρίες και τα εργαστήρια.  
(Κ) Εβδοµαδιαίο Πρόγραµµα Τάξεων (Class Week Schedule):  που περιέχει για κάθε ένα 
από τα µαθήµατα τύπου Class µια γραµµή της µορφής: 
Class A  Semester B  Lesson C  TYPE D :  E     F  …… 
Όπου Α είναι ο αύξων αριθµός του Μαθήµατος  
Β = το εξάµηνο στο οποίο διδάσκεται η εν λόγω τάξη (Class)  
C = το µάθηµα (Lesson) στο οποίο αντιστοιχεί η εν λόγω τάξη (Class) 
D = ο τύπος του µαθήµατος (π.χ. αν είναι θεωρητικό ή εργαστηριακό) 
Ε, F =  οι αριθµοί οι οποίοι αντιστοιχούν στις ώρες που διδάσκεται αυτό το µάθηµα π.χ. αν 
Ε=2 και F= 0 τότε το µάθηµα έχει συνολικά δυο ώρες οι οποίες διδάσκονται αναπόσπαστα 
ενώ αν π.χ.  αν Ε=2 και F= 1 τότε το µάθηµα διδάσκεται συνολικά τρεις ώρες υπό τη µορφή 
ενός δίωρου και ενός ωριαίου µαθήµατος. 
(L) Ανταγωνιστικότητα µεταξύ διαφορετικών τύπων (Inter Type Concurrency): Στη 
συνέχεια παραθέτεται η ανταγωνιστικότητα µεταξύ διαφορετικών τύπων µαθηµάτων. Αυτό 
σηµαίνει ότι σε επίπεδο εξαµήνου κατά πόσο µπορούν στο πρόγραµµα να διδάσκονται την 
ίδια µέρα και ώρα ταυτόχρονα δυο µαθήµατα θεωρίας, δυο εργαστηριακά µαθήµατα ή ένα 
µάθηµα θεωρίας και ένα εργαστηριακό µάθηµα. Η τιµή 0 δηλώνει ασυµβατότητα ανάµεσα σε 
δυο τύπους ενώ η τιµή 1 συµβατότητα. Για τα προβλήµατα τα οποία εξετάζουµε θεωρούµε 
ότι η µοναδική συµβατότητα η οποία µπορεί να είναι αποδεκτή είναι η ταυτόχρονη διεξαγωγή 
εργαστηριακών µαθηµάτων είτε αυτά αντιστοιχούν στο ίδιο είτε σε διαφορετικά µαθήµατα 
(Lessons). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε ένα µάθηµα (Lesson) το οποίο αντιστοιχεί σε 
ένα εργαστηριακό µάθηµα αντιστοιχούν περισσότερα από µια τάξη (Class) εποµένως είναι 
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δυνατό ένας φοιτητής να εγγραφεί σε τάξη (Class) µαθηµάτων τα οποία δεν έχουν 
αλληλοσυγκρουόµενες ώρες. 
(Μ) Ελάχιστη απόσταση σε ηµέρες µεταξύ τάξεων µε πολλαπλές περιόδους (Minimum 
Distance (days) of MultiPeriod Classes): το οποίο περιλαµβάνει καταχωρήσεις της µορφής 
Class X: Y όπου το Χ αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθµό της τάξης (Class) και το Y στο 
πλήθος των ηµερών που πρέπει να παρεµβάλλονται ανάµεσα σε διαφορετικές διαλέξεις του 
ιδίου µαθήµατος. Στην περίπτωση του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών το Y έλαβε την τιµή 1. 
(Ν) Πλήθος Καθηγητών ανά Τάξη (No of Teachers per Class): το οποίο περιλαµβάνει 
καταχωρήσεις της  µορφής (για κάθε µια από τις υπάρχουσες τάξεις (Class)) Class X: Y όπου 
Χ είναι ο αύξων αριθµός της τάξης (Class) και Y το πλήθος των διδασκόντων καθηγητών. 
Κάνουµε εδώ τη σύµβαση ότι το πλήθος των διδασκόντων στα εργαστηριακά µαθήµατα είναι 
δυο και στα µαθήµατα της θεωρίας ένα, άσχετα µε το κατά πόσο αυτό είναι εφικτό λόγω 
άλλων περιορισµών όπως π.χ. το µέγιστο αριθµό των ωρών που µπορεί να έχει ένας 
διδάσκοντας. 
(Ο) Συσχέτιση µεταξύ Τάξεων και Αιθουσών (Class / Room Relationships): το οποίο 
περιλαµβάνει για κάθε µια από τις τάξεις (Class) µια καταχώρηση της µορφής: Class X: A B 
C D ….. η οποία δηλώνει σε ποιες αίθουσες (Α, B, C) µπορεί να διεξαχθεί η τάξη - Class X.  
 Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο ωρολόγιο πρόγραµµα του Τµήµατος Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών κάναµε τη σύµβαση ότι ένα µάθηµα είναι δυνατό να διδαχθεί 
σε οποιαδήποτε αίθουσα - αµφιθέατρο αλλά όχι εργαστήριο η οποία προσφέρεται για 
διδασκαλία. Αντίθετα, σε ότι αφορά τα εργαστήρια, η φύση της τάξης (Class) υποδεικνύει και 
το πλήθος των εργαστηρίων στα οποία µπορεί να διεξαχθεί, στοιχείο το οποίο είναι άµεσα 
συνυφασµένο µε τον εξοπλισµό του εκάστοτε εργαστηρίου. 
(Ρ) Σχέση µεταξύ Αιθουσών και Ωρών (Room/ Hour Relationships): το οποίο 
περιλαµβάνει για κάθε µια από τις διαθέσιµες αίθουσες καταχωρήσεις της µορφής: 
Room A 
Day 1 : C  D E  … K  
Day 2 : C  D E  … K  
Day 3 : C  D E  … K  
Day 4 : C  D E  … K  
Day 5 : C  D E  … K  
Όπου Α είναι ο αύξων αριθµός της αίθουσας.  
Η γραµµής  Day 1 : C  D E  … K  
∆ηλώνει την πρώτη µέρα (∆ευτέρα) και C  D E  … K  είναι αύξοντες αριθµοί οι 
οποίοι αντιστοιχούν στις διδακτικές ώρες. Μια καταχώρηση της µορφής Day 1 : 1  2 
 3  4 ….  13 δηλώνει ότι η εν λόγω αίθουσα είναι διαθέσιµη και τις 13 
διδακτικές ώρες της ηµέρας. 
(Q) Απόσταση µεταξύ Αιθουσών (Room-to-Room Distance): η οποία παρέχει την 
πληροφορία της απόστασης σε λεπτά που απαιτούνται για την µετάβαση από τη µια αίθουσα 
σε µια άλλη. Η εν λόγω πληροφορία παριστάνεται µε τη βοήθεια ενός άνω ή κάτω 
τριγωνικού πίνακα. Πιο συγκεκριµένα µια τέτοια πληροφορία έχει τη µορφή: 
Rooms  1  2  3   
1  0 
2  X 0 
3  Y  X  0 
όπου Χ και Υ είναι αποστάσεις σε λεπτά για την µετάβαση από τη µια αίθουσα στην άλλη. 
(R) Σχέσεις µεταξύ Καθηγητών και Τάξεων (Teacher / Class Relationships): το οποίο 
περιλαµβάνει την πληροφορία των µαθηµάτων τα οποία διδάσκει καθένας από τους 
καθηγητές. Μια καταχώρηση της µορφής: 
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Teacher X: A B C D E F   δηλώνει ότι ο καθηγητής Χ διδάσκει 
τις τάξεις (Class) A, B, C, D, E, και F. Στην περίπτωση που µια τάξη (class) διδάσκεται 
αποκλειστικά και µόνο από τον καθηγητή Χ τότε βάζουµε µπροστά στον αριθµό της τάξης 
(class) το πρόσηµο µείον. 
 Στην περίπτωση του προγράµµατος του Τµήµατος Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
του ΤΕΙ Σερρών, για όλες τις τάξεις (class) οι οποίες αντιστοιχούν σε θεωρητικά µαθήµατα 
τοποθετούµε το πρόσηµο µείον. Το ίδιο πρόσηµο τοποθετείται και σε εκείνα τις τάξεις (class) 
που αντιστοιχούν σε εργαστηριακά µαθήµατα του ιδίου µαθήµατος (Lesson) και τα οποία 
πραγµατοποιούνται πάντα από τον ίδιο καθηγητή. Στην περίπτωση που οι τάξεις (Class) του 
ιδίου µαθήµατος (Lesson) πραγµατοποιούνται από πολλούς καθηγητές, όπου κανένας από 
αυτούς δεν συµµετέχει σε όλα τις τάξεις (Class) δεν βάζουµε το πρόσηµο µείον.  
(S) Σχέσεις µεταξύ Καθηγητών και Ωρών (Teacher/ Hour Relationships): στη συνέχεια 
ακολουθεί η δήλωση της διαθεσιµότητας των καθηγητών σε όλη τη διάρκεια της εβδοµάδας. 
Για κάθε έναν από τους διδάσκοντες καθηγητές υπάρχει µια καταχώρηση της µορφής : 
Teacher X Max Hours = Y  Min Hours = Z 
Day 1:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Day 2:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Day 3:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Day 4:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Day 5:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Όπου Χ είναι ο αύξων αριθµός του εν λόγω µαθήµατος, Υ είναι το µέγιστο πλήθος ωρών που 
µπορεί να διδάξει (ανάλογα µε τη βαθµίδα στην οποία ανήκει και το σύνολο των 
υποχρεώσεων του στο τµήµα) και Ζ είναι το πλήθος των ελάχιστων ορών που µπορεί να 
διδάξει. Στη συνέχεια για κάθε µια από τις ηµέρες τοποθετούνται οι ώρες (από τις 13 
διδακτικές που αντιστοιχούν στις ώρες διδασκαλίας µιας ηµέρα) κατά τις οποίες είναι 
διαθέσιµος ο εκάστοτε καθηγητής. 
 

