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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Προέλευση Επιχειρησιακής Έρευνας
Η περίοδος της βιομηχανικής επανάστασης, μπορεί να θεωρηθεί ως ορόσημο για μία
αξιοσημείωτη ανάπτυξη στο μέγεθος αλλά και στην πολυπλοκότητα των εκάστοτε
επιχειρήσεων. Τα μικρά τοπικά μαγαζιά, της τότε εποχής, αντικαταστάθηκαν από
πολυεθνικές εταιρίες με κεφάλαια δισεκατομμυρίων. [1]
Αναπόσπαστο κομμάτι της εξέλιξης αυτής, αποτελεί ο διαχωρισμός του συνολικού φόρτου
εργασίας σε επιμέρους τμήματα (μάρκετινγκ, εφοδιαστική αλυσίδα κτλ). Το γεγονός αυτό,
κατέστησε μη αποτελεσματική τη λειτουργία της επιχείρησης, λόγω της συνεχώς
αυξανόμενης εξειδίκευσης που απαιτούνταν. Κάθε επιμέρους τμήμα έθεσε πλέον τους
δικούς του στόχους και τρόπους αξιολόγησης, χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψη τον αντίκτυπο
των ενεργειών αυτών στα υπόλοιπα τμήματα, και κατ’ επέκταση σε ολόκληρη την
επιχείρηση, καθώς είναι κοινώς αποδεκτό πως ότι είναι ωφέλιμο για το ένα τμήμα της
επιχείρησης, μπορεί να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ή ακόμα και να είναι μη
εφαρμόσιμο σε κάποιο άλλο τμήμα της. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι είναι ολοένα και πιο
δύσκολο για μία επιχείρηση να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους της με τέτοιο τρόπο
ώστε να επωφεληθεί στο σύνολό της. Αυτού του είδους τα προβλήματα, καθώς και η
ανάγκη για εύρεση τρόπων αντιμετώπισης τους, δημιούργησαν τις ιδανικές συνθήκες για
την ανάπτυξη της Επιχειρησιακής Έρευνας. [1]
Οι ρίζες της Ε.Ε. εντοπίζονται αρκετές δεκαετίες πίσω, όταν και έγιναν οι πρώτες
προσπάθειες επιστημονικής προσέγγισης της διοίκησης των επιχειρήσεων. Η Ε.Ε. με την
σημερινή της μορφή, εφαρμόστηκε πρώτη φορά στις στρατιωτικές δυνάμεις του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου. Ειδικότερα, προέκυψε η ανάγκη της αποτελεσματικότερης διανομής
προμηθειών στις διάφορες στρατιωτικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα οι βρετανικές και
αμερικάνικες δυνάμεις να αναθέσουν την επίλυση του προβλήματος αυτού, καθώς και
άλλων προβλημάτων τακτικής και στρατηγικής, σε ένα σημαντικό αριθμό επιστημόνων. Οι
ομάδες που συγκροτήθηκαν αποτελούν και τις πρώτες ομάδες της επιχειρησιακής έρευνας.
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Αξίζει να σημειωθεί πως οι προσπάθειες τους για καλύτερη διαχείριση προμηθειών και
συντονισμό ναυτικών επιχειρήσεων, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη νίκη της καθοριστικής
μάχης του Βόρειου Ατλαντικού. Με το πέρας του πολέμου, η επιτυχής πορεία των ομάδων
Ε.Ε. που δημιουργήθηκαν, οδήγησε στη διάδοση και την εφαρμογή της Ε.Ε. και εκτός των
στρατιωτικών επιχειρήσεων. [2]
Καθοριστικός παράγοντας στην ευρύτερη διάδοση της Ε.Ε., θεωρείται η παράλληλη
ανάπτυξη του κλάδου της πληροφορικής και των υπολογιστικών δυνατοτήτων, καθώς
συχνά απαιτείται μεγάλο πλήθος υπολογιστικών πράξεων, οι οποίες δεν θα ήταν δυνατό να
πραγματοποιηθούν χωρίς τη χρήση υπολογιστών. Έτσι, η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών
υπολογιστών, επιτρέποντας την εκτέλεση πράξεων εκατομμύρια φορές γρηγορότερα από
τον άνθρωπο, πυροδότησε την εξέλιξη της Ε.Ε., ενώ με την ευρεία διάδοση των
προσωπικών υπολογιστών που παρατηρείται σήμερα, η Ε.Ε. κατάφερε να γίνει ακόμα πιο
δημοφιλής, καθώς η πρόσβαση στο λογισμικό που απαιτείται έγινε προσιτή σε όλο τον
κόσμο. [3]

1.2. Αντικείμενο της Επιχειρησιακής Έρευνας
Όπως δηλώνει και το όνομα της, η Ε.Ε. πραγματεύεται την έρευνα των διαδικασιών που
απαιτούνται σε μία επιχείρηση, ενώ βρίσκει εφαρμογή σε προβλήματα που σχετίζονται με
τον τρόπο που θα πρέπει να διεξάγονται συγκεκριμένες διαδικασίες μέσα σε έναν
οργανισμό. Αξίζει να σημειωθεί, πως έχει ήδη εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία σε
κατασκευαστικές, μεταφορικές, εργολαβικές, τηλεπικοινωνιακές, χρηματοοικονομικές και
άλλες επιχειρήσεις. [4]
Το κομμάτι της «έρευνας» αναφέρεται στο πρώτο βήμα της Ε.Ε., που είναι η προσεκτική
παρατήρηση και οργάνωση του προβλήματος, συγκεντρώνοντας όλα τα δεδομένα που
απαιτούνται. Το επόμενο βήμα είναι η κατάστρωση ενός –συνήθως μαθηματικούμοντέλου, που περιγράφει πλήρως το υπό μελέτη πρόβλημα, με στόχο την απομόνωση της
ουσίας του. Τότε, υποθέτοντας ότι το μοντέλο που δημιουργήθηκε είναι αντιπροσωπευτικό
του πραγματικού προβλήματος, ελέγχεται αν τα αποτελέσματα – συμπεράσματα που
προέκυψαν από το μοντέλο, είναι εφαρμόσιμα, δηλαδή εάν αναπαριστούν πραγματικές
6
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συνθήκες. Έπειτα, διεξάγονται οι κατάλληλες δοκιμές προκειμένου να ελεγχθεί η
παραπάνω υπόθεση και πραγματοποιούνται κατάλληλες τροποποιήσεις όπου κρίνεται
απαραίτητο ότι χρειάζονται. [4]
Χαρακτηριστικό της Ε.Ε. αποτελεί ο ευρύς προσανατολισμός της, ο οποίος εξυπηρετεί την
επιχείρηση σαν σύνολο. Παρόλα αυτά, δεν σημαίνει πως η μελέτη του κάθε προβλήματος
ξεχωριστά πρέπει να εξετάζεται με βάση το συνολικό όφελος της επιχείρησης. Για το σκοπό
αυτό, δηλαδή για να μην παραμελείται ο τελικός στόχος, δημιουργείται η κατάλληλη
αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος, όπως θα αναλυθεί παρακάτω. [4]
Επιπρόσθετα, σημαντικό χαρακτηριστικό της Ε.Ε. είναι η αναζήτηση της βέλτιστης λύσης.
Έτσι, αντί απλά να προσπαθεί να βελτιώσει τις υπάρχουσες συνθήκες, στόχος της είναι ο
καθορισμός μίας βέλτιστης πορείας που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Η πορεία αυτή,
προκύπτει μέσω των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί στην αντικειμενική συνάρτηση. [4]
Παράδειγμα:
Έστω ότι λόγω υποχρεώσεων, για πέντε εβδομάδες θα πρέπει να μεταβαίνουμε
αεροπορικώς μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Αναχωρούμε κάθε Δευτέρα από
Θεσσαλονίκη και επιστρέφουμε κάθε Τετάρτη. Ένα κανονικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής
κοστίζει 200 ευρώ, αλλά υπάρχει 20% έκπτωση σε περίπτωση που μεσολαβεί
σαββατοκύριακο μεταξύ των εισιτηρίων. Ένα απλό εισιτήριο, χωρίς επιστροφή, κοστίζει
75% της τιμής που ήδη αναφέρθηκε. Πώς θα πρέπει λοιπόν να αγοραστούν τα εισιτήρια για
τις 5 αυτές εβδομάδες; [5]
Το πρόβλημα μπορεί να θεωρηθεί ως πρόβλημα απόφασης, του οποίου η λύση απαιτεί να
απαντηθούν οι ακόλουθες ερωτήσεις:

Ποιες είναι οι επιλογές που υπάρχουν;
Ποιοι περιορισμοί πρέπει να ισχύουν στην τελική απόφαση;
Ποια είναι τα κατάλληλα αντικειμενικά κριτήρια με βάση τα οποία θα πραγματοποιηθεί
η επιλογή;
Εξετάζονται τρεις διαφορετικές επιλογές:
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1)

Να αγοραστούν πέντε κανονικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ –ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.

2)

Να αγοραστεί ένα ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ, τέσσερα ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ στο
καθένα από τα οποία μεσολαβεί σαββατοκύριακο, και ένα ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.

3)

Να αγοραστεί ένα ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ –ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, για να περιλαμβάνεται η
Δευτέρα της πρώτης εβδομάδας και η Τετάρτη της τελευταίας εβδομάδας και
τέσσερα ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ για τις υπόλοιπες διαδρομές. Σε όλα τα
εισιτήρια σε αυτήν την επιλογή, ανά δύο, μεσολαβεί τουλάχιστον ένα
σαββατοκύριακο.

Ο περιορισμός που πρέπει να τηρείται στις παραπάνω επιλογές, είναι πως η αναχώρηση θα
πραγματοποιείται τη Δευτέρα από Θεσσαλονίκη και η επιστροφή την Τετάρτη της ίδιας
εβδομάδας.
Ένας προφανής τρόπος για να γίνει η επιλογή μεταξύ των διαθέσιμων σεναρίων, είναι να
υπολογιστεί το κόστος για το καθένα από αυτά ξεχωριστά και να επιλεχθεί αυτό με το
χαμηλότερο. Έτσι:
Κόστος1 = 5 × 200 = 1000 ευρώ.
Κόστος2 = 0,75 × 200 + 4 × (0,8 × 200) + 0,75 × 200 = 940 ευρώ.
Κόστος3 = 5 × (0,8 × 200) = 800 ευρώ.
Επιλέγεται έτσι το σενάριο 3.
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1.3. Η σημασία της Επιχειρησιακής Έρευνας
Η επιχειρησιακή έρευνα και η εξέλιξή της, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της
αποδοτικότητας αναρίθμητων επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο και συνεπώς στην αύξηση
της παραγωγικότητας της οικονομίας σε πολλές χώρες. Σήμερα, αρκετές χώρες
συμμετέχουν στη Διεθνή Ομοσπονδία Σωματείων Επιχειρησιακής Έρευνας (IFORS), με κάθε
μία από αυτές τις χώρες να έχει το δικό της ξεχωριστό σωματείο. Τόσο η Ευρώπη όσο και η
Ασία, διατηρούν ομοσπονδίες με σκοπό το συντονισμό διεθνών συνεδριάσεων και
δημοσιεύσεων στις ηπείρους αυτές. [6]
Προκειμένου να δοθεί μία σαφέστερη «εικόνα» της ευρείας εφαρμογής της Ε.Ε., παρακάτω
παραθέτονται μερικές πραγματικές εφαρμογές της σε διάφορους οργανισμούς. Αξίζει να
παρατηρηθεί η ποικιλία των οργανισμών, καθώς και οι διαφορετικοί τομείς εφαρμογής της
Ε.Ε., που έχουν ως αποτέλεσμα τις ετήσιες εξοικονομήσεις που αναφέρονται (Πίνακας 1).
[1]
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1.4. Στάδια Επιχειρησιακής Έρευνας
Η επιχειρησιακή έρευνα βασίζεται κυρίως στην ομαδική εργασία, όπου ο εκάστοτε
αναλυτής οφείλει να συνεργαστεί με τον πελάτη-επιχείρηση. Πρέπει η τεχνογνωσία του
αναλυτή να συνοδεύεται πάντα από την εμπειρία αλλά και τη συνεργασία του πελάτη για
τον οποίο διεξάγεται η έρευνα ώστε να προκύψουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. [7]
10
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Ως ένα εργαλείο απόφασης, η Ε.Ε. είναι τόσο επιστήμη όσο είναι και τέχνη. Είναι επιστήμη
καθώς απαιτεί και ενσωματώνει μαθηματικές τεχνικές, ενώ είναι και τέχνη καθώς η
επιτυχία των φάσεων που οδηγούν στη λύση του μαθηματικού μοντέλου, εξαρτάται σε ένα
μεγάλο ποσοστό από την εμπειρία, τη δημιουργικότητα αλλά και την αντίληψη της
υπεύθυνης ομάδας. [7]
Για να γίνουν κατανοητά τα στάδια στα οποία χωρίζεται μία επιχειρησιακή έρευνα,
παρατίθενται παρακάτω οι κατευθυντήριες γραμμές που απαιτούνται για την εφαρμογή
της: [8]
Ορισμός του προβλήματος και συλλογή σχετικών δεδομένων.
Κατασκευή μαθηματικού μοντέλου, αντιπροσωπευτικό του προβλήματος.
Επίλυση του μαθηματικού μοντέλου μέσω υπολογιστή (κυρίως).
Έλεγχος της εφαρμοσιμότητας της λύσης του μοντέλου και πραγματοποίηση
κατάλληλων τροποποιήσεων.
Προετοιμασία για την ενσωμάτωση του μαθηματικού μοντέλου στην
επιχείρηση.
Εφαρμογή.

