
Εφαρµογή Time-Tabling µε Γενετικούς Αλγόριθµους 
Περιορισµοί και Στόχοι (Constraints & Objectives) 

 
Περιορισµοί (Constraints) 
 

• 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. 

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

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

• Μέγιστος και Ελάχιστος 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 ποιές ώρες για 
κάθε ηµέρα της περιόδου (εβδοµάδας) είναι διαθέσιµος. Τις υπόλοιπες ώρες ο 
Καθηγητής θεωρείται µή 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 (optional) : 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 (optional) : 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. 

 
 
 
Στόχοι (Objectives) 
 

• 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 στόχος αυτός ταυτίζεται µε την ελαχιστοποίηση της διάρκειας των 
µαθηµάτων ανά ηµέρα. 
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• 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. 

 
 

 
 
 
 

Σπύρος Καζαρλής 

 2