2.3 Κωδικοποίηση πραγµατικού προβλήµατος ωρολόγιου προγράµµατος του ΤΕΙ 
Σερρών 
 
 Για την πιλοτική εφαρµογή του αναπτυχθέντος λογισµικού αυτόµατης και βέλτιστης 
παραγωγής ωρολόγιων προγραµµάτων επιλέχθηκε η πραγµατική περίπτωση ωρολόγιου 
προγράµµατος του Τµήµατος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του TEI Σερρών. Οι λόγοι 
που µας οδήγησαν στην επιλογή της συγκεκριµένης περίπτωσης προγράµµατος ήταν αφενός 
µεν η εγγενής δυσκολία στην κατάστρωσή του λόγω πολλών και διαφορετικού τύπου 
περιορισµών που τίθενται, και αφετέρου το γεγονός ότι έχοντας και το πραγµατικό 
πρόγραµµα που αναπτύχθηκε από τους καθηγητές του ΤΕΙ Σερρών µπορούσαµε να 
συγκρίνουµε άµεσα την απόδοση του ΓΑ. 
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα έχει τα εξής στοιχεία : 
Μαθήµατα (events) που πρέπει να προγραµµατιστούν  : 192 
Αίθουσες διεξαγωγής µαθηµάτων    : 17 
Καθηγητές        : 82 
Ηµέρες διεξαγωγής µαθηµάτων     : 5 (πενθήµερη εβδοµάδα) 
Μέγιστο πλήθος ωρών ανά ηµέρα     : 13 
Αριθµός διαφορετικών εξαµήνων     : 7 
Είδη µαθηµάτων       : 2 (Θεωρία–Εργαστήριο) 
 
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα επιλέχθηκε λόγω της εγγενούς δυσκολίας που έχει στην 
κατάστρωσή του που οφείλεται στους εξής παράγοντες : 
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1. Ο Αριθµός Αιθουσών είναι περιορισµένος  
2. Οι αίθουσες (κυρίως των εργαστηρίων) απασχολούνται και τις 13 ώρες της ηµέρας 

συνεχόµενα µε ελάχιστα κενά. 
3. Έχει µεγάλο αριθµό events που πρέπει να χρονοπρογραµµατιστούν, λόγω των πολλών 

τµηµάτων εργαστηρίων. 
4. Έχει και µόνιµους καθηγητές που έχουν συγκεκριµένα µαθήµατα αλλά και έκτακτους 

καθηγητές που µπορούν να πάρουν διαφορετικά µαθήµατα κάθε φορά. 
5. Υπάρχουν πολλοί περιορισµοί ως προς την διεξαγωγή συγκεκριµένων µαθηµάτων σε 

συγκεκριµένες αίθουσες. 
6. Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί (diverse) περιορισµοί ως προς τις ώρες που πρέπει 

να ανατεθούν σε κάθε καθηγητή. 
 