1.4.1. Ορισμός του προβλήματος και συλλογή σχετικών δεδομένων
Πρέπει να γίνει κατανοητό πως ο ρόλος της Ε.Ε. είναι κατά κύριο λόγο συμβουλευτικός. Τα
μέλη της ομάδας δεν έχουν την ελευθερία να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα όπως αυτοί
θεωρούν σωστό. Έτσι, μετά από μία εκτεταμένη τεχνική ανάλυση, προτείνουν αλλαγές στη
διοίκηση της επιχείρησης. Συχνά, από τη διαδικασία αυτή θα προκύψουν εναλλακτικοί
τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος καθώς ορισμένες τιμές και παράμετροι του
προβλήματος μπορούν να αξιολογηθούν μόνο από τη διοίκηση της εκάστοτε επιχείρησης.
Συμπερασματικά, είναι ζωτικής σημασίας η ομάδα της Ε.Ε. να προσπαθήσει να κατανοήσει
το πρόβλημα από τη σκοπιά της διοίκησης, αναγνωρίζοντας δηλαδή το πρόβλημα στο
σύνολό του. [1]
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Η εξακρίβωση των κατάλληλων στόχων για τη μελέτη αυτή, είναι επίσης ένα πολύ
σημαντικό στάδιο. Αφού εντοπιστεί το μέλος της διοίκησης υπεύθυνο για τις αποφάσεις
που θα πρέπει να παρθούν σχετικά με το υπό μελέτη σύστημα, θα πρέπει η ομάδα να
εστιάσει στον τρόπο σκέψης του ατόμου αυτού, θέτοντας έτσι τις σωστές προτεραιότητες
για τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν. [1]
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, από τη φύση της, η Ε.Ε. αφορά στην ευημερία ολόκληρης της
επιχείρησης και όχι σε κάποιο επιμέρους τμήμα της. Επομένως, οι στόχοι που θέτονται σε
μία μελέτη θα πρέπει να αφορούν το σύνολο της επιχείρησης. Παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο
δεν είναι πάντα εφικτό, καθώς υπάρχουν πολλά προβλήματα που αφορούν κυρίως ένα και
μόνο τμήμα της επιχείρησης και έτσι η ανάλυσή τους θα ήταν δυσκίνητη λόγω του ότι οι
καθορισμένοι στόχοι θα ήταν πολύ γενικοί. Έτσι, προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι στόχοι
κάθε μελέτης θα πρέπει να είναι όσο πιο συγκεκριμένοι γίνεται, με συνέπεια και χωρίς
σημαντικές αποκλίσεις από τους τελικούς στόχους της επιχείρησης. [8]
Επιπρόσθετα, υπάρχουν κοινωνικοί παράμετροι που δεν σχετίζονται άμεσα με το κέρδος,
οι οποίοι επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μία τέτοια μελέτη. Οι πέντε κοινωνικές
ομάδες που επηρεάζονται κυρίως από μία (τοπική) επιχείρηση είναι οι εξής: [7]
Οι ιδιοκτήτες (μέτοχοι κτλ.) της επιχείρησης, που επιθυμούν τη
μεγιστοποίηση του κέρδους.
Οι εργαζόμενοι, που επιθυμούν εξασφαλισμένη εργασία και λογικούς
μισθούς.
Οι πελάτες, που επιθυμούν ένα αξιόλογο προϊόν σε καλή τιμή.
Οι προμηθευτές, που επιθυμούν ακεραιότητα αλλά και μία καλή τιμή
μεταπώλησης για τα προϊόντα τους.
Η κυβέρνηση, η οποία επιθυμεί την πληρωμή των αντίστοιχων φόρων με
γνώμονα το εθνικό συμφέρον.
Οι πέντε αυτές ομάδες συνεισφέρουν σημαντικά στη συντήρηση και στην εξέλιξη κάθε
επιχείρησης και για το λόγο αυτό κάθε απόφαση και τροποποίηση της λειτουργίας της, θα
πρέπει να εξισορροπεί τα συμφέροντα των ομάδων αυτών. [7]
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Τέλος, η συλλογή δεδομένων που αναφέρθηκε, είναι απαραίτητη τόσο για να παρέχει μία
επαρκή εικόνα του συνολικού προβλήματος, όσο και για να αποτελέσει τα δεδομένα
εισαγωγής του μαθηματικού προτύπου που περιγράφεται στο επόμενο στάδιο. Αρκετά
συχνά, τα δεδομένα που απαιτούνται δεν είναι διαθέσιμα κατά την έναρξη της μελέτης,
καθώς είτε δεν κρατήθηκαν ποτέ, είτε τα ήδη διαθέσιμα αναφέρονται σε παλαιότερα έτη,
είτε βρίσκονται σε μορφή μη κατάλληλη για χρήση. Στην περίπτωση αυτή, κρίνεται
αναγκαία η εγκατάσταση ενός προγράμματος που θα έχει ως στόχο τη συλλογή των
απαραίτητων πληροφοριών. [7]

1.4.2. Κατασκευή μαθηματικού μοντέλου
Εφόσον έχει οριστεί πλέον το πρόβλημα, επόμενο βήμα αποτελεί ο μετασχηματισμός του
σε μορφή κατάλληλη προς ανάλυση. Ο πιο συμβατικός τρόπος για να επιτευχθεί κάτι
τέτοιο στα πλαίσια της Ε.Ε., είναι η δημιουργία ενός μαθηματικού μοντέλου που
αντιπροσωπεύει την ουσία του προβλήματος. [8]
Το μαθηματικό μοντέλο, αποτελείται από ένα σύστημα εξισώσεων και κατάλληλων
μαθηματικών εκφράσεων ικανές να περιγράψουν πλήρως ένα επιχειρησιακό πρόβλημα.
Έτσι, αν θεωρηθεί

ότι υπάρχουν n αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν, θα

αντιπροσωπεύονται από τις μεταβλητές x1, x2, x3, ..., xn των οποίων οι τιμές θα πρέπει να
προσδιοριστούν. [8]
Έπειτα, κρίνεται σκόπιμο να δημιουργηθεί μία έκφραση η οποία θα περιγράφει την
απόδοση του εξεταζόμενου συστήματος (π.χ. κέρδος), συναρτήσει των μεταβλητών
απόφασης που αναφέρθηκαν (π.χ. Κέρδος = 3 × x1 + 2 × x2 + ... + 5 × xn). Η συνάρτηση αυτή
ονομάζεται αντικειμενική συνάρτηση. Οποιοσδήποτε περιορισμός αφορά τις τιμές που
μπορούν να πάρουν οι μεταβλητές απόφασης, εκφράζεται επίσης μαθηματικά, συνήθως με
τη μορφή ανισώσεων ή εξισώσεων (π.χ. x1 + 3 × x1 × x2 + 2 × x2 ≤ 10). Αυτού του είδους οι
μαθηματικές εκφράσεις ονομάζονται περιορισμοί. [8]
Ο καθορισμός των συντελεστών που συνοδεύουν τις μεταβλητές τόσο στην αντικειμενική
συνάρτηση όσο και στους περιορισμούς, είναι μία άκρως σημαντική αλλά και συγχρόνως
δύσκολη φάση της μελέτης. Ο καθορισμός αυτός, απαιτεί τη συλλογή σχετικών δεδομένων,
διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική, όπως αναφέρθηκε. Για το λόγο αυτό, οι
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τιμές των παραμέτρων αποφασίζονται συνήθως, αναγκαστικά, προσεγγιστικά. Λόγω της
αβεβαιότητας αυτής, είναι σημαντικό να εξετάζεται το πως οι λύσεις που προκύπτουν από
το μαθηματικό μοντέλο μεταβάλλονται σε σχέση με τους συντελεστές των μεταβλητών. Η
παραπάνω διαδικασία, αναφέρεται συχνά και ως ανάλυση ευαισθησίας. [8]
1.4.2.1. Είδη μαθηματικών μοντέλων
Στην ενότητα αυτή, παραθέτονται τα δημοφιλέστερα είδη μαθηματικών μοντέλων που
χρησιμοποιούνται από τους αναλυτές της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που
συναντούν. [9]
Γραμμικός Προγραμματισμός
Το πρόγραμμα αυτό, αποτελείται από μία αντικειμενική συνάρτηση η οποία συνήθως
αντιπροσωπεύει

κάποιο

κέρδος

που

μεγιστοποιείται

ή

κάποιο

κόστος

που

ελαχιστοποιείται, καθώς και από ένα σύνολο περιορισμών που σχετίζονται με τις
μεταβλητές απόφασης. Στην κατηγορία αυτή, η αντικειμενική συνάρτηση καθώς και όλοι οι
περιορισμοί αποτελούν γραμμικές συναρτήσεις των μεταβλητών απόφασης. [9]
Ακέραιος Προγραμματισμός
Ο ακέραιος προγραμματισμός χρησιμοποιείται σε προβλήματα βελτιστοποίησης στα οποία
ορισμένες ή όλες οι μεταβλητές πρέπει να πάρουν διακριτές τιμές. Έτσι, αντί να
επιτρέπεται στις μεταβλητές να πάρουν οποιαδήποτε τιμή από ένα συγκεκριμένο εύρος,
προκαθορίζεται συγκεκριμένα ποιες τιμές θα είναι διαθέσιμες στο εύρος αυτό. Στις
περισσότερες περιπτώσεις, οι τιμές αυτές είναι όλοι οι ακέραιοι που περιλαμβάνονται,
δικαιολογώντας έτσι και το όνομα της κατηγορίας αυτής. Προβλήματα που περιλαμβάνουν
αποφάσεις όπως ναι/όχι, κατασκεύασε ή όχι, επένδυσε ή όχι, ανήκουν στη κατηγορία του
δυαδικού προγραμματισμού και αποτελούν υποκατηγορία του ακέραιου. Ειδικότερα, μία
δυαδική μεταβλητή μπορεί να πάρει μόνο τις τιμές 0 (όχι) και 1 (ναι), μοντελοποιώντας
έτσι τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. [9]
Μη-γραμμικός Προγραμματισμός
Όταν οι συναρτήσεις που περιγράφουν την αντικειμενική συνάρτηση ή τους περιορισμούς
δεν είναι γραμμικές, τότε το μοντέλο αυτό ονομάζεται μη- γραμμικό. [9]
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Προσομοίωση
Όταν μία κατάσταση επηρεάζεται από μεταβλητές των οποίων η τιμή είναι τυχαία, είναι
πολύ δύσκολο να δημιουργηθούν εξισώσεις που θα αντιπροσωπεύουν επαρκώς τις
μεταβλητές αυτές. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιείται η προσομοίωση, που είναι μία
τεχνική στατιστικών μετρήσεων για μεγάλα και πολύπλοκα συστήματα, όπου το υπό
εξέταση σύστημα δημιουργείται σαν να είναι γνωστές οι τιμές των μεταβλητών. Έπειτα,
κάθε φορά που εκτελείται το πρόγραμμα που έχει δημιουργηθεί, οι τιμές για τις
μεταβλητές αυτές επιλέγονται τυχαία από την κατανομή πιθανότητας που περιγράφει κάθε
μία από αυτές. Κάθε εκτέλεση του προγράμματος, αποτελεί και μία ένδειξη για την
απόκριση του υπό εξέταση συστήματος. Έτσι, έχοντας πραγματοποιήσει πολλές
επαναλήψεις, είναι εύκολο η ομάδα της Ε.Ε. να συγκεντρώσει στατιστικές μετρήσεις ικανές
να περιγράψουν επαρκώς το σύστημα αυτό. [9]

1.4.3. Επίλυση μαθηματικού μοντέλου
Το επόμενο στάδιο, αφού δηλαδή έχει κατασκευαστεί το μαθηματικό μοντέλο, είναι η
ανάπτυξη μίας –υπολογιστικής κυρίως- διαδικασίας, μέσω της οποίας θα προκύψουν οι
λύσεις του προβλήματος. Ενώ φαίνεται πως η διαδικασία αυτή είναι το κυρίως μέρος της
μελέτης, στην πραγματικότητα αποτελεί

ένα πολύ μικρό κομμάτι της, καθώς

χρησιμοποιούνται κατά βάση συγκεκριμένοι αλγόριθμοι Ε.Ε., οι οποίοι είναι διαθέσιμοι σε
διάφορα σχετικά υπολογιστικά προγράμματα. [1]
Στόχος λοιπόν, είναι η αναζήτηση και η εύρεση της βέλτιστης λύσης μέσω αυτών των
προγραμμάτων. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να επισημανθεί πως οι λύσεις αυτές είναι
βέλτιστες μόνο για τα μαθηματικά μοντέλα που έχουν χρησιμοποιηθεί. Έτσι, λόγω του ότι
τα μοντέλα αυτά αποτελούν μία εξιδανικευμένη εικόνα του πραγματικού προβλήματος,
δεν υπάρχει η βεβαιότητα ότι η βέλτιστη λύση που προκύπτει για το συγκεκριμένο
μαθηματικό μοντέλο θα είναι και η καλύτερη δυνατή για το πρόβλημα που περιγράφει.
Εάν όμως το μοντέλο είναι σωστά δομημένο αλλά και δοκιμασμένο, είναι σχεδόν βέβαιο
πως η λύση του θα αποτελεί μία καλή προσέγγιση των ενεργειών που θα πρέπει να γίνουν
και στην πραγματικότητα. [1]
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1.4.4. Έλεγχος της εφαρμοσιμότητας της Λύσης
Η ανάπτυξη ενός σύνθετου μαθηματικού μοντέλου μοιάζει αρκετά με την ανάπτυξη ενός
υπολογιστικού προγράμματος. Είναι ευρέως γνωστό ότι οι πρώτες εκδόσεις υπολογιστικών
προγραμμάτων παρουσιάζονται ατελείς, καθώς το πρόγραμμα πρέπει να ελεγχθεί αρκετές
φορές και να διορθωθούν οι ατέλειες που εντοπίζονται, συμβάλλοντας στη βελτίωση της
αξιοπιστίας του. Τέλος, παρόλο που είναι σχεδόν βέβαιο πως όσες φορές και να ελεγχθεί,
το πρόγραμμα θα συνεχίσει να έχει ατέλειες, είναι πλέον αρκετά αξιόπιστο για να δοθεί
προς χρήση. [8]
Αντίστοιχα, το ίδιο συμβαίνει και με τις πρώτες απόπειρες δημιουργίας του μαθηματικού
μοντέλου που απαιτείται, περιέχει δηλαδή ατέλειες. Επίσης, σημαντικά για το πρόβλημα
στοιχεία είναι πιθανόν να έχουν παραληφθεί, καθώς και ορισμένοι παράμετροι και
συντελεστές είναι πιθανό να μην εκτιμήθηκαν σωστά. Αυτό είναι αναπόφευκτο, δεδομένης
της δυσκολίας που παρουσιάζεται στην κατανόηση όλων των παραμέτρων που αφορούν
ένα σύνθετο πρόβλημα πραγματικών συνθηκών καθώς και της δυσκολίας συλλογής
αξιόπιστων δεδομένων, όπως και αναφέρθηκε. Μετά από εκτεταμένες δοκιμές του
μοντέλου αλλά και δημιουργίας αρκετών διαφορετικών εκδοχών του, η ομάδα της Ε.Ε.
καταλήγει σε μία εκδοχή που θεωρεί ότι παράγει αποδεκτές λύσεις. Είναι βέβαιο, πως
ακόμα και σε αυτήν την εκδοχή θα υπάρχουν ατέλειες, χωρίς όμως να το καθιστούν
αναξιόπιστο για χρήση. Με το πέρας της διαδικασίας αυτής, η ομάδα έχει επικυρώσει το
μαθηματικό μοντέλο ως κατάλληλο για εφαρμογή. [8]
Ένας πιο επίσημος τρόπος για να επικυρώσει η ομάδα το μαθηματικό μοντέλο, είναι να
συγκρίνει τα αποτελέσματα με άλλα, ήδη καταγεγραμμένα. Στην περίπτωση αυτή, το
μοντέλο θα είναι εφαρμόσιμο εφόσον κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες (δεδομένα
εισαγωγής) μιμείται τη συμπεριφορά που αναμενόταν. Παρόλα αυτά, γενικά δεν υπάρχει
κάποια επιβεβαίωση ότι το μοντέλο αυτό θα εξακολουθεί και στο μέλλον να αναπαράγει
τις αναμενόμενες συμπεριφορές. Όταν το εξεταζόμενο μοντέλο αναπαριστά ένα νέο
(καινούργιο) σύστημα και επομένως δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, χρησιμοποιείται η
μέθοδος της προσομοίωσης για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την τελική
επικύρωση του αναφερόμενου μοντέλου. [8]
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1.4.5. Προετοιμασία
Αφού το μοντέλο έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί, εάν αυτό πρόκειται να χρησιμοποιείται
τακτικά, το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία ενός καλά ορισμένου συστήματος μέσω του
οποίου και σε συνεργασία με τη διοίκηση της επιχείρησης, θα πραγματοποιηθεί η πρακτική
εφαρμογή του. Το σύστημα αυτό θα περιλαμβάνει το μοντέλο, τη διαδικασία επίλυσής του
καθώς και λειτουργικές διαδικασίες για την εφαρμογή του. Έτσι, ακόμα και αν το
προσωπικό αλλάξει, θα υπάρχει μία έτοιμη διαδικασία, ικανή να παράγει συγκεκριμένες
λύσεις (ανάλυση με νούμερα). [7]

1.4.6. Εφαρμογή
Το τελευταίο στάδιο μίας μελέτης Ε.Ε. είναι η ενσωμάτωση του αποτελέσματος όλων των
παραπάνω, όπως προβλέπεται από τη διοίκηση. Το στάδιο αυτό είναι άκρως σημαντικό,
καθώς κατά τη διάρκειά του –και μόνο- γίνονται ορατά τα οφέλη της μελέτης. Για αυτόν το
λόγο, είναι σημαντικό η ομάδα της Ε.Ε να συμμετάσχει ενεργά στη φάση αυτή, τόσο για να
βεβαιωθεί ότι οι λύσεις που προέκυψαν μεταφράζονται σωστά σε λειτουργικές
διαδικασίες, όσο και για να επανορθώσει τυχόν λάθη της λύσης που δεν είχαν εντοπιστεί
στα προηγούμενα στάδια. [7]
Η επιτυχία της εφαρμογής της λύσης στην επιχείρηση εξαρτάται σημαντικά τόσο από την
ανώτατη διοίκηση, όσο και από τη διοίκηση του λειτουργικού μέρους της επιχείρησης. Η
ομάδα της Ε.Ε. θα διευκολυνθεί στην προσπάθειά της αυτή, με τακτική ενημέρωση της
διοίκησης για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν αλλά και επικρότηση της ενεργής
συμμετοχής της καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης. Η καλή επικοινωνία διασφαλίζει ότι με
το πέρας της μελέτης επιτεύχθηκαν όλα όσα η διοίκηση προσδοκούσε, ενώ παράλληλα τη
βοηθάει στην κατανόηση της μελέτης, γεγονός ικανό να εξασφαλίσει την ένθερμη
υποστήριξή της στην καθολική εφαρμογή της λύσης. [7]
Η εφαρμογή της λύσης περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα: [8]
Η ομάδα της Ε.Ε εξηγεί πλήρως στη διοίκηση το νέο –προς εφαρμογήσύστημα, καθώς και το πως αυτό σχετίζεται με τις ήδη υπάρχουσες
διαδικασίες.
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Έπειτα, οι δύο αυτές ομάδες συνεργάζονται για την ανάπτυξη διαδικασιών
που απαιτούνται για να θέσουν το νέο σύστημα σε λειτουργία.
Τέλος, δίνεται ένα εγχειρίδιο χρήσης του νέου συστήματος σε όλο το άμεσα
ενδιαφερόμενο προσωπικό και επιχειρείται η εκκίνηση της νέας
διαδικασίας.
Εάν είναι επιτυχής, το σύστημα αυτό είναι πιθανό να συνεχίσει να εξυπηρετεί την
επιχείρηση για πολλά χρόνια. Με τη σκέψη αυτή, η ομάδα της Ε.Ε παρακολουθεί στενά την
πρώτη αυτή απόπειρα και σημειώνει ενδεχόμενες τροποποιήσεις του συστήματος που θα
πρέπει να γίνουν στο μέλλον. [8]

2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Είναι γνωστό, πως στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, η διαδικασία έκδοσης του
προγράμματος των μαθημάτων του εξαμήνου είναι ιδιαίτερα επώδυνη και χρονοβόρα,
καθώς προκύπτει κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των καθηγητών. Στο πλαίσιο αυτό,
δημιουργούνται παρεξηγήσεις και προβλήματα, καθώς δεν είναι εύκολο να δημιουργηθεί
ένα πρόγραμμα τέτοιο ώστε να εξυπηρετεί όλους τους εμπλεκόμενους καθηγητές, πόσο
μάλλον τους φοιτητές. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα διατριβή –και με τις αρχές της Ε.Ε.
– επιχειρείται η ανάπτυξη μίας διαδικασίας, μέσω της οποίας θα προκύπτει ένα
πρόγραμμα εξαμήνου όσο πιο «βέλτιστο» γίνεται.
Το μοντέλο που θα αναπτυχθεί θα είναι δυαδικό, καθώς το συγκεκριμένο πρόβλημα
αφορά την τοποθέτηση όλων των μαθημάτων σε συγκεκριμένες ώρες, ή αλλιώς, αποτελεί
ένα πρόβλημα απόφασης ναι/όχι αμοιβαίως αποκλειόμενων ενδεχομένων.
Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί ένα μαθηματικό μοντέλο που περιλαμβάνει όλη την
πολυπλοκότητα του παραπάνω προβλήματος, αλλά σε μικρότερη κλίμακα. Συνεπώς, θα
θεωρηθεί πως το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δύο εξάμηνα που «τρέχουν»
παράλληλα, πέντε μαθήματα που ανήκουν στο πρώτο εξάμηνο, πέντε στο δεύτερο, αλλά
και πέντε διαθέσιμους καθηγητές για να διδάξουν τα συγκεκριμένα μαθήματα, θεωρώντας
πως τα μαθήματα διανέμονται ομοιόμορφα σε αυτούς (δηλ. 2 μαθήματα/ καθηγητή).
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2.1. Ορίσματα
Ξεκινώντας με την ανάπτυξη του μοντέλου, θα χρειαστεί να οριστούν κάποια ενδεχόμενα,
τα οποία θα συντελέσουν στην κατανόηση και έπειτα στον ορισμό των μεταβλητών που θα
χρησιμοποιηθούν. Παρατηρώντας ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα εξαμήνου, μία πρώτη
απόπειρα ορισμού των μεταβλητών, οδηγεί στο να θεωρηθούν οι διδακτικές ώρες της κάθε
ημέρας ως ξεχωριστά ενδεχόμενα/πιθανότητες. Ειδικότερα, από τον παρακάτω πίνακα (βλ.
Πίνακας 2), κάθε μπλε ορθογώνιο θα αποτελούσε ένα ξεχωριστό ενδεχόμενο το οποίο θα
έπρεπε να οριστεί. Με μία όμως προσεκτικότερη επισκόπηση, διαπιστώνεται πως αρκεί
απλά να οριστούν οι ώρες έναρξης των πιθανών δίωρων και τρίωρων, δεδομένου πως όλα
τα μαθήματα αποτελούνται από δίωρα και τρίωρα. Συνυπολογίζοντας το γεγονός πως το
χρονικό διάστημα 14:00 – 15:00 πρέπει να παραμένει κενό καθημερινά προκειμένου να
μπορούν οι φοιτητές να τρώνε το μεσημεριανό τους, και συνεπώς κανένα δίωρο ή τρίωρο
δεν μπορεί να ξεκινάει την ώρα αυτή, αλλά ούτε και να την περιλαμβάνει, προκύπτουν οι
παρακάτω πίνακες, όπου με πράσινο έχουν σημειωθεί οι ώρες που επιτρέπεται να ξεκινάνε
τα δίωρα (βλ. Πίνακας 3) και με πορτοκαλί οι ώρες που επιτρέπεται να ξεκινάνε τα τρίωρα
(βλ. Πίνακας 4).

Πίνακας 2: Διδακτικές ώρες εβδομαδιαίου προγράμματος
ΩΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9:00 – 10:00

1

Θερμοδυναμική Ι

Αντοχή Υλικών

Μαθηματικά ΙΙΙ

Μαθηματικά ΙΙΙ

10:00 – 11:00

2

Θερμοδυναμική Ι

Αντοχή Υλικών

Μαθηματικά ΙΙΙ

Μαθηματικά ΙΙΙ

11:00 – 12:00

3

Θερμοδυναμική Ι

12:00 – 13:00

4

Στατιστική

Αντοχή Υλικών Θερμοδυναμική Ι

13:00 – 14:00

5

Στατιστική

Αντοχή Υλικών Θερμοδυναμική Ι

Στατιστική

Αντοχή Υλικών

14:00 – 15:00
15:00 – 16:00

6

Στατιστική

16:00 – 17:00

7

Τεχνολογία Υλικών ΙΙ

17:00 – 18:00

8

Τεχνολογία Υλικών ΙΙ

18:00 – 19:00

9

Τεχνολογία Υλικών ΙΙ

19:00 – 20:00

10

Τεχνολογία Υλικών ΙΙ
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Πίνακας 3: Ώρες που επιτρέπεται να ξεκινάνε τα δίωρα
ΩΡΑ
(D)
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9:00 – 10:00

1

Θερμοδυναμική Ι

Αντοχή Υλικών Μαθηματικά ΙΙΙ

Μαθηματικά ΙΙΙ

10:00 – 11:00

2

Θερμοδυναμική Ι

Αντοχή Υλικών Μαθηματικά ΙΙΙ

Μαθηματικά ΙΙΙ

11:00 – 12:00

3

Θερμοδυναμική Ι

12:00 – 13:00

4

13:00 – 14:00

Στατιστική

Αντοχή Υλικών

Στατιστική

Αντοχή Υλικών Θερμοδυναμική Ι

Στατιστική

Αντοχή Υλικών Θερμοδυναμική Ι

14:00 – 15:00
15:00 – 16:00

5

Στατιστική

16:00 – 17:00

6

Τεχνολογία Υλικών ΙΙ

17:00 – 18:00

7

Τεχνολογία Υλικών ΙΙ

18:00 – 19:00

8

Τεχνολογία Υλικών ΙΙ

19:00 – 20:00

Στατιστική

Τεχνολογία Υλικών ΙΙ

Πίνακας 4: Ώρες που επιτρέπεται να ξεκινάνε τα τρίωρα
ΩΡΑ
(T)
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9:00 – 10:00

1

Θερμοδυναμική Ι

Αντοχή Υλικών Μαθηματικά ΙΙΙ

Μαθηματικά ΙΙΙ

10:00 – 11:00

2

Θερμοδυναμική Ι

Αντοχή Υλικών Μαθηματικά ΙΙΙ

Μαθηματικά ΙΙΙ

11:00 – 12:00

3

Θερμοδυναμική Ι

Στατιστική

Αντοχή Υλικών

12:00 – 13:00

Στατιστική

Αντοχή Υλικών Θερμοδυναμική Ι

13:00 – 14:00

Στατιστική

Αντοχή Υλικών Θερμοδυναμική Ι

14:00 – 15:00
15:00 – 16:00

4

Στατιστική

16:00 – 17:00

5

Τεχνολογία Υλικών ΙΙ

17:00 – 18:00

6

Τεχνολογία Υλικών ΙΙ

18:00 – 19:00

Τεχνολογία Υλικών ΙΙ

19:00 – 20:00

Τεχνολογία Υλικών ΙΙ

Στατιστική

Όπως φαίνεται και στους πίνακες, υπάρχουν 8 πιθανές ώρες έναρξης για τα δίωρα ανά
ημέρα (Πίνακας 3) και 6 πιθανές ώρες έναρξης για τα τρίωρα ανά ημέρα (Πίνακας 4). Με
βάση τα ενδεχόμενα αυτά, θα γίνει ο ορισμός των μεταβλητών.
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Αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση για τον επιτυχή ορισμό μεταβλητών, είναι ο
ορισμός κάποιων βασικών δεικτών. Αυτοί θα είναι:
•

Ο δείκτης (Ε), ο οποίος θα παίρνει τις τιμές 1 και 2, θα δείχνει σε ποιο από τα δύο
εξάμηνα ανήκουν οι μεταβλητές στις οποίες περιλαμβάνεται.