Στην περίπτωση του ωρολογίου προγράµµατος του Τµήµατος Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών του TEI Σερρών ένας καθηγητής εφαρµογών δεν µπορεί να διδάξει 
περισσότερες από 18 ώρες και λιγότερες από 15, ένας επίκουρος καθηγητής δεν µπορεί να 
διδάξει περισσότερες από 15 ώρες και λιγότερες από 14, ένας αναπληρωτής καθηγητής δεν 
µπορεί να διδάξει περισσότερες από 14 ώρες και λιγότερες από 12, ενώ ένας αναπληρωτής 
καθηγητής ο οποίος είναι ταυτόχρονα και προϊστάµενος τµήµατος δεν µπορεί να διδάξει 
περισσότερες από 8 ώρες και λιγότερες από 6. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε ότι αφορά τους 
έκτακτους καθηγητές, δεν µπορούν να διδάξουν περισσότερες από 16 ώρες. Πρακτικά, στο 
παραπάνω ωρολόγιο πρόγραµµα υπολογίσαµε πόσες ώρες δίδασκε ο κάθε έκτακτος 
καθηγητής – έστω Χ- και θεωρήσαµε ότι οι ελάχιστες ώρες που µπορούσε να διδάξει ήταν Χ 
ενώ οι µέγιστες Χ+3 εφόσον το Χ+ 3 δεν υπερέβαινε τον αριθµό 16. 
 
Στη συνέχεια παρατίθεται τµήµα του Αρχείου ∆ιάρθρωσης όπως συντάχθηκε και εν συνεχεία 
χρησιµοποιήθηκε στις δοκιµές. Το αρχείο αυτό περιλαµβάνει όλες τις παραµέτρους και τους 
περιορισµούς που τίθενται για την κατάστρωση του ωρολόγιου προγράµµατος : 
 
Classes= 187  
Rooms= 17 
Teachers= 82 
Days= 5   
MaxHoursPerDay= 13 
PeriodTime= 60   
BreakTime= 15   
NoOfClassTypes= 2   
---- Class Week Schedule  
Class   1  Semester 1  Lesson 1  Type A : 3 2    
Class   2  Semester 1  Lesson 2  Type A : 3    
Class   3  Semester 1  Lesson 3  Type B : 2    
Class   4  Semester 1  Lesson 3  Type B : 2    
Class   5  Semester 1  Lesson 3  Type B : 2    
... 
Class 187  Semester 7  Lesson 71  Type B : 2 2 
---- Inter type concurrency   
Types  A  B 
A      0  0 
B      0  1 
---- Minimum Distance (days) of Multi Period Classes   
Class   1 : 1 
Class   2 : 1 
Class   3 : 1 
Class   4 : 1 
Class   5 : 1 
... 
Class 187 : 0 
---- No of Teachers per Class  
Class  1 : 1 
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Class  2 : 1 
Class  3 : 2 
Class  4 : 2 
Class  5 : 2 
... 
Class 187 : 1  
---- Class/Room Relationships  
Class 1   :                   10 11 12 13 14 15 16 17 
Class 2   :                   10 11 12 13 14 15 16 17 
Class 3   :           6 
Class 4   :           6 
... 
Class 187 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
---- Room/Hour Relationships  
Room 1 : 
 Day 1 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Day 2 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Day 3 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Day 4 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Day 5 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Room 2 : 
 Day 1 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Day 2 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Day 3 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Day 4 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Day 5 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
... 
Room 17 : 
 Day 1 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Day 2 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Day 3 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Day 4 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Day 5 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
---- Room To Room Distance  
Rooms 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  14  15  16  17 
1     0 
2    10   0 
3    10  10   0 
4    10  10  10   0 
5    10  10  10  10   0 
6    10  10  10  10  10   0 
7    10  10  10  10  10  10   0 
8    10  10  10  10  10  10  10   0 
9    10  10  10  10  10  10  10  10   0 
10   10  10  10  10  10  10  10  10  10   0 
11   10  10  10  10  10  10  10  10  10  10   0 
12   10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10   0   
13   10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10   0 
14   10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10   0 
15   10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10   0 
16   10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10   0 
17   10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10   0   
---- Teacher/Class Relationships (Minus means fixed assignment)  
Teacher 1  :   47   48   49   50   51   52   62   63   64   65   66   67   83   84   
85   86   87   88 
Teacher 2  :  -24   25   26   27   28   29   30 
Teacher 3  :  104  105  106  107  108  109  161  162  163  164  165 
Teacher 4  :   55   56   57   58   59   60 
Teacher 5  :   18   19   20   21   22   23  -55  -56  -57  -58  -59 -60  
... 
Teacher 82 :   83   84   85   86   87   88 
---- Teacher/Hour Relationships  
Teacher  1 : MaxHours= 15  MinHours= 15 
 Day 1 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Day 2 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Day 3 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Day 4 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Day 5 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Teacher  2 : MaxHours= 7   MinHours= 2 
 Day 1 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Day 2 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Day 3 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Day 4 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Day 5 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
... 
Teacher 82 : MaxHours= 6   MinHours= 3 
 Day 1 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Day 2 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Day 3 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Day 4 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 Day 5 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

2.4 Επιλογή των βέλτιστων τιµών των παραµέτρων της εφαρµογής Βελτιστοποίησης 
Ωρολογίου Προγράµµατος µε Γενετικό Αλγόριθµο. 
 

Για την βέλτιστη ρύθµιση των παραµέτρων του ΓΑ πραγµατοποιήθηκε ένας 
σηµαντικός αριθµός πειραµάτων, ώστε να καταλήξουµε στο ποιες θα είναι οι βέλτιστες 
παράµετροι λειτουργίας του ΓΑ (πληθυσµός, όριο γενεών, πιθανότητες εφαρµογής τελεστών, 
κ.λ.π.), και ποιοι είναι οι βέλτιστοι γενετικοί τελεστές που βοηθούν τον ΓΑ να προσεγγίσει 
κατά το δυνατόν τη βέλτιστη λύση. 
Στα πειράµατα τα οποία πραγµατοποιήσαµε χρησιµοποιήσαµε ένα πλήθος παραµέτρων. Σε 
πολλές από αυτές χρησιµοποιήσαµε περισσότερες από µια εναλλακτικές τιµές. Οι παράµετροι 
οι οποίες χρησιµοποιήσαµε καθώς και οι διαφορετικές τιµές αυτών παραθέτονται στον 
Πίνακα 1 που ακολουθεί. 
 
Κωδικός Κατηγορία παραµέτρων Όνοµα παραµέτρου Τιµή Παραµέτρου 

1 Βασικές (Default) παράµετροι 
2 Standard Operators  Crossover 20 σηµείων 
3 Standard Operators Crossover Uniform crossover 
4 Standard Operators Mutation points  10 σηµείων 
5 Standard Operators Mutation points  20 σηµείων 
6 Other Operators Window Mutation 0.1 (πιθανότητα) 
7 Other Operators Window Mutation 0.3 (πιθανότητα) 
8  Other Operators Swap Chromosome 0.1 (πιθανότητα) 
9  Other operator parameters Swap Chromosome 0.3 (πιθανότητα) 

10 Other operator parameters Swap Bit  0.1 (πιθανότητα) 
11 Other operator parameters Swap Bit  0.3 (πιθανότητα) 
12 Other operator parameters Swap Window 0.1 (πιθανότητα) 
13 Other operator parameters Swap Window 0.3 (πιθανότητα) 
14 Other operator parameters Random Genotype 0.1 (πιθανότητα) 
15 Other operator parameters Random Genotype 0.3 (πιθανότητα) 
16 Other operator parameters Mutation Chromosome 0.1 (πιθανότητα) 
17 Other operator parameters Mutation Chromosome 0.3 (πιθανότητα) 
18 Hill Climbing Operators Bit Swap-Mutate 0.5 (πιθανότητα) 
10 Hill Climbing Operators Window Swap 0.5 (πιθανότητα) 
20 Varying Fitness Function Linear 5.000 γενεών 
21 Varying Fitness Function Square 5.000 γενεών 
22 Varying Fitness Function Exponential  5.000 γενεών 
23 Standard Parameters Generation Limit 10000 γενιές 
24 Standard Parameters Generation Limit 20000 γενιές 
25 Standard Parameters Population 100 (άτοµα πληθυσµού) 
26 Standard Parameters Population 200 (άτοµα πληθυσµού) 
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27 Advanced Hill Climbing Micro GA Combinatorial 1.0 (πιθανότητα) 
28 Advanced Hill Climbing DayClimb + FixTeacher + 

FixRoom 
1.0 (πιθανότητα) 

Πίνακας 1: Παράµετροι που χρησιµοποιήθηκαν στην εφαρµογή Βελτιστοποίησης Ωρολογίου 
Προγράµµατος µε Γενετικό Αλγόριθµο. 
 
Όπου:  

1. Το Uniform Crossover είναι µία παραλλαγή του Crossover Πολλαπλών Σηµείων, 
όπου κάθε bit του γονότυπου του απόγονου λαµβάνεται µε ίση πιθανότητα από τον 
έναν ή τον άλλο γονέα. 

2. Το Window Mutation είναι ένας ειδικός τελεστής ο οποίος επιλέγει τυχαία ένα 
χρωµόσωµα (κωδικοποιηµένο sub-string µεταβλητής) µέσα στον γονότυπο, καθώς και 
ένα παράθυρο συνεχόµενων bits µέσα στο χρωµόσωµα και µεταλλάσσει το συνολικό 
παράθυρο των bits µετατρέποντας τα bits είτε όλα σε ένα είτε όλα σε µηδέν µε ίση 
πιθανότητα.  

3. Το Swap Chromosome είναι ένας ειδικός τελεστής ο οποίος επιλέγει τυχαία δυο 
χρωµοσώµατα του γονότυπου (τα κωδικοποιηµένα sub-strings των δυο µεταβλητών) 
και τα αντιµεταθέτει µέσα στον γονότυπο. 

4. Το Swap Bit είναι ένας ειδικός τελεστής ο οποίος επιλέγει τυχαία δύο χρωµοσώµατα 
(κωδικοποιηµένα sub-strings µεταβλητών) του γονότυπου και µία θέση bit µέσα στα 
χρωµοσώµατα και αντιµεταθέτει τα αντίστοιχα bits των δύο χρωµοσωµάτων.  

5. Το  Swap Window είναι ένας ειδικός τελεστής ο οποίος επιλέγει δυο χρωµοσώµατα 
(τα κωδικοποιηµένα sub-strings των δυο µεταβλητών) του ιδίου γονότυπου τυχαία και 
επίσης επιλέγει τυχαία ένα παράθυρο συνεχόµενων bits µέσα στα χρωµοσώµατα και 
εναλλάσσει τα αντίστοιχα bits των δυο sub-strings τα οποία περιέχονται µέσα στο 
παράθυρο. 

6. Το Random Genotype είναι ένας ειδικός τελεστής ο οποίος επαναπροσδιορίζει µε 
τυχαίο τρόπο τον συνολικό γονότυπο θέτοντας όλα τα bits αυτού ίσα µε 0 ή 1 µε ίση 
πιθανότητα. 

7. Το Mutation Chromosome είναι ένας ειδικός τελεστής ο οποίος επιλέγει τυχαία ένα 
χρωµόσωµα του γονότυπου (κωδικοποιηµένο sub-string µεταβλητής) και το 
µεταβάλλει, προσθέτοντας αριθµητικά σε αυτό έναν τυχαία επιλεγµένο δυαδικό 
αριθµό ο οποίος λαµβάνει τιµές µέσα από ένα συγκεκριµένο εύρος. 