•

Ο δείκτης (J), ο οποίος θα παίρνει τις τιμές 1, 2, 3, 4, 5 αντιπροσωπεύοντας τις
ημέρες της εβδομάδας και ξεκινώντας από τη Δευτέρα, θα δείχνει την ημέρα στην
οποία ανήκει η εκάστοτε μεταβλητή.

•

Ο δείκτης (Κ), ο οποίος θα παίρνει τις ακέραιες τιμές από 1 έως 5 θα δείχνει τον
καθηγητή στον οποίο ανήκει η μεταβλητή.

•

Ο δείκτης (Μ), ο οποίος θα παίρνει τις ακέραιες τιμές από 1 έως 10 θα δείχνει το
μάθημα στο οποίο ανήκει η μεταβλητή.

•

Ο δείκτης (D), ο οποίος θα παίρνει τις ακέραιες τιμές από 1 έως 8

θα

χρησιμοποιηθεί για την κατανομή των δίωρων στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα,
δείχνοντας την ώρα έναρξης του εκάστοτε δίωρου (π.χ. εάν D=1, τότε η ώρα
έναρξης θα είναι στις 9:00 με βάση τον Πίνακα 3, ενώ για D=5 η ώρα έναρξης είναι
στις 15:00).
•

Τέλος, ο δείκτης (Τ), ο οποίος θα παίρνει τις ακέραιες τιμές από 1 έως 6 θα
χρησιμοποιηθεί για την κατανομή των τρίωρων στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα,
δείχνοντας την ώρα έναρξης του εκάστοτε τρίωρου (π.χ. εάν Τ = 1, τότε η ώρα
έναρξης θα είναι στις 9:00 με βάση τον Πίνακα 4, ενώ για Τ = 5 η ώρα έναρξης είναι
στις 16:00).

2.2. Μεταβλητές
Οι δείκτες που αναφέρθηκαν, θα συμβάλλουν στον ορισμό συνόλων δυαδικών
μεταβλητών, απαραίτητων για τον καθορισμό όλων των διαφορετικών ενδεχομένων που
παρουσιάζονται στο πρόβλημα αυτό. Όπως αναφέρθηκε, επειδή ακριβώς όλα τα μαθήματα
αποτελούνται από δίωρα και τρίωρα, οι μεταβλητές που θα οριστούν, αλλά και ουσιαστικά
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σχεδόν ολόκληρη η κατάστρωση του προβλήματος, θα πραγματοποιηθεί σε δύο σκέλη. Το
πρώτο σκέλος θα πραγματεύεται τα δίωρα και το δεύτερο τα τρίωρα.

2.2.1. Δίωρα
Eksamino2(E,J,D): Τρισδιάστατος πίνακας 2x5x8 δυαδικών μεταβλητών με το όνομα
«Eksamino2», ο οποίος περιλαμβάνει κάθε πιθανή έναρξη δίωρου ανά ημέρα και
ανά εξάμηνο. Έτσι, εξαιτίας των δεικτών που έχουν οριστεί, είναι εύκολο να
εξηγηθεί η σημασία της κάθε μία από τις Eksamino2(E,J,D) μεταβλητές.
Π.χ. εάν Eksamino2(1,2,3) = 1,
Σημαίνει ότι στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του 1ου εξαμήνου (Εξάμηνο 1), ημέρα
Τρίτη, το τρίτο πιθανό δίωρο (έναρξη στις 11:00) θα είναι κατειλημμένο.
Kathigitis2(K,J,D): Με την ίδια ακριβώς λογική, είναι ένας τρισδιάστατος πίνακας
5x5x8 δυαδικών μεταβλητών, ο οποίος περιλαμβάνει κάθε πιθανή έναρξη δίωρου
ανά ημέρα, για τον κάθε καθηγητή.
Π.χ. εάν Kathigitis2(3,5,2) = 1,
Σημαίνει ότι στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Καθηγητή 3, ημέρα Παρασκευή, το
δεύτερο πιθανό δίωρο (έναρξη στις 10:00) θα είναι κατειλημμένο.
Mathima2(M,J,D): Τρισδιάστατος πίνακας 10x5x8 δυαδικών μεταβλητών, ο οποίος
περιλαμβάνει κάθε πιθανή έναρξη δίωρου ανά ημέρα και ανά μάθημα.
Π.χ. εάν Mathima2(9,4,5) = 1,
Σημαίνει ότι στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Μαθήματος 9, ημέρα Πέμπτη, το
πέμπτο πιθανό δίωρο (έναρξη στις 15:00) θα είναι κατειλημμένο.
Είναι εμφανές λοιπόν, ότι προκειμένου να είναι ξεκάθαρο ποιο μάθημα θα συμβεί και πότε
με τη λύση του προγράμματος, δεν έχει οριστεί μόνο κάθε πιθανό δίωρο για κάθε μάθημα,
αλλά και για κάθε εξάμηνο και καθηγητή, ενώ όπως θα παρατεθεί παρακάτω, το ίδιο θα
συμβεί και με τα πιθανά τρίωρα.
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2.2.2. Τρίωρα
Eksamino3(E,J,Τ): Τρισδιάστατος πίνακας 2x5x6 δυαδικών μεταβλητών, ο οποίος
περιλαμβάνει κάθε πιθανή έναρξη τρίωρου ανά ημέρα και ανά εξάμηνο. Αξίζει να
παρατηρηθεί ότι το «3» στο όνομα του πίνακα υπάρχει για να δείχνει ότι πλέον
αναφέρεται σε τρίωρα, καθώς και ότι δεν εμφανίζεται πλέον ο δείκτης «D» στον
πίνακα, αλλά ο «Τ», διότι αυτός εκφράζει το πλήθος των πιθανών τρίωρων.
Π.χ. εάν Eksamino3(1,2,3) = 1,
Σημαίνει ότι στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του 1ου εξαμήνου, ημέρα Τρίτη, το τρίτο
πιθανό τρίωρο (έναρξη στις 11:00) θα είναι κατειλημμένο.
Kathigitis3(K,J,Τ): Ομοίως, αυτός είναι ένας τρισδιάστατος πίνακας 5x5x6 δυαδικών
μεταβλητών, ο οποίος περιλαμβάνει κάθε πιθανή έναρξη τρίωρου ανά ημέρα και
ανά καθηγητή.
Π.χ. εάν Kathigitis3 (3,5,2) = 1,
Σημαίνει ότι στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Καθηγητή 3, ημέρα Παρασκευή, το
δεύτερο πιθανό τρίωρο (έναρξη στις 10:00) θα είναι κατειλημμένο.
Mathima3(M,J,Τ): Τρισδιάστατος πίνακας 10x5x8 δυαδικών μεταβλητών, ο οποίος
περιλαμβάνει κάθε πιθανή έναρξη τρίωρου ανά ημέρα και ανά μάθημα.
Π.χ. εάν Mathima3 (9,4,5) = 1,
Σημαίνει ότι στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Μαθήματος 9, ημέρα Πέμπτη, το
πέμπτο πιθανό τρίωρο (έναρξη στις 16:00) θα είναι κατειλημμένο.

2.3. Περιορισμοί
Ενώ έχουν οριστεί όλες οι μεταβλητές που θα χρειαστούν

για την επίλυση του

προβλήματος, θα πρέπει να θεσπιστούν οι κανόνες-περιορισμοί τους οποίους και θα
ακολουθήσουν οι μεταβλητές, παίρνοντας τις τελικές τους τιμές, των οποίων η ερμηνεία θα
δώσει την τελική λύση του προβλήματος.
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Για τη καλύτερη κατανόηση της ενότητας αυτής, θα θεωρηθεί πως τα Μαθήματα 1 έως 5
είναι πεντάωρα (αποτελούνται από ένα δίωρο και ένα τρίωρο), τα Μαθήματα 6 έως 10
είναι τετράωρα (αποτελούνται από δύο δίωρα) καθώς και ότι τα Μαθήματα 1, 3, 5, 7 και 9
ανήκουν στο πρώτο εξάμηνο, ενώ τα Μαθήματα 2, 4, 6, 8 και 10 ανήκουν στο δεύτερο
εξάμηνο (Πίνακας 5).
Επιπρόσθετα, θεωρείται ότι στον Καθηγητή 1 έχουν ανατεθεί τα Μαθήματα 1 και 6, στον
Καθηγητή 2 τα Μαθήματα 2 και 7, στον Καθηγητή 3 τα Μαθήματα 3 και 8, στον Καθηγητή 4
τα Μαθήματα 4 και 9 και τέλος στον Καθηγητή 5 τα Μαθήματα 5 και 10 (Πίνακας 6).
Πίνακας 6: Καθηγητές και Μαθήματα

Πίνακας 5: Εξάμηνα και Μαθήματα

Καθηγητής 1

Μάθημα 1
Μάθημα 6

Εξάμηνο 1

Εξάμηνο 2

Μάθημα 1

Μάθημα 2

Μάθημα 3

Μάθημα 4

Μάθημα 5

Μάθημα 6

Μάθημα 7

Μάθημα 8

Μάθημα 9

Μάθημα 10

Καθηγητής 2

Μάθημα 2
Μάθημα 7

Καθηγητής 3

Μάθημα 3
Μάθημα 8

Καθηγητής 4

Μάθημα 4
Μάθημα 9

Καθηγητής 5

Μάθημα 5
Μάθημα 10

2.3.1. Δίωρα
Οι δυσκολίες που προκύπτουν στο πρόβλημα και αφορούν τα δίωρα είναι αρκετές, Θα
αντιμετωπιστούν όμως βήμα-βήμα, δημιουργώντας έτσι τους κατάλληλους περιορισμούς.
Σε μία πρώτη απόπειρα καθορισμού των περιορισμών, προκύπτουν τα εξής:
1) Σε κάθε μάθημα πρέπει να εκτελείται συγκεκριμένος αριθμός δίωρων. Είτε ένας
συνδυασμός αν το μάθημα αυτό είναι πεντάωρο,
Π.χ. για το Μάθημα 1, θα υπάρχει μοναδικός συνδυασμός (J1,D1) τέτοιος ώστε:
Mathima2(1,J1,D1) = 1,
είτε δύο συνδυασμοί αν το μάθημα αυτό είναι τετράωρο.
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Π.χ. για το Μάθημα 6, θα υπάρχουν ακριβώς δύο συνδυασμοί (J2,D2) και (J3,D3) τέτοιοι
ώστε: Mathima2(6,J2,D2) = 1 και Mathima2(6,J3,D3) = 1
2) Πρέπει να μην επιτρέπεται σε δίωρα μαθημάτων που ανήκουν στον ίδιο καθηγητή να
διδάσκονται ταυτόχρονα.
Δηλαδή για τα παραδείγματα που ήδη παρατέθηκαν θα πρέπει επίσης να ισχύει:
(J1,D1) ≠ (J2,D2) ≠ (J3,D3)
Αξίζει να τονιστεί πως αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα J1 ≠J2≠J3 και D1 ≠ D2 ≠D3
3) Πρέπει να μην επιτρέπεται σε δίωρα μαθημάτων που ανήκουν στο ίδιο εξάμηνο να
εκτελούνται ταυτόχρονα.
Δηλαδή αν για (J1,D1) ισχύει Mathima2(1,J1,D1) = 1,
Και για

(J3,D3) ισχύει Mathima2(3,J1,D1) = 1,

τότε θα πρέπει (J1,D1) ≠ (J3,D3) γιατί τα Μαθήματα 1 και 3 ανήκουν στο ίδιο εξάμηνο.
Ξεκινώντας την ανάλυση με τα Μαθήματα 1 και 6 του Καθηγητή 1,
στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 7) εμφανίζεται η εξίσωση:
Mathima2(1,J,D) + Mathima2(6,J,D) = Kathigitis2(1,J,D) , για όλα τα J και D. (1.1)
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Πίνακας 7: Αντιστοίχιση δίωρων Μαθημάτων με τον Καθηγητή 1

Μάθημα 1

Μάθημα 6

Καθηγητής 1

Mathima2(1,1,1)

+

Mathima2(6,1,1)

=

Kathigitis2(1,1,1)

Mathima2(1,1,2)

+

Mathima2(6,1,2)

=

Kathigitis2(1,1,2)

Mathima2(1,1,3)

+

Mathima2(6,1,3)

=

Kathigitis2(1,1,3)

Mathima2(1,1,4)

+

Mathima2(6,1,4)

=

Kathigitis2(1,1,4)

Mathima2(1,1,5)

+

Mathima2(6,1,5)

=

Kathigitis2(1,1,5)

Mathima2(1,1,6)

+

Mathima2(6,1,6)

=

Kathigitis2(1,1,6)

Mathima2(1,1,7)

+

Mathima2(6,1,7)

=

Kathigitis2(1,1,7)

Mathima2(1,1,8)

+

Mathima2(6,1,8)

=

Kathigitis2(1,1,8)

Mathima2(1,2,1)

+

Mathima2(6,2,1)

=

Kathigitis2(1,2,1)

Mathima2(1,2,2)

+

Mathima2(6,2,2)

=

Kathigitis2(1,2,2)

Mathima2(1,2,3)
.
.
.