8. Το Bit Swap-Mutate (Hill Climbing Operator) είναι ένας ειδικός τελεστής 
αναρρίχησης ο οποίος επιλέγει τυχαία δυο χρωµοσώµατα του γονότυπου (τα 
κωδικοποιηµένα sub-strings των µεταβλητών) και για κάθε µία θέση bit των 
χρωµοσωµάτων πραγµατοποιεί τα ακόλουθα: 

a. Αντιµεταθέτει τα αντίστοιχα bits των δυο χρωµοσωµάτων ή 
b. Μεταλλάσσει τα αντίστοιχα bits των δυο χρωµοσωµάτων 

Η πιθανότητα του να πραγµατοποιηθεί είτε το a είτε το b είναι 0.5. Όντας τελεστής 
αναρρίχησης, το Βit Swap-Mutate απορρίπτει όσες λύσεις έχουν χειρότερη ποιότητα 
από την αρχική, ενώ κάθε φορά που βρίσκει µία λύση καλύτερη από την αρχική την 
υιοθετεί. 

9. Το Window Swap (Hill Climbing Operator) είναι ένας ειδικός τελεστής 
αναρρίχησης ο οποίος επιλέγει τυχαία δυο χρωµοσώµατα του γονότυπου (τα 
κωδικοποιηµένα sub-strings των µεταβλητών) και καθορίζει δυο παράθυρα ιδίου 
µήκους τα οποία είναι ευθυγραµµισµένα ως προς την αρχή των δυο χρωµοσωµάτων, 
δηλαδή ξεκινάνε και τα δυο από το πρώτο bit αυτών. Στη συνέχεια ο τελεστής 
αντιµεταθέτει τα bits των δυο χρωµοσωµάτων τα οποία περιέχονται στα αντίστοιχα 
παράθυρα και αξιολογεί τον γονότυπο. Αν αυτός επιδεικνύει καλύτερη ποιότητα τότε 
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φυλάσσεται και σταµατά η αντιµετάθεση, αλλιώς ο γονότυπος αποκαθίσταται και η 
αντιµετάθεση συνεχίζεται µεταθέτοντας και τα δυο παράθυρα κατά ένα bit δεξιότερα. 
Η παραπάνω διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρις ότου βρεθεί µια καλύτερη λύση ή 
τα δυο παράθυρα φτάσουν στο τέλος των χρωµοσωµάτων.  

10. Το Varying Fitness Function (Μεταβλητή Συνάρτηση Ποιότητας) είναι στην ουσία 
µία καινοτόµος τεχνική διαχείρισης των περιορισµών που τίθενται σε προβλήµατα 
βελτιστοποίησης. Σύµφωνα µε την τεχνική αυτή οι όροι ποινής, που προστίθενται 
στην Συνάρτηση Ποιότητας για την παραβίαση των περιορισµών, δεν είναι σταθεροί 
σε σχέση µε τον χρόνο αλλά µεταβάλλονται µε µονότονα αύξοντα τρόπο. Έτσι οι 
ποινές είναι χαλαρότερες στην αρχή του ΓΑ και γίνονται αυστηρότερες προς το τέλος 
του ΓΑ. Η τεχνική αυτή έχει δείξει ότι βοηθά τον ΓΑ στον εντοπισµό των περιοχών 
καλής ποιότητας του χώρου λύσεων, αλλά και στην ικανοποίηση των περιορισµών. 
Έτσι λοιπόν οι ποινές παραβίασης των περιορισµών πολλαπλασιάζονται επί ένα 
µεταβαλλόµενο συντελεστή ποινής (Penalty Factor) V(g) που εξαρτάται από την γενιά 
g. 
Ο ρυθµός αύξησης των ποινών µπορεί να είναι : 
a. Γραµµικός (Linear) οπότε  Penalty Factor = G

ggV =)(   

b. Τετραγωνικός (Square) οπότε  Penalty Factor = 
2

)( ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛= G

ggV   

c. Εκθετικός (Exponential) οπότε  Penalty Factor = G
g

egV ⋅−
−=

51)(  
(όπου g  είναι ένας µετρητής γενεών ξεκινώντας από την γενιά στην οποία βρίσκεται ο 
Γενετικός Αλγόριθµος όταν η τεχνική της Συνάρτηση Μεταβλητής Ποιότητας 
(Varying Fitness Function - VFF) ενεργοποιηθεί και G είναι ο συνολικός αριθµός των 
γενεών όπου η Συνάρτηση Μεταβλητής Ποιότητας  είναι ενεργοποιηµένη). 

11. Το Population καθορίζει το πλήθος των ατόµων που απαρτίζουν τον εξελισσόµενο 
πληθυσµό λύσεων του γενετικού αλγορίθµου. Στην ουσία αποτελεί το αριθµό των 
παραγόµενων λύσεων σε κάθε γενιά. 

12. Ο προηγµένος Hill Climbing τελεστής MGAC (Micro GA Combinatorial Hill 
Climbing Operator) είναι ένας τελεστής που ψάχνει στην «γειτονιά» της καλύτερης 
κάθε φορά λύσης, µε τη βοήθεια ενός meta-level ΓΑ µικρής κλίµακας (Micro GA). 
Έτσι λαµβάνοντας σε κάθε γενιά του κυρίως ΓΑ την καλύτερη µέχρι στιγµής λύση, 
ξεκινά ένας δεύτερος ΓΑ που εκτελείται µε πληθυσµό 5 ατόµων και για 7 µόλις 
γενιές, ο οποίος ψάχνει τον χώρο των «συνδυαστικών γειτονιών» µε µέγεθος 4 bits, 
που υπάρχουν «γύρω» από την καλύτερη λύση. Αν στο τέλος του Micro GA βρεθεί 
ακόµα καλύτερη λύση τότε εµφυτεύεται µέσα στην λύση του κυρίως ΓΑ. 

13. Οι προηγµένοι τελεστές DayClimb, FixTeacher και FixRoom λειτουργούν και πάλι 
πάνω στην καλύτερη λύση κάθε γενιάς του κυρίως ΓΑ. Ο τρόπος λειτουργίας τους 
είναι ο ακόλουθος:  
DayClimb: Προσδιορίζεται εάν στην τρέχουσα λύση υπάρχουν events που 
παραβιάζουν το όριο ωρών ανά ηµέρα. Αν υπάρχουν τότε λαµβάνεται τυχαία ένα 
τέτοιο event και δοκιµάζεται η µεταφορά του σε όλες τις άλλες ηµέρες του 
προγράµµατος, µία προς µία. Αν κατά τις µεταφορές προκύψει καλύτερη λύση τότε 
αντικαθιστά την προηγούµενη. 
FixTeacher: Προσδιορίζεται εάν στην τρέχουσα λύση υπάρχουν events που 
παραβιάζουν τους περιορισµούς ανάθεσης καθηγητών σε µαθήµατα. Αν υπάρχουν 
τότε λαµβάνεται τυχαία ένα τέτοιο event και δοκιµάζεται να ανατεθεί σε έναν από 
τους καθηγητές που µπορούν να διδάξουν το µάθηµα. Η δοκιµή γίνεται για όλους 
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τους καθηγητές που µπορούν να διδάξουν το µάθηµα έναν προς έναν. Αν κατά τις 
δοκιµές προκύψει καλύτερη λύση τότε αντικαθιστά την προηγούµενη. 
FixRoom: Προσδιορίζεται εάν στην τρέχουσα λύση υπάρχουν events που 
παραβιάζουν τους περιορισµούς ανάθεσης µαθηµάτων σε αίθουσες. Αν υπάρχουν 
τότε λαµβάνεται τυχαία ένα τέτοιο event και δοκιµάζεται να τοποθετηθεί σε µία από 
τις αίθουσες στις οποίες µπορεί να διεξαχθεί το µάθηµα. Η δοκιµή γίνεται για όλες τις 
αίθουσες που µπορούν να φιλοξενήσουν το µάθηµα µία προς µία. Αν κατά τις δοκιµές 
προκύψει καλύτερη λύση τότε αντικαθιστά την προηγούµενη. 

 

2.5 Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων. 
 
 Τα πειράµατα τα οποία πραγµατοποιήσαµε υπάκουαν στην παρακάτω φιλοσοφία: 
δοθέντων των παραπάνω παραµέτρων πραγµατοποιούµε τα πειράµατα µας µε τις 
προκαθορισµένες τιµές τις οποίες περιέχει το περιβάλλον της εφαρµογής Βελτιστοποίησης 
Ωρολογίου Προγράµµατος µε Γενετικό Αλγόριθµο και εξετάζουµε κάθε φορά µια από τις 
παραπάνω παραµέτρους. ∆εδοµένου ότι δεν είναι δυνατό να δοκιµαστούν όλοι οι δυνατοί 
συνδυασµοί των παραµέτρων λόγω του γεγονότος ότι το πλήθος τους είναι ένας αριθµός 
απαγορευτικά µεγάλος, υιοθετείται η διαδικασία ελέγχου µιας παραµέτρου κάθε φορά. Έτσι, 
κατά τον έλεγχο της κάθε τιµής παραµέτρου, αν διαπιστωθεί ότι η εν λόγω τιµή βελτιώνει την 
απόδοση του γενετικού αλγορίθµου τότε ενσωµατώνεται στον ΓΑ και χρησιµοποιείται σε όλα 
τα περαιτέρω πειράµατα. Στην αντίθετη περίπτωση η παράµετρος απορρίπτεται. Η µέθοδος 
αυτή βασίζεται στην σχετική ανεξαρτησία των παραµέτρων του ΓΑ, η οποία επιβεβαιώνεται 
και βάσει των πειραµατικών αποτελεσµάτων. Με αυτόν τον τρόπο εξετάζονται όλες οι 
παραπάνω παράµετροι και επιλέγονται εκείνες οι οποίες οδήγησαν στην βελτίωση της 
απόδοσης του Γενετικού Αλγορίθµου. 
  
Συνδυασµός Παραµέτρων Mean 

Quality 
Best 

Quality 
Worst 

Quality 
Βασικές (Default) 74192 61087 97073 
STANDARD OPERATORS    
Βασικές + παράµετρος 2 72387 52087 91080 
Βασικές + παράµετρος 3 (υιοθετήθηκε) 67980 60102 76077 
Βασικές + παράµετροι 3, 4  72482 57079 83072 
Βασικές + παράµετρος 3, 5  81798 65113 93120 
OTHER OPERATORS    
Βασικές + παράµετροι 3, 6 61486 50092 76090 
Βασικές + παράµετρος 3, 7 (υιοθετήθηκε) 61596 44118 78093 
Βασικές + παράµετρος 3, 7, 8 (υιοθετήθηκε) 66387 42095 83094 
Βασικές + παράµετροι 3, 7, 9 65190 52094 76094 
Βασικές + παράµετροι 3, 7, 8, 10 70192 56091 83101 
Βασικές + παράµετροι 3, 7, 8, 11 65991 53101 83085 
Βασικές + παράµετροι 3, 7, 8, 12 65992 54092 88094 
Βασικές + παράµετροι 3, 7, 8, 13 65288 56094 76072 
Βασικές + παράµετροι 3, 7, 8, 14 71793 61117 80096 
Βασικές + παράµετροι 3, 7, 8, 15 76979 52102 89087 
Βασικές + παράµετροι 3, 7, 8, 16 (υιοθετήθηκε) 53590 45093 65079 
Βασικές + παράµετροι 3, 7, 8, 17 59789 45097 77103 
HILL CLIMBING OPERATORS    
Βασικές + παράµετροι 3, 7, 8, 16, 18 68581 46085 92080 
Βασικές + παράµετροι 3, 7, 8, 16, 19 58389 48098 71101 
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Varying Fitness Function  
Βασικές + παράµετροι 3, 7, 8, 16, 20  50370 39078 67089 
Βασικές + παράµετροι 3, 7, 8, 16, 21 (υιοθετήθηκε) 52359 37093 63036 
Βασικές + παράµετροι 3, 7, 8, 16, 22 57796 47764 69626 
STANDARD PARAMETERS    
Βασικές + παράµετροι 3, 7, 8, 16, 21, 23 56285 43074 68078 
Βασικές + παράµετροι 3, 7, 8, 16, 21, 24 51188 34085 78083 
Βασικές + παράµετροι 3, 7, 8, 16, 21, 25 53388 39084 88098 
Βασικές + παράµετροι 3, 7, 8, 16, 21, 26 (υιοθετήθηκε) 42089 26104 59082 
Advanced Hill Climbing    
Βασικές + παράµετροι 3,7,8,16,21,26,27 (υιοθετήθηκε) 29882 23082 35078 
Βασικές + παράµετροι 3,7,8,16,21,26,27,28 (υιοθετήθ.) 18286 12533 29047 
Πίνακας 2: Αποτελέσµατα της Καλύτερης Λύσης, της Χειρότερης Λύσης και της Μέσης 
Τιµής της ποιότητας των λύσεων όλων των πειραµάτων που προέκυψαν µε χρήση 
συνδυασµού παραµέτρων. 
 