+
.
.
.

Mathima2(6,2,3)
.
.
.

=
.
.
.

Kathigitis2(1,2,3)
.
.
.

Mathima2(1,5,8)

+

Mathima2(6,5,8)

Kathigitis2(1,5,8)

=
(sum)
2

=
(sum)
3

=
(sum)
1

1) Παρατηρείται ότι εάν αθροιστεί όλη η πρώτη κάθετη στήλη, δηλαδή εάν αθροιστούν
όλες οι μεταβλητές Mathima2(1,J,D) για όλα τα J και όλα τα D μεταξύ τους και εξισωθούν
με τη μονάδα, διασφαλίζεται ότι θα εκτελεστεί ακριβώς ένα δίωρο από όλους τους
πιθανούς συνδυασμούς (J,D) για το Μάθημα 1.
Δηλαδή, υπάρχει μοναδικός συνδυασμός (J1,D1) τέτοιος ώστε Mathima2(1,J1,D1) = 1.
Αντίστοιχα, αθροίζοντας όλη τη δεύτερη κάθετη στήλη, δηλαδή αν αθροιστούν όλες οι
μεταβλητές Mathima2(6,J,D) για όλα τα J και όλα τα D μεταξύ τους και εξισωθούν με το
δύο, εξασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό, ότι θα εκτελεστούν ακριβώς δύο δίωρα από όλους
τους πιθανούς συνδυασμούς (J,D) για το Μάθημα 6. Όπως αναφέρθηκε δηλαδή και
προηγουμένως, θα υπάρχουν:
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(J2,D2) και (J3,D3) τέτοιοι ώστε:

Mathima2(6,J2,D2) = 1 και Mathima2(6,J3,D3) = 1.

2) Για να διασφαλιστεί η διαφορετικότητα των τριών συνδυασμών δίωρων που πρέπει να
εκτελεστούν, δηλαδή (J1,D1) ≠ (J2,D2) ≠ (J3,D3), θα πρέπει να ισχύει:
Mathima2(1,J,D) + Mathima2(6,J,D) ≤ 1

,για όλα τα J και όλα τα D.

Διότι, εάν θεωρηθεί ότι J1 = J2 και D1 = D2, θα ήταν:
Mathima2(1,J1,D1) + Mathima2(6,J1,D1) = 2 (≥1) ,που είναι άτοπο.
Στον Πίνακα 7 παρουσιάζεται η σχέση 1.1 καθώς εκ των προτέρων ισχύει:
Kathigitis2(Κ,J,D) ≤ 1 ,για όλα τα Κ, J και D (ως δυαδική μεταβλητή).
Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται μία αντιστοίχιση των συνδυασμών των δίωρων των
Μαθημάτων 1 και 6 με τους αντίστοιχους που έχει διαθέσιμους ο Καθηγητής 1,
προκειμένου να διδάξει τα μαθήματα που του αντιστοιχούν.
Δηλαδή εάν π.χ. εκτελεστεί το τρίτο πιθανό δίωρο της Τετάρτης για το Μάθημα 1,
( Mathima2(1,3,3) = 1 ), τότε με βάση την εξίσωση που περιγράφεται στον Πίνακα 7, θα
ισχύει και Kathigitis2(1,3,3) = 1. Γίνεται εμφανές δηλαδή ότι ο συνδυασμός (3,3) για το
δίωρο πρόγραμμα του Καθηγητή 1 θα είναι κατειλημμένος, μία πληροφορία που θα
χρειαστεί παρακάτω, στη συνέχεια της ανάλυσης του προβλήματος.
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο αντιστοιχίζονται και όλοι οι συνδυασμοί δίωρων κάθε
μαθήματος με τον καθηγητή στον οποίο ανήκουν, τροποποιώντας απλά κάθε φορά τον
αριθμό των δίωρων κάθε μαθήματος που θέλουμε να εκτελεστούν ανάλογα με το εάν το
μάθημα αυτό είναι τετράωρο (δύο δίωρα) ή πεντάωρο (ένα δίωρο).
Έτσι, για τα δίωρα των Μαθημάτων 2 και 7 και τον Καθηγητή 2, θα ισχύει: (Πίνακας 8)
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Πίνακας 8: Αντιστοίχιση δίωρων Μαθημάτων με τον Καθηγητή 2

Μάθημα 2

Μάθημα 7

Καθηγητής 2

Mathima2(2,1,1)

+

Mathima2(7,1,1)

=

Kathigitis2(2,1,1)

Mathima2(2,1,2)

+

Mathima2(7,1,2)

=

Kathigitis2(2,1,2)

Mathima2(2,1,3)

+

Mathima2(7,1,3)

=

Kathigitis2(2,1,3)

Mathima2(2,1,4)

+

Mathima2(7,1,4)

=

Kathigitis2(2,1,4)

Mathima2(2,1,5)

+

Mathima2(7,1,5)

=

Kathigitis2(2,1,5)

Mathima2(2,1,6)

+

Mathima2(7,1,6)

=

Kathigitis2(2,1,6)

Mathima2(2,1,7)

+

Mathima2(7,1,7)

=

Kathigitis2(2,1,7)

Mathima2(2,1,8)

+

Mathima2(7,1,8)

=

Kathigitis2(2,1,8)

Mathima2(2,2,1)

+

Mathima2(7,2,1)

=

Kathigitis2(2,2,1)

Mathima2(2,2,2)

+

Mathima2(7,2,2)

=

Kathigitis2(2,2,2)

Mathima2(2,2,3)
.
.
.

+
.
.
.

Mathima2(7,2,3)
.
.
.

=
.
.
.

Kathigitis2(2,2,3)
.
.
.

Mathima2(2,5,8)

+

Mathima2(7,5,8)

=

Kathigitis2(2,5,8)

=
(sum)
1

=
(sum)
2

=
(sum)
3

Παρομοίως, θα γίνει και η αντιστοίχιση δίωρων των Μαθημάτων 3 και 8 στον Καθηγητή 3,
των Μαθημάτων 4 και 9 στον Καθηγητή 4 και τέλος των Μαθημάτων 5 και 10 στον
Καθηγητή 5.
3) Επόμενο βήμα, έχοντας ολοκληρώσει τα προηγούμενα στάδια, είναι τα εξάμηνα και πιο
συγκεκριμένα, το πως θα αποκλειστεί το ενδεχόμενο δίωρα μαθήματα, τα οποία ανήκουν
στο ίδιο εξάμηνο, να εκτελούνται ταυτόχρονα.
Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί παραμένει ίδια με την προηγούμενη κατηγορία,
καθώς σκοπός παραμένει η αποτροπή της εκτέλεσης ίδιων συνδυασμών δίωρων που
ανήκουν σε συγκεκριμένα μαθήματα.
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Ξεκινώντας με τα Μαθήματα 1, 3, 5, 7 και 9 του πρώτου εξαμήνου, πρέπει να διασφαλιστεί
πως το δίωρο του Μαθήματος 1, το δίωρο του Μαθήματος 3, το δίωρο του Μαθήματος 5,
τα δύο δίωρα του Μαθήματος 7 και τα δύο δίωρα του Μαθήματος 9, δεν θα έχουν τη
δυνατότητα να εκτελεστούν ταυτόχρονα. Συνολικά δηλαδή, υπάρχουν 7 διαφορετικά
δίωρα άρα και 7 διαφορετικοί συνδυασμοί τoυ ζεύγους (J,D). Για να διασφαλιστεί η
επιθυμητή αυτή διαφορετικότητα, πρέπει να ισχύει:
Mathima2(1,J,D) + Mathima2(3,J,D) + Mathima2(5,J,D) + Mathima2(7,J,D) + Mathima2(9,J,D)
≤ 1, για όλα τα J και όλα τα D.
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται εύκολα με την εξίσωση:
Mathima2(1,J,D) + Mathima2(3,J,D) + Mathima2(5,J,D) + Mathima2(7,J,D) + Mathima2(9,J,D)
= Εksamino2(1,J,D) , για όλα τα J και όλα τα D. (1.2)
Όπως και φαίνεται παρακάτω, στον Πίνακα 9, καθώς οι μεταβλητές Eksamino2(Ε,J,D) είναι
δυαδικές, όπως και όλες οι άλλες μεταβλητές που έχουν οριστεί.

Πίνακας 9: Αντιστοίχιση δίωρων Μαθημάτων με το Εξάμηνο 1
Μάθημα 1

Μάθημα 3

Μάθημα5

Μάθημα 7

Μάθημα 9

Εξάμηνο 1

Mathima2(1,1,1)

+

Mathima2(3,1,1)

+

Mathima2(5,1,1)

+

Mathima2(7,1,1)

+

Mathima2(9,1,1)

=

Eksamino2(1,1,1)

Mathima2(1,1,2)

+

Mathima2(3,1,2)

+

Mathima2(5,1,2)

+

Mathima2(7,1,2)

+

Mathima2(9,1,2)

=

Eksamino2(1,1,2)

Mathima2(1,1,3)

+

Mathima2(3,1,3)

+

Mathima2(5,1,3)

+

Mathima2(7,1,3)

+

Mathima2(9,1,3)

=

Eksamino2(1,1,3)

Mathima2(1,1,4)

+

Mathima2(3,1,4)

+

Mathima2(5,1,4)

+

Mathima2(7,1,4)

+

Mathima2(9,1,4)

=

Eksamino2(1,1,4)

Mathima2(1,1,5)

+

Mathima2(3,1,5)

+

Mathima2(5,1,5)

+

Mathima2(7,1,5)

+

Mathima2(9,1,5)

=

Eksamino2(1,1,5)

Mathima2(1,1,6)

+

Mathima2(3,1,6)

+

Mathima2(5,1,6)

+

Mathima2(7,1,6)

+

Mathima2(9,1,6)

=

Eksamino2(1,1,6)

Mathima2(1,1,7)

+

Mathima2(3,1,7)

+

Mathima2(5,1,7)

+

Mathima2(7,1,7)

+

Mathima2(9,1,7)

=

Eksamino2(1,1,7)

Mathima2(1,1,8)

+

Mathima2(3,1,8)

+

Mathima2(5,1,8)

+

Mathima2(7,1,8)

+

Mathima2(9,1,8)

=

Eksamino2(1,1,8)

Mathima2(1,2,1)

+

Mathima2(3,2,1)

+

Mathima2(5,2,1)

+

Mathima2(7,2,1)

+

Mathima2(9,2,1)

=

Eksamino2(1,2,1)

Mathima2(1,2,2)

+

Mathima2(3,2,2)

+

Mathima2(5,2,2)

+

Mathima2(7,2,2)

+

Mathima2(9,2,2)

=

Eksamino2(1,2,2)

Mathima2(1,2,3)

+

Mathima2(3,2,3)

+

Mathima2(5,2,3)

+

Mathima2(7,2,3)

+

Mathima2(9,2,3)

=

Eksamino2(1,2,3)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mathima2(1,5,8)

+

Mathima2(3,5,8)

+

Mathima2(5,5,8)

+

Mathima2(7,5,8)

+

Mathima2(9,5,8)

=

Eksamino2(1,5,8)
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Είναι σημαντικό να τονιστεί, πως σε αυτό το στάδιο, δεν χρειάζεται να διασφαλιστεί ο
ακριβής αριθμός των δίωρων που πρέπει να πραγματοποιηθούν για κάθε ένα από τα
παραπάνω μαθήματα. Αυτό συμβαίνει διότι ο ακριβής αριθμός των δίωρων έχει
διασφαλιστεί στην κατηγορία των περιορισμών που αναλύθηκαν παραπάνω (βλ. Πίνακα 7
και 8).
Η διαφορά που παρατηρείται εδώ, είναι πως η αντιστοίχιση των δίωρων των Μαθημάτων
1, 3, 5, 7 και 9 γίνεται τώρα με τον πίνακα μεταβλητών eksamino2(1,J,D), δηλαδή με το
Εξάμηνο 1 και όχι με κάποιον καθηγητή όπως στην εξίσωση (1.1).
Για παράδειγμα:
Εάν εκτελεστεί το πέμπτο πιθανό δίωρο της Παρασκευής για το Mάθημα 5,
( Mathima2(5,5,5) = 1 ),
τότε με βάση την εξίσωση που περιγράφεται στον Πίνακα 9, θα ισχύει και
Eksamino2(1,5,5) = 1, ενώ παράλληλα θα προκύπτει:
Mathima2(1,5,5) = 0
Mathima2(3,5,5) = 0
Mathima2(7,5,5) = 0
Mathima2(9,5,5) = 0
Αντίστοιχα, προκύπτει και ο πίνακας 10 όπου περιγράφεται το δεύτερο εξάμηνο, με τη
μόνη διαφορά ότι εδώ εμφανίζονται τα Μαθήματα 2, 4, 6, 8 και 10.
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Έχοντας ολοκληρώσει την κατανομή των δίωρων των Μαθημάτων 1 έως 10 στους
Καθηγητές και τα Εξάμηνα, το τελευταίο βήμα στην αντιστοίχιση αποτελεί η διασφάλιση
πως δεν θα είναι δυνατή η αλληλοεπικάλυψη των δίωρων.
Η μέθοδος με την οποία ορίστηκαν τα πιθανά δίωρα (Πίνακας 3), δηλαδή σύμφωνα με την
ώρα έναρξής τους, είναι πιθανό να δημιουργήσει αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των δίωρων.
Ειδικότερο παράδειγμα, αποτελεί η πιθανή εκτέλεση του ενός εκ των δύο δίωρων του
Μαθήματος 6, τη Δευτέρα, στην πρώτη δυνατή έναρξης, δηλαδή:
Mathima2(6,1,1) = 1.
Δεδομένου ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δημιουργηθεί ανάλογος αποκλεισμός, μπορεί να
προκύψει στη λύση του προβλήματος ότι το δεύτερο από τα δύο δίωρα του Μαθήματος 6
θα ξεκινάει επίσης τη Δευτέρα, στη δεύτερη δυνατή ώρα έναρξης, δηλαδή:
Mathima2(6,1,2) = 1.
Κάτι τέτοιο θα είχε ως συνέπεια, το πρώτο δίωρο του Μαθήματος 6 να ξεκινούσε στις 09:00
και το δεύτερο δίωρο του ίδιου μαθήματος στις 10:00, δημιουργώντας μία μη αποδεκτή
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αλληλοεπικάλυψη. Για την προσπέλαση αυτού του σκοπέλου, κρίνεται αναγκαία η
δημιουργία ενός νέου περιορισμού.
Συνεπώς, προκύπτει ότι για το δείκτη που περιγράφει τα πιθανά δίωρα (D), και
οπουδήποτε αυτός περιλαμβάνεται, θα πρέπει να ισχύει:
D + (D+1) ≤ 1, για D από 1 έως 7.
Δηλαδή στην περίπτωση που περιγράφεται:
Mathima2(6,1,1) + Mathima2(6,1,2) ≤ 1.
Ανατρέχοντας στον Πίνακα 3, διαπιστώνεται πως κάτι τέτοιο δεν είναι ταιριαστό για όλα τα
D, καθώς για D από 1 έως 4 τα πιθανά δίωρα είναι διαδοχικά, παρομοίως και για D από 5
έως 8, αλλά μεταξύ των δύο αυτών διαστημάτων {1,4} και {5,8} παρατηρείται ένα κενό (το
μεσημεριανό διάλειμμα) το οποίο δημιουργεί αυτήν την ασυνέχεια.
Για D = 4, και με βάση την παραπάνω ανίσωση, θα ισχύει:
D4 + D5 ≤ 1.
Δηλαδή στην περίπτωση του παραδείγματος, Mathima2(6,1,4) + Mathima2(6,1,5) ≤ 1,
το οποίο δεν υπάρχει λόγος να ισχύει, εφόσον οι δύο αυτές μεταβλητές πρέπει να είναι
ελεύθερες να πάρουν και οι δύο την τιμή 1, λόγω της προκύπτουσας ασυνέχειας που
αναφέρθηκε. Προκύπτει λοιπόν ο παρακάτω γενικός κανόνα για το δείκτη (D):
D + (D+1) ≤ 1, για D από 1 έως 3
Και
D + (D+1) ≤ 1, για D από 5 έως 7.
Όπως αναφέρθηκε, πρέπει να εφαρμοστεί ο νέος αυτός περιορισμός σε όλες τις
μεταβλητές που περιλαμβάνουν το δείκτη (D). Γίνεται εύκολα αντιληπτό, πως η καθολική
και αναλυτική εφαρμογή του θα δημιουργούσε μία ιδιαίτερα χρονοβόρα πολυπλοκότητα
στην υπάρχουσα μεθοδολογία. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, θα εφαρμοστεί ο νέος
περιορισμός μόνο στους πίνακες των Καθηγητών ( Kathigitis2(K,J,D) ) και των Εξαμήνων (
Eksamino2(E,J,D) ). Με αυτόν τον έμμεσο τρόπο, θα εφαρμοστεί στο σύνολο του
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ωρολογίου προγράμματος, διότι κάθε συνδυασμός δίωρου Μαθήματος (J,D) εμπεριέχεται
σε μία μοναδική εξίσωση με τον ίδιο συνδυασμό (J,D) του καθηγητή στον οποίο ανήκει, και
σε μία μοναδική εξίσωση με το συνδυασμό (J,D) του εξαμήνου στο οποίο διδάσκεται.
Πιο συγκεκριμένα, και με βάση το παράδειγμα που αναφέρθηκε προηγουμένως, εάν
ισχύει:
Kathigitis2(1,J,D) + Kathigitis2(1,J,D+1) ≤ 1, για όλα τα J και για D από 1 έως 3
Kathigitis2(1,J,D) + Kathigitis2(1,J,D+1) ≤ 1, για όλα τα J και για D από 5 έως 7,
εξασφαλίζεται ότι και για το Μάθημα 6 που ανήκει στον Καθηγητή 1 θα ισχύει:
Mathima2(6,J,D) + Mathima2(6,J,D+1) ≤ 1, για όλα τα J και για D από 1 έως 3
Mathima2(6,J,D) + Mathima2(6,J,D+1) ≤ 1, για όλα τα J και για D από 5 έως 7,
διότι, έστω ότι Mathima2(6,1,1) = 1, τότε από τον πίνακα 4 προκύπτει ότι και
Kathigitis2(1,1,1). Αν θεωρήσουμε ότι και Mathima2(6,1,2) = 1, θα ισχύει αντίστοιχα
Kathigitis2(1,1,2) = 1, προκύπτει λοιπόν:
Kathigitis2(1,1,1) + Kathigitis2(1,1,2) = 2 (≥ 1), το οποίο είναι άτοπο.
Θα ισχύει λοιπόν:
Kathigitis2(K,J,D) + Kathigitis2(K,J,D+1) ≤ 1, για όλα τα K,J και για D από 1 έως 3
Kathigitis2(K,J,D) + Kathigitis2(K,J,D+1) ≤ 1, για όλα τα K,J και για D από 5 έως 7.
Με τον τρόπο αυτό αποκλείεται το ενδεχόμενο αλληλοεπικάλυψης των δίωρων των
Μαθημάτων 1 και 6 μεταξύ τους και αντίστοιχα των Μαθημάτων 2 και 7, των Μαθημάτων
3 και 8, των Μαθημάτων 4 και 9 και τέλος των Μαθημάτων 5 και 10, χωρίς να χρειάζεται να
δημιουργηθούν επιπρόσθετοι περιορισμοί. Με την ίδια λογική, προκύπτει το συμπέρασμα
πως θα πρέπει να ισχύει και:
Eksamino2(E,J,D) + Eksamino2(E,J,D+1) ≤1, για όλα τα Ε, J και για D από 1 έως 3
Eksamino2(E,J,D) + Eksamino2(E,J,D+1) ≤1, για όλα τα Ε, J και για D από 5 έως 7,
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προκειμένου να αποκλειστεί οποιαδήποτε αλληλοεπικάλυψη των Μαθημάτων 1, 3, 5, 7 και
9 του πρώτου εξαμήνου (Πίνακας 9) αλλά και των Μαθημάτων 2, 4, 6, 8 και 10 του
δεύτερου εξαμήνου (Πίνακας 10).
Ολοκληρώνοντας έτσι την ενότητα αυτή που αφορούσε τους κανόνες – περιορισμούς με
βάση τους οποίους θα κατανεμηθούν τα δίωρα όλων των μαθημάτων στα εξάμηνα και
τους καθηγητές που ανήκουν, παρακάτω θα αναλυθεί το δεύτερο μέρος του προβλήματος,
το οποίο αφορά τα τρίωρα.

2.3.2. Τρίωρα
Οι δυσκολίες που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στη διανομή των μεταβλητών που
αντιπροσωπεύουν το σύνολο των πιθανών τρίωρων ανά μάθημα, είναι παρόμοιες με αυτές
που ήδη αναφέρθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη ότι πλέον θα χρησιμοποιηθούν πίνακες
μεταβλητών που περιλαμβάνουν τρίωρα εξαμήνων, καθηγητών και μαθημάτων και όχι
δίωρα. Ξεκινώντας λοιπόν την κατάστρωση των περιορισμών που θα χρειαστούν,
αναλύοντας τις δυσκολίες που είναι εμφανές ότι θα προκύψουν.
1) Σε κάθε μάθημα πρέπει να εκτελείται συγκεκριμένος αριθμός τρίωρων. Είτε ένας
συνδυασμός αν το μάθημα αυτό είναι πεντάωρο, είτε κανένας συνδυασμός αν το μάθημα
αυτό είναι τετράωρο.
2) Πρέπει να μην επιτρέπεται σε τρίωρα μαθημάτων που ανήκουν στον ίδιο καθηγητή να
διδάσκονται ταυτόχρονα.
3) Πρέπει να μην επιτρέπεται σε τρίωρα μαθημάτων που ανήκουν στο ίδιο εξάμηνο να
διδάσκονται ταυτόχρονα.
4) Πρέπει να μην επιτρέπεται η αλληλοεπικάλυψη τρίωρων που ανήκουν σε μαθήματα του
ίδιου εξαμήνου ή καθηγητή.
Ξεκινώντας την ανάλυση με τα Μαθήματα 1 και 6 του Καθηγητή 1, πρέπει να διασφαλιστεί
ότι από το Μάθημα 1 θα διδαχτεί ένα τρίωρο, ενώ από το Μάθημα 6 κανένα τρίωρο καθώς
το μάθημα αυτό είναι τετράωρο.
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Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 11) εμφανίζεται η εξίσωση:
Mathima3(1,J,T) + Mathima3(6,J,T) = Kathigitis3(1,J,T), για όλα τα J και T. (2.1)
Πίνακας 11: Αντιστοίχιση τρίωρων Μαθημάτων με τον Καθηγητή 1

Μάθημα 1

Μάθημα 6

Καθηγητής 1

Mathima3(1,1,1)

+

Mathima3(6,1,1)

=

Kathigitis3(1,1,1)

Mathima3(1,1,2)

+

Mathima3(6,1,2)

=

Kathigitis3(1,1,2)

Mathima3(1,1,3)

+

Mathima3(6,1,3)

=

Kathigitis3(1,1,3)

Mathima3(1,1,4)

+

Mathima3(6,1,4)

=

Kathigitis3(1,1,4)

Mathima3(1,1,5)

+

Mathima3(6,1,5)

=

Kathigitis3(1,1,5)

Mathima3(1,1,6)

+

Mathima3(6,1,6)

=

Kathigitis3(1,1,6)

Mathima3(1,2,1)

+

Mathima3(6,2,1)

=

Kathigitis3(1,2,1)

Mathima3(1,2,2)

+

Mathima3(6,2,2)

=

Kathigitis3(1,2,2)

Mathima3(1,2,3)

+

Mathima3(6,2,3)

=

Kathigitis3(1,2,3)

.
.
.

.
.
.

.
.
.

Mathima3(1,5,6)

+

Mathima3(6,5,6)

.
.
.
=

Kathigitis3(1,5,6)

=
(sum)

=
(sum)

=
(sum)

1

0

1

1) Παρατηρείται ότι εάν αθροιστεί όλη η πρώτη κάθετη στήλη, δηλαδή εάν αθροιστούν
όλες οι μεταβλητές Mathima3(1,J,Τ) για όλα τα J και όλα τα Τ μεταξύ τους και εξισωθούν με
τη μονάδα, διασφαλίζεται ότι θα εκτελεστεί ακριβώς ένα δίωρο από όλους τους πιθανούς
συνδυασμούς (J,Τ) για το Μάθημα 1.
Δηλαδή υπάρχει ακριβώς ένας συνδυασμός (J1,T1) τέτοιος ώστε Mathima3(1,J1,Τ1) = 1.
Αντίστοιχα, αθροίζοντας όλη τη δεύτερη κάθετη στήλη, δηλαδή αν αθροιστούν όλες οι
μεταβλητές Mathima3(6,J,Τ) για όλα τα J και όλα τα Τ μεταξύ τους και εξισωθούν με το
μηδέν, εξασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό ότι δεν θα εκτελεστεί κανένα τρίωρο από όλους
τους πιθανούς συνδυασμούς (J,T) για το Μάθημα 6.
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Δηλαδή, Mathima3(6,J,Τ) = 0, για όλα τα J και T.
2) Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως στο συγκεκριμένο παράδειγμα, όλοι οι καθηγητές
έχουν από ένα και μόνο τρίωρο, δηλαδή δεν χρειάζονται διαφορετικούς συνδυασμούς (J,T)
για τα τρίωρα των μαθημάτων που τους αντιστοιχούν, αλλά παρόλα αυτά θα γίνει η
ανάπτυξη ενός πιο γενικού μοντέλου, στο οποίο θα είναι δυνατό να αντιστοιχηθεί
παραπάνω από ένα τρίωρο σε κάποιον καθηγητή.
Έτσι, εάν ήταν επιθυμητό να εκτελεστεί ένα τρίωρο και για το Μάθημα 6 (η κάθετη στήλη
του μαθήματος θα εξισωνόταν με τη μονάδα και όχι με το μηδέν) , θα προέκυπταν δύο
ξεχωριστοί συνδυασμοί (J,T) από την εξίσωση (2.1) που αναφέρθηκε στον Πίνακα 11,
καθώς υπάρχει συνδυασμός:
(J1,Τ1) για τον οποίο ισχύει Mathima3(1,J1,T1) = 1,
ενώ επίσης θα υπήρχε συνδυασμός (J2,Τ2) για τον οποίο θα ίσχυε:
Mathima3(6,J2,T2) = 1,
και επειδή εκ των προτέρων ισχύει Kathigitis3(Κ,J,T) ≤ 1, για όλα τα Κ, J και T,
αποδεικνύεται ότι (J1,Τ1) ≠ (J2,Τ2), υπάρχουν δηλαδή δύο διαφορετικοί συνδυασμοί (J,T),
ένας για κάθε τρίωρο μαθήματος που πρέπει να διδαχθεί.
Παράλληλα, η εξίσωση (2.1) εξυπηρετεί στην αντιστοίχιση του κάθε συνδυασμού τρίωρου
(J,T) που θα διδαχθεί, με τον ίδιο συνδυασμό τρίωρου (J,T) στο πρόγραμμα του καθηγητή.
Δηλαδή, για (J1,Τ1) θα ισχύει:
Mathima3(1,J1,T1) + Mathima3(6,J1,T1) = Kathigitis3(1,J1,T1)
και επειδή Mathima3(1,J1,T1) = 1, θα ισχύει και Kathigitis3(1,J1,T1) = 1
Με τον τρόπο αυτό, αποδεικνύεται ότι ο συνδυασμός (J1,Τ1) έχει χρησιμοποιηθεί από τους
διαθέσιμους συνδυασμούς που έχει ο Καθηγητής 1 προκειμένου να διδάξει τα τρίωρα που
του αντιστοιχούν, και να τεθεί ως κατειλημμένος.
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα αντιστοιχιστούν όλοι οι συνδυασμοί τρίωρων κάθε
μαθήματος με τον καθηγητή στον οποίο ανήκουν, τροποποιώντας απλά κάθε φορά τον
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αριθμό των τρίωρων κάθε μαθήματος που είναι επιθυμητό να διδαχθούν, ανάλογα με το
εάν το μάθημα αυτό είναι τετράωρο (κανένα τρίωρο) ή πεντάωρο (ένα τρίωρο).
Έτσι, για τα τρίωρα των Μαθημάτων 2 και 7 και τον Καθηγητή 2, θα ισχύει (Πίνακας 12):
Πίνακας 12: Αντιστοίχιση τρίωρων Μαθημάτων με τον Καθηγητή 2