Κάθε δοκιµή για συγκεκριµένη τιµή παραµέτρου περιλάµβανε 10 διαφορετικές εκτελέσεις µε 
διαφορετική κάθε φορά αρχικοποίηση της γεννήτριας τυχαίων αριθµών. Ο αριθµός των 10 
εκτελέσεων επιβάλλεται από την στοχαστική φύση των ΓΑ, που απαιτούν την αξιολόγησή 
τους επί στατιστικών στοιχείων που εξάγονται από ένα αριθµό πειραµάτων και όχι από ένα 
και µοναδικό πείραµα. Από τις 10 εκτελέσεις του ΓΑ τα στατιστικά στοιχεία που πήραµε και 
εµφανίζονται στον Πίνακα 2, είναι : Η Μέση Τιµή Ποιότητας των 10 εκτελέσεων, Η 
καλύτερη Ποιότητα των 10 εκτελέσεων και η Χειρότερη Ποιότητα των 10 εκτελέσεων. 
 
 Oι Βασικές τιµές των παραµέτρων είναι οι ακόλουθες: 
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 
Bits Per Variable συνολικός αριθµός events = 192, ενώ το πλήθος των bits που 

χρησιµοποιούνται για την «τοποθέτηση» κάθε µαθήµατος 
είναι συνολικά 4992 δηλαδή αντιστοιχούν 26 bits ανά event.  

Population: = 50 που καθορίζει το πλήθος των γονότυπων που συνιστούν 
τον πληθυσµό του Γενετικού Αλγορίθµου. 
 

Selection Method: Roulette Wheel δηλαδή κάθε γονέας επιλέγεται µε τη µέθοδο 
του Τροχού της Ρουλέτας µε πιθανότητα ανάλογη της 
ποιότητάς του. 

Multi Point Crossover όπου κάθε γονέας χωρίζεται σε ένα αριθµό Ν+1 τµηµάτων 
από Ν σηµεία κοπής που επιλέγονται τυχαία και τα τµήµατα 
ανταλλάσσονται 

Crossover Points: αριθµός σηµείων που θα γίνει Crossover (ισούται µε 5) 
Mutation Points: αριθµός σηµείων που θα γίνει Mutation (ισούται µε 5) 
Adjustable Probabilities οι πιθανότητες εφαρµογής των Mutation και Crossover 

προσαρµόζονται αυτόµατα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
του ΓΑ. 

Swap Bit Probability πιθανότητα εφαρµογής του τελεστή Swap Bit = 0.0 
Swap Window Probability πιθανότητα εφαρµογής του τελεστή Swap Window = 0.0 

 
Window Mutation 
Probability 

πιθανότητα εφαρµογής του τελεστή Window Mutation = 0.0 

Swap Chromosome 
Probability 

πιθανότητα εφαρµογής του τελεστή Swap Chromosome 
= 0.0 

Mute Chromosome 
Probability 

πιθανότητα εφαρµογής του τελεστή Mutation 
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Chromosome = 0.0 
Rand Geno Probability: πιθανότητα εφαρµογής του τελεστή Random Genotype = 0.0 
BitSwapMute Probability πιθανότητα εφαρµογής του τελεστή Bit Swap Mutation = 0.0 
Win Swap Hill Climbing 
Probability 

πιθανότητα εφαρµογής του τελεστή Window Swap Hill 
Climbing = 0.0 

Varying Fitness Function η µεταβλητή συνάρτηση ποιότητας στις βασικές παραµέτρους 
∆ΕΝ εφαρµόζεται. 

Implement Elitism εφαρµόζεται η τεχνική του Ελιτισµού  
Generation Limit όριο γενεών των γενετικών και ισούται µε 5000 
No Of Tasks εκτελούνται δέκα πειράµατα για κάθε τιµή παραµέτρου 
Πίνακας 3: Βασικές παράµετροι που χρησιµοποιήθηκαν στην εφαρµογή Βελτιστοποίησης 
Ωρολογίου Προγράµµατος µε Γενετικό Αλγόριθµο.  
 

2.6 Σχολιασµός των αποτελεσµάτων. 
 
 Ο Πίνακας 2 περιέχει τα αποτελέσµατα των πειραµάτων τα οποία 
πραγµατοποιήθηκαν. Για κάθε γραµµή του πίνακα έχουν πραγµατοποιηθεί 10 πειράµατα, 
ώστε να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία απόδοσης, καθώς οι ΓΑ είναι στοχαστικές µέθοδοι 
βελτιστοποίησης. Η απόδοση του Γενετικού Αλγορίθµου σε κάθε σετ δέκα πειραµάτων 
καταγράφεται µε τις τιµές της Καλύτερης Λύσης των  10 πειραµάτων, της Χειρότερης Λύσης 
των 10 πειραµάτων και της Μέσης Τιµής της ποιότητας των λύσεων των 10 πειραµάτων. Η 
ποιότητα κάθε λύσης προκύπτει ως άθροισµα της αντικειµενικής ποιότητας (Objective 
Fitness Value) που έχει να κάνει µε τους στόχους βελτιστοποίησης (π.χ. ελαχιστοποίηση 
κενών ωρών κ.λ.π.) ΣΥΝ τις ποινές για παραβίαση περιορισµών (Penalty Value): 
Fitness = Objective Fitness Value + Penalty Value (minimization problem),  

Όπου το Penalty Value προκύπτει ως το γινόµενο των παραβιαζόµενων περιορισµών,  
επί ένα συντελεστή ποινής που εδώ είναι το 1000. Εποµένως, Penalty Value =  x 1000. 