Μάθημα 2

Μάθημα 7

Καθηγητής 2

Mathima3(2,1,1)

+

Mathima3(7,1,1)

=

Kathigitis3(2,1,1)

Mathima3(2,1,2)

+

Mathima3(7,1,2)

=

Kathigitis3(2,1,2)

Mathima3(2,1,3)

+

Mathima3(7,1,3)

=

Kathigitis3(2,1,3)

Mathima3(2,1,4)

+

Mathima3(7,1,4)

=

Kathigitis3(2,1,4)

Mathima3(2,1,5)

+

Mathima3(7,1,5)

=

Kathigitis3(2,1,5)

Mathima3(2,1,6)

+

Mathima3(7,1,6)

=

Kathigitis3(2,1,6)

Mathima3(2,2,1)

+

Mathima3(7,2,1)

=

Kathigitis3(2,2,1)

Mathima3(2,2,2)

+

Mathima3(7,2,2)

=

Kathigitis3(2,2,2)

Mathima3(2,2,3)

+

Mathima3(7,2,3)

=

Kathigitis3(2,2,3)

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

Mathima3(2,5,6)

+

Mathima3(2,5,6)

=

Kathigitis3(2,5,6)

=
(sum)

=
(sum)

=
(sum)

1

0

1

Παρομοίως, θα γίνει και η αντιστοίχιση των τρίωρων των Μαθημάτων 3 και 8 στον
Καθηγητή 3, των Μαθημάτων 4 και 9 στον Καθηγητή 4 και τέλος των Μαθημάτων 5 και 10
στον Καθηγητή 5.
3) Η μεθοδολογία παραμένει ίδια με την κατηγορία που ήδη έχει αναλυθεί, καθώς ο
σκοπός παραμένει να αποτραπεί η εκτέλεση ίδιων συνδυασμών τρίωρων (J,T) που ανήκουν
σε συγκεκριμένα μαθήματα.
Έτσι για τα Μαθήματα 1, 3, 5, 7 και 9 του πρώτου εξαμήνου, πρέπει να επιβεβαιωθεί πώς
το τρίωρο του Μαθήματος 1, το τρίωρο του Μαθήματος 3 και το τρίωρο του Μαθήματος 5
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-καθώς τα Μαθήματα 7 και 9 δεν περιλαμβάνουν τρίωρο- δεν θα έχουν τη δυνατότητα να
διδαχθούν ταυτόχρονα. Συνολικά δηλαδή, υπάρχουν τρία διαφορετικά τρίωρα, άρα θα
πρέπει να δημιουργηθούν και τρεις διαφορετικοί συνδυασμοί τoυ ζεύγους (J,Τ), ένας για
κάθε τρίωρο.
Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 13) ισχύει η εξίσωση:
Mathima3(1,J,T) + Mathima3(3,J,T) + Mathima3(5,J,T) + Mathima3(7,J,T) + Mathima3(9,J,T) =
Eksamino3(1,J,T), για όλα τα J και T (2.2)

Πίνακας 13: Αντιστοίχιση τρίωρων Μαθημάτων με το Εξάμηνο 1
Μάθημα 1

Μάθημα 3

Μάθημα5

Μάθημα 7

Μάθημα 9

Εξάμηνο 1

Mathima3(1,1,1)

+

Mathima3(3,1,1)

+

Mathima3(5,1,1)

+

Mathima3(7,1,1)

+

Mathima3(9,1,1)

=

Eksamino3(1,1,1)

Mathima3(1,1,2)

+

Mathima3(3,1,2)

+

Mathima3(5,1,2)

+

Mathima3(7,1,2)

+

Mathima3(9,1,2)

=

Eksamino3(1,1,2)

Mathima3(1,1,3)

+

Mathima3(3,1,3)

+

Mathima3(5,1,3)

+

Mathima3(7,1,3)

+

Mathima3(9,1,3)

=

Eksamino3(1,1,3)

Mathima3(1,1,4)

+

Mathima3(3,1,4)

+

Mathima3(5,1,4)

+

Mathima3(7,1,4)

+

Mathima3(9,1,4)

=

Eksamino3(1,1,4)

Mathima3(1,1,5)

+

Mathima3(3,1,5)

+

Mathima3(5,1,5)

+

Mathima3(7,1,5)

+

Mathima3(9,1,5)

=

Eksamino3(1,1,5)

Mathima3(1,1,6)

+

Mathima3(3,1,6)

+

Mathima3(5,1,6)

+

Mathima3(7,1,6)

+

Mathima3(9,1,6)

=

Eksamino3(1,1,6)

Mathima3(1,2,1)

+

Mathima3(3,2,1)

+

Mathima3(5,2,1)

+

Mathima3(7,2,1)

+

Mathima3(9,2,1)

=

Eksamino3(1,2,1)

Mathima3(1,2,2)

+

Mathima3(3,2,2)

+

Mathima3(5,2,2)

+

Mathima3(7,2,2)

+

Mathima3(9,2,2)

=

Eksamino3(1,2,2)

Mathima3(1,2,3)

+

Mathima3(3,2,3)

+

Mathima3(5,2,3)

+

Mathima3(7,2,3)

+

Mathima3(9,2,3)

=

Eksamino3(1,2,3)

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

Mathima3(1,5,6)

+

Mathima3(3,5,6)

+

Mathima3(5,5,6)

+

Mathima3(7,5,6)

+

Mathima3(9,5,6)

=

Eksamino3(1,5,6)

Οι στήλες των Μαθημάτων 7 και 9 συμμετέχουν στον πίνακα απλά και μόνο για να
διασφαλιστεί μία γενικότερη εικόνα του εξαμήνου, καθώς όπως έχει αναφερθεί, στο
παράδειγμα ισχύει:
Mathima3(7,J,T) = 0, για όλα τα J και T.
Mathima3(9,J,T) = 0, για όλα τα J και T.
Είναι σημαντικό να τονιστεί, πως σε αυτό το στάδιο, δεν χρειάζεται να διασφαλιστεί ο
ακριβής αριθμό των τρίωρων που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για κάθε ένα από τα
38

Ανάπτυξη Μοντέλου για τη Βέλτιστη Κατανομή Πόρων σε Προβλήματα Αντιστοίχισης

παραπάνω μαθήματα. Αυτό συμβαίνει διότι ο ακριβής αριθμός των τρίωρων έχει
διασφαλιστεί στην κατηγορία των περιορισμών που προαναφέρθηκε (βλ. Πίνακας 11 και
12).
Η διαφορά που παρατηρείται εδώ, είναι πως η αντιστοίχιση των τρίωρων των Μαθημάτων
1, 3, 5, 7 και 9 γίνεται τώρα με τον πίνακα μεταβλητών eksamino3(1,J,T), δηλαδή με το
Εξάμηνο 1 και όχι με κάποιον καθηγητή όπως στην εξίσωση (2.1).
Για παράδειγμα:
Εάν εκτελεστεί το έκτο πιθανό τρίωρο της Πέμπτης για το μάθημα 5, δηλαδή:
( Mathima3(5,4,6) = 1 ),
τότε με βάση την εξίσωση που περιγράφεται στον Πίνακα 13, θα ισχύει και
Eksamino3(1,4,6) = 1, και παράλληλα θα προκύψει:
Mathima3(1,4,6) = 0
Mathima3(3,4,6) = 0
Mathima3(7,4,6) = 0
Mathima3(9,4,6) = 0
Ταυτόχρονα, γίνεται αντιληπτό πως με τον τρόπο αυτό, ο συνδυασμός (4,6) έχει
χρησιμοποιηθεί από τους διαθέσιμους συνδυασμούς που έχει το Εξάμηνο 1 προκειμένου
να κατανεμηθούν σε αυτό τα τρίωρα που του αντιστοιχούν, και να το θέσουμε ως
κατειλημμένο.
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Ομοίως, θα γίνει η επεξεργασία και για τα τρίωρα των Μαθημάτων 2, 4, 6, 8 και 10 του
δεύτερου εξαμήνου (Πίνακας 14).
Πίνακας 14: Αντιστοίχιση τρίωρων Μαθημάτων με το Εξάμηνο 2
Μάθημα 2

Μάθημα 4

Μάθημα 6

Μάθημα 8

Μάθημα 10

Εξάμηνο 2

Mathima3(2,1,1)

+

Mathima3(4,1,1)

+

Mathima3(6,1,1)

+

Mathima3(8,1,1)

+

Mathima3(10,1,1)

=

Eksamino3(2,1,1)

Mathima3(2,1,2)

+

Mathima3(4,1,2)

+

Mathima3(6,1,2)

+

Mathima3(8,1,2)

+

Mathima3(10,1,2)

=

Eksamino3(2,1,2)

Mathima3(2,1,3)

+

Mathima3(41,3)

+

Mathima3(6,1,3)

+

Mathima3(8,1,3)

+

Mathima3(10,1,3)

=

Eksamino3(2,1,3)

Mathima3(2,1,4)

+

Mathima3(4,1,4)

+

Mathima3(6,1,4)

+

Mathima3(8,1,4)

+

Mathima3(10,1,4)

=

Eksamino3(2,1,4)

Mathima3(2,1,5)

+

Mathima3(4,1,5)

+

Mathima3(6,1,5)

+

Mathima3(8,1,5)

+

Mathima3(10,1,5)

=

Eksamino3(2,1,5)

Mathima3(2,1,6)

+

Mathima3(4,1,6)

+

Mathima3(6,1,6)

+

Mathima3(8,1,6)

+

Mathima3(10,1,6)

=

Eksamino3(2,1,6)

Mathima3(2,2,1)

+

Mathima3(4,2,1)

+

Mathima3(6,2,1)

+

Mathima3(8,2,1)

+

Mathima3(10,2,1)

=

Eksamino3(2,2,1)

Mathima3(2,2,2)

+

Mathima3(4,2,2)

+

Mathima3(6,2,2)

+

Mathima3(8,2,2)

+

Mathima3(10,2,2)

=

Eksamino3(2,2,2)

Mathima3(2,2,3)

+

Mathima3(4,2,3)

+

Mathima3(6,2,3)

+

Mathima3(8,2,3)

+

Mathima3(10,2,3)

=

Eksamino3(2,2,3)

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

Mathima3(2,5,6)

+

Mathima3(4,5,6)

+

Mathima3(6,5,6)

+

Mathima3(8,5,6)

+

Mathima3(10,5,6)

=

Eksamino3(2,5,6)

4) Μετά την ολοκλήρωση της κατανομής των τρίωρων των Μαθημάτων 1 έως 10 στους
Καθηγητές και τα Εξάμηνα, το τελευταίο βήμα στην αντιστοίχιση αποτελεί η διασφάλιση
πως δεν θα είναι δυνατή η αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των τρίωρων.
Η μέθοδος με την οποία ορίστηκαν τα πιθανά τρίωρα (Πίνακας 4), δηλαδή σύμφωνα με
την ώρα έναρξής τους, είναι πιθανό να δημιουργήσει αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των
τρίωρων. Ειδικότερο παράδειγμα αποτελεί η πιθανή εκτέλεση του τρίωρου του
Μαθήματος 1, τη Δευτέρα, στη πρώτη δυνατή ώρα έναρξης, δηλαδή:
Mathima3(1,1,1) = 1.
Δεδομένου ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δημιουργηθεί ανάλογος αποκλεισμός, μπορεί να
προκύψει στη λύση του προβλήματος ότι το τρίωρο του Μαθήματος 2 θα ξεκινάει επίσης
τη Δευτέρα, στη δεύτερη δυνατή ώρα έναρξης, δηλαδή:
Mathima3(2,1,2) = 1,
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ενώ τέλος, ας θεωρηθεί ότι αντίστοιχα προκύπτει πως το τρίωρο του Μαθήματος 3 θα
ξεκινάει επίσης τη Δευτέρα, στη Τρίτη δυνατή ώρα έναρξης, δηλαδή:
Mathima3(3,1,2) = 1.
Κάτι τέτοιο θα είχε ως συνέπεια, το τρίωρο του Μαθήματος 1 να ξεκινούσε στις 09:00, το
τρίωρο του Μαθήματος 2 στις 10:00 και το τρίωρο του Μαθήματος 3 στις 11:00,
δημιουργώντας μία μη αποδεκτή αλληλοεπικάλυψη. Για την προσπέλαση του
προβλήματος αυτού, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία ενός νέου περιορισμού.
Συνεπώς, θεωρείται ότι για το δείκτη που περιγράφει τα πιθανά τρίωρα (T), και
οπουδήποτε αυτός περιλαμβάνεται, θα πρέπει να ισχύει:
Τ + (Τ+1) + (Τ+2) ≤ 1, για Τ από 1 έως 4.
Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση:
Mathima3(1,1,1) + Mathima3(3,1,2) + Mathima3(5,1,3) ≤ 1.
Με βάση τον Πίνακα 4, γίνεται αντιληπτό πως κάτι τέτοιο δεν είναι ταιριαστό για όλα τα
(T), καθώς για (T) από 1 έως 3 τα πιθανά τρίωρα είναι διαδοχικά, παρομοίως και για (Τ)
από 4 έως 6, αλλά μεταξύ των δύο αυτών διαστημάτων {1,3} και {4,6} παρατηρείται ένα
κενό (το μεσημεριανό διάλειμμα) το οποίο δημιουργεί αυτή την ασυνέχεια.
Για Τ = 2, έχουμε με βάση την παραπάνω ανίσωση:
2(Τ) + 3(Τ) + 4(Τ) ≤ 1.
Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση:
Mathima3(1,1,2) + Mathima3(2,1,3) + Mathima3(3,1,4) ≤ 1,
το οποίο δεν υπάρχει λόγος να ισχύει, εφόσον λόγω της ασυνέχειας που αναφέρθηκε
(Πίνακας 4), οι μεταβλητές Mathima3(2,1,3) και Mathima3(3,1,4)