violN

violN
 
 Όπως διαφαίνεται και από τον Πίνακα 2 αρχικά πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα µε τις 
Βασικές παραµέτρους. Στη συνέχεια ελέγχθηκε η απόδοση του ΓΑ µε διαφοροποίηση του 
τελεστή Crossover. Έτσι δοκιµάστηκε το Crossover 20 σηµείων και στη συνέχεια το Uniform 
Crossover (παράµετροι 2 και 3). Από αυτές καλύτερη απόδοση παρουσίασε το Uniform 
Crossover παράµετρος η οποία και υιοθετήθηκε για τα επόµενα πειράµατα. Η ίδια 
µεθοδολογία ακολουθήθηκε και για τις επόµενες παραµέτρους που ελέγχθηκαν. Κατά την 
διεξαγωγή των πειραµάτων βρέθηκε ότι βελτιώνουν την απόδοση του ΓΑ και υιοθετήθηκαν 
πέραν των βασικών οι εξής παράµετροι : 
1. Το Uniform Crossover (παράµετρος µε αρ. 3) 
2. Ο τελεστής Window Mutation µε τιµή πιθανότητας εφαρµογής = 0.3 (παράµετρος µε αρ. 

7) 
3. Ο τελεστής Swap Chromosome µε τιµή πιθανότητας εφαρµογής = 0.1 (παράµετρος µε αρ. 

8) 
4. Ο τελεστής Mutation Chromosome µε τιµή πιθανότητας εφαρµογής = 0.1 (παράµετρος µε 

αρ. 16). 
5.  Η Μεταβλητή Συνάρτηση Ποιότητας µε ρυθµό αύξησης ποινών = Linear (Γραµµική) 

(παράµετρος µε αρ. 21). 
6. Ο πληθυσµός 200 ατόµων (παράµετρος µε αρ. 26). 
7. Ο τελεστής αναρρίχησης Micro GA Combinatorial (παράµετρος µε αρ. 27).  
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8. Οι προηγµένοι τελεστές αναρρίχησης DayClimb, FixTeacher και FixRoom (παράµετρος 
µε αρ. 28). 

 
 Ο συνδυασµός των παραπάνω παραµέτρων (πέραν των βασικών του Πίνακα 3) µας 
έδωσε τα καλύτερα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια των δοκιµών. Ιδιαίτερα πρέπει να 
σηµειώσουµε την σηµαντική βελτίωση που εισήγαγαν τόσο ο τελεστής αναρρίχησης Micro 
GA Combinatorial (παράµετρος µε αρ. 27), όσο και οι ειδικοί προηγµένοι τελεστές 
αναρρίχησης DayClimb, FixTeacher και FixRoom (παράµετρος µε αρ. 28). 
Τα καλύτερα λοιπόν αποτελέσµατα ήταν (για 10 πειράµατα) : 
Μέση Τιµή Ποιότητας Λύσεων : 18286 
Καλύτερη Λύση :   12533 
Χειρότερη Λύση :    29047 
 
Η τιµή 12533 της καλύτερης λύσης όλων των πειραµάτων µπορεί να αναλυθεί ως εξής : 
Fitness Value = 12533 = Objective Value + Penalty Value = 1038 + 11495 
Η τιµή Penalty = 11495 σηµαίνει ότι στην βέλτιστη λύση που παρήγαγε ο ΓΑ δεν 
ικανοποιούνται 12 περιορισµοί που έχουν τεθεί από το Setup File του προβλήµατος. Οι 
περιορισµοί αυτοί όµως ανήκουν στη κατηγορία των Soft Constraints, δηλαδή είναι 
περιορισµοί µη κρίσιµοι για την λύση του προβλήµατος. Τέτοιοι περιορισµοί είναι π.χ. η 
υπέρβαση των ορίων των διδακτικών ωρών/εβδοµάδα ανά καθηγητή (ελάχιστο όριο , µέγιστο 
όριο), ή η υπέρβαση του ωραρίου της ηµέρας κατά µία ώρα. Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι 
ο αριθµός των παραβιαζόµενων περιορισµών είναι εξαιρετικά µικρός καθώς αφορά όλο το 
ωρολόγιο πρόγραµµα του Τµήµατος (7 εξάµηνα) και ότι ο αρχικός αριθµός παραβιαζόµενων 
περιορισµών σε µία λύση που παράγεται στα αρχικά στάδια του ΓΑ υπερβαίνει τους 600 
παραβιαζόµενους περιορισµούς ! 
Η ποιότητα της λύσης ως προς την ικανοποίηση των στόχων (Objective Value) είχε τιµή 1038 
που είναι καλύτερη από την αντίστοιχη ποιότητα του ωρολόγιου προγράµµατος που 
αναπτύχθηκε από τους καθηγητές του ΤΕΙ Σερρών η οποία από την ίδια συνάρτηση 
ποιότητας αξιολογήθηκε µε : 
Objective Value  = 1294 
Penalty Value   = 0.0 
Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι οι λύσεις του ΓΑ θα ήταν σαφώς περισσότερο κοντά στο 
βέλτιστο (penalty=0) εάν αφήναµε τον ΓΑ να εκτελεστεί για µεγαλύτερο περιθώριο γενεών, 
το οποίο απλά δεν έγινε στη διάρκεια των δοκιµών, αλλά σαφώς και µπορεί να γίνει στην 
πράξη. 
Εποµένως µπορούµε συµπερασµατικά να πούµε ότι η λύση του ΓΑ υπολείπεται ελαφρά σε 
σύγκριση µε την λύση του ανθρώπου ως προς την ικανοποίηση των περιορισµών, αλλά 
υπερέχει ως προς την ικανοποίηση των στόχων του προβλήµατος. Το γεγονός αυτό σε 
συνδυασµό µε το ότι µέσω του ΓΑ η παραγωγή του ωρολόγιου προγράµµατος γίνεται 
αυτόµατα και σε µικρό χρονικό διάστηµα, ενώ µπορεί να επανεκτελεστεί όσες φορές το 
επιθυµεί ο χρήστης ώστε να επαναληφθεί η αναζήτηση, καταδεικνύουν την ανωτερότητα της 
αναπτυχθείσας µεθόδου για τον «Αυτόµατο Υπολογισµό Ωρολόγιων Προγραµµάτων µε βάση 
τους Γενετικούς Αλγορίθµους». 
 

 
∆ρ. Σπυρίδων Α. Καζαρλής 

 
 

Επίκουρος Καθηγητής 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος 
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