πρέπει να είναι

ελεύθερες να μπορούν να πάρουν και οι δύο την τιμή 1. Συνεπώς, θα ισχύει ο παρακάτω
γενικός κανόνας για το δείκτη (Τ):

41

Ανάπτυξη Μοντέλου για τη Βέλτιστη Κατανομή Πόρων σε Προβλήματα Αντιστοίχισης

Τ + (Τ+1) + (Τ+2) ≤ 1, για Τ=1
και
Τ + (Τ+1) + (Τ+2) ≤ 1, για Τ=4.
Για να είναι αποτελεσματικός ο παραπάνω περιορισμός, θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλες
τις μεταβλητές που περιλαμβάνουν το δείκτη (Τ). Είναι όμως εύκολα αντιληπτό, πως η
καθολική και αναλυτική εφαρμογή του θα δημιουργούσε μία ιδιαίτερα χρονοβόρα
πολυπλοκότητα στη μεθοδολογία μας. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, θα εφαρμοστεί ο
νέος αυτός περιορισμός μόνο στους πίνακες των Καθηγητών ( Kathigitis3(K,J,Τ) ) και των
Εξαμήνων ( Eksamino3(E,J,Τ) ). Με αυτό τον έμμεσο τρόπο, θα εφαρμοστεί στο σύνολο του
ωρολογίου προγράμματος, διότι κάθε συνδυασμός τρίωρου Μαθήματος (J,Τ) εμπεριέχεται
σε μία μοναδική εξίσωση με τον ίδιο συνδυασμό (J,Τ) του καθηγητή στον οποίο ανήκει, και
σε μία μοναδική εξίσωση με το συνδυασμό (J,Τ) του εξαμήνου στο οποίο διδάσκεται.
Πιο συγκεκριμένα, και με βάση το παράδειγμα που προαναφέρθηκε, εάν ισχύει:
Eksamino3(1,J,Τ) + Eksamino3(1,J,T+1) + Eksamino3(1,J,T+2) ≤ 1, για όλα τα J και Τ=1
Eksamino3(1,J,Τ) + Eksamino3(1,J,T+1) + Eksamino3(1,J,T+2) ≤ 1, για όλα τα J και Τ=3,
διασφαλίζεται ότι και για τα Μαθήματα 1, 3 και 5 που ανήκουν στο Εξάμηνο 1 θα ισχύει:
Mathima3(1,1,Τ) + Mathima3(3,1,Τ+1) + Mathima3(5,1,Τ+2) ≤ 1, για Τ=1
Mathima3(1,1,Τ) + Mathima3(3,1,Τ+1) + Mathima3(5,1,Τ+2) ≤ 1, για Τ=4,
διότι έστω ότι Mathima3(1,1,1) = 1, τότε από τον Πίνακα 13 προκύπτει ότι και
Eksamino3(1,1,1) = 1. Αν θεωρηθεί επίσης ότι:
Mathima3(3,1,2) = 1 και Mathima3(5,1,3) = 1,
θα ισχύει αντίστοιχα: Eksamino3(1,1,2) = 1 και Eksamino3(1,1,3) = 1,
προκύπτει λοιπόν ότι:
Eksamino3(1,1,1) + Eksamino3(1,1,2) + Eksamino3(1,1,3) = 3 (≥ 1), το οποίο είναι άτοπο.
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Θα ισχύει λοιπόν:
Eksamino3(1,J,Τ) + Eksamino3(1,J,T+1) + Eksamino3(1,J,T+2) ≤ 1, για όλα τα J και Τ=1
Eksamino3(1,J,Τ) + Eksamino3(1,J,T+1) + Eksamino3(1,J,T+2) ≤ 1, για όλα τα J και Τ=3.
Με τον τρόπο αυτό αποκλείεται το ενδεχόμενο αλληλοεπικάλυψης των τρίωρων των
Μαθημάτων 1, 3 και 5 του πρώτου εξαμήνου μεταξύ τους και αντίστοιχα των Μαθημάτων
2 και 4 του δεύτερου εξαμήνου, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργηθούν επιπρόσθετοι
περιορισμοί. Με την ίδια λογική, θα εφαρμοστεί και ο περιορισμός:
Kathigitis3(1,J,Τ) + Kathigitis3(1,J,T+1) + Kathigitis3(1,J,T+2) ≤ 1, για όλα τα J και Τ=1
Kathigitis3(1,J,Τ) + Kathigitis3(1,J,T+1) + Kathigitis3(1,J,T+2) ≤ 1, για όλα τα J και Τ=3,
με μοναδικό σκοπό τη δημιουργία ενός πιο γενικού μοντέλου από το συγκεκριμένο
παράδειγμα, καθώς στην περίπτωση αυτή, όλοι οι καθηγητές καλούνται να διδάξουν
ακριβώς ένα τρίωρο, οπότε δεν υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο αλληλοεπικάλυψης.

2.3.3. Δίωρα και Τρίωρα
Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε η κατανομή των δίωρων και των τρίωρων συνδυασμών
των μαθημάτων στους καθηγητές και τα εξάμηνα που τους αντιστοιχούν. Τελευταίος
στόχος στην ενότητα αυτή, είναι η διασφάλιση πως δεν θα δημιουργείται καμία
αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των δίωρων συνδυασμών (J,D) και των τρίωρων συνδυασμών
(J,T).
Όπως παρατηρήθηκε στους Πίνακες 3 και 4, στην προσπάθεια να οριστούν μεταβλητές που
να περιγράφουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα εκτέλεσης δίωρων και τρίωρων ανά ημέρα,
υπάρχει αυξημένη πιθανότητα αλληλοεπικάλυψης μεταξύ αυτών. Ειδικότερα, και λόγω της
ασυνέχειας στους Πίνακες 3 και 4 που έχει ήδη αναφερθεί, προκύπτουν τα παρακάτω
συμπεράσματα για τους δείκτες (D) και (T).
Ο δείκτης (D) για τις τιμές 1 έως 3, δημιουργεί αλληλοεπικάλυψη με το δείκτη Τ=1. Για το
λόγο αυτό θεωρείται πως εάν ξεκινήσει κάποιο τρίωρο με δείκτη T=1, δεν πρέπει να
ξεκινήσει κανένα δίωρο με δείκτη D1 (D=1) ή D2 (D=2) ή D3 (D=3). Παρακάτω λοιπόν, θα
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πραγματοποιηθεί μία αντιστοίχιση μεταξύ των δίωρων (D) και των τρίωρων (T) που
περιλαμβάνουν κοινές μεταξύ τους ώρες. Έτσι:
D1 + D2 + D3

T1

D1 + D2 + D3 + D4
D2 + D3 + D4

D5 + D6 + D7
T2

T3

T4

D5 + D6 + D7 + D8
D6 + D7 + D8

T5

T6

Αντίστροφα όμως για το παράδειγμα αυτό, παρατηρείται ότι εάν δεν εκτελεστεί κάποιο
τρίωρο με δείκτη T=1, τότε με βάση όλα όσα έχουν αναφερθεί για τα δίωρα (D), τα D1 και
D3 θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν ταυτόχρονα. Προκύπτει έτσι ο εξής
περιορισμός:
D1 + D2 + D3 + 2×T1 ≤ 2

D5 + D6 + D7 + 2×T4 ≤ 2

D1 + D2 + D3 + D4 + 2×T2 ≤ 2

D5 + D6 + D7 + D8 + 2×T5 ≤ 2

D2 + D3 + D4 + 2×T3 ≤ 2

D6 + D7 + D8 + 2×T6 ≤ 2

Με την εφαρμογή του παραπάνω κανόνα στις μεταβλητές που περιλαμβάνουν τους δείκτες
(D) και (T), προκύπτει:
Για τις μεταβλητές που σχετίζονται με τα εξάμηνα:
Eksamino2(E,J,D) + Eksamino2(E,J,D+1) + Eksamino2(E,J,D+2) + 2 × Eksamino3(E,J,T) ≤ 2, για
όλα τα E, J και για τους εξής συνδυασμούς (D,T): (1,1), (2,3), (5,4) και (6,6).
Eksamino2(E,J,D) + Eksamino2(E,J,D+1) + Eksamino2(E,J,D+2) + Eksamino3(E,J,D+3) + 2 ×
Eksamino3(E, J ,T) ≤ 2, για όλα τα E, J και για τους εξής συνδυασμούς (D,T): (1,2) και (5,5).
Για τις μεταβλητές που σχετίζονται με τους καθηγητές:
Kathigitis2(E,J,D) + Kathigitis2(E,J,D+1) + Kathigitis2(E,J,D+2) + 2 × Kathigitis3(E,J,T) ≤ 2, για
όλα τα E, J και για τους εξής συνδυασμούς (D,T): (1,1), (2,3), (5,4) και (6,6).
Kathigitis2(E,J,D) + Kathigitis2(E,J,D+1) + Kathigitis2(E,J,D+2) + Kathigitis3(E,J,D+3) + 2 ×
Kathigitis3(E,J,T) ≤ 2, για όλα τα E, J και για τους εξής συνδυασμούς (D,T): (1,2) και (5,5).
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2.3.4. Πρόσθετοι Περιορισμοί
Στην ενότητα αυτή, θα εξεταστεί η ενδεχόμενη χρήση επιπρόσθετων περιορισμών που
δυνητικά μπορεί να χρειαστούν, προκειμένου το μαθηματικό μοντέλο να είναι όσο πιο
ρεαλιστικό γίνεται. Ειδικότερα, θα αναλυθούν οι παρακάτω περιπτώσεις:
Κάποιος καθηγητής δεν είναι διαθέσιμος μία συγκεκριμένη μέρα.
Δύο καθηγητές θέλουν να διδάσκουν αποκλειστικά τις ίδιες μέρες.
Κάποιο μάθημα θα πρέπει να διδάσκεται μόνο πρωινές/απογευματινές ώρες.
Κάποιος καθηγητής είναι διαθέσιμος μόνο πρωινές/απογευματινές ώρες.
2.3.4.1. Κάποιος καθηγητής δεν είναι διαθέσιμος μία συγκεκριμένη μέρα
Έστω ότι ο Καθηγητής 3 δεν είναι διαθέσιμος τις Πέμπτες. Θα πρέπει λοιπόν, να
αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο συγκεκριμένος καθηγητής να έχει μάθημα την ημέρα αυτή.
Είναι αρκετά εύκολο να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, με τη βοήθεια των παρακάτω δύο
περιορισμών, ένας για τα δίωρα του καθηγητή και ένας για τα αντίστοιχα τρίωρα του
καθηγητή.
Kathigitis2(3,4,D) = 0, για όλα τα D.
Και Κathigitis3(3,4,T) = 0, για όλα τα Τ.
2.3.4.2. Δύο καθηγητές θέλουν να διδάσκουν αποκλειστικά τις ίδιες μέρες
Ο συγκεκριμένος περιορισμός είναι ιδιαίτερα χρήσιμος, καθώς θα ήταν ιδιαίτερα βολικό
εάν θα μπορούσε να διαμορφωθεί το πρόγραμμα έτσι, ώστε ορισμένοι καθηγητές, εφόσον
το επιθυμούν, να διδάσκουν τις ίδιες μέρες.
Η δημιουργία ενός τέτοιου περιορισμού είναι σχετικά περίπλοκη, διότι δεν είναι γνωστό εκ
των προτέρων ποιές θα είναι οι μέρες αυτές. Έστω ότι οι Καθηγητές 4 και 5 θέλουν να
διδάσκουν αποκλειστικά τις ίδιες μέρες. Εάν λοιπόν προκύψει από τη λύση του
προβλήματος, πως οι μέρες διδασκαλίας του Καθηγητή 4 είναι π.χ. Δευτέρα και
Παρασκευή, πρέπει να διασφαλιστεί πως τις ίδιες μέρες θα διδάσκει και ο Καθηγητής 5.
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Για το λόγο αυτό, παρακάτω θα διαμορφωθεί μία συνθήκη η οποία «ωθεί» ουσιαστικά το
πρόγραμμα στο να τοποθετήσει τα μαθήματα των καθηγητών 4 και 5 στις ίδιες ακριβώς
ημέρες, χωρίς όμως να το επιβάλλει.
Για τη διαμόρφωση της συνθήκης αυτής, θα χρειαστεί να οριστεί ένα σύνολο επιπλέον
μεταβλητών. Ειδικότερα:

•

Flag(K,J): Δισδιάστατος πίνακας 5x5 δυαδικών μεταβλητών, ο οποίος θα
χρησιμοποιηθεί ώστε να γίνει γνωστό ποιες ημέρες θα διδάσκει ο κάθε καθηγητής.
Π.χ. εάν Flag(4,2) = 1,
σημαίνει ότι o Καθηγητής 4, ημέρα Τρίτη, θα έχει κάποιο μάθημα που θα πρέπει να
διδάξει.

Με την βοήθεια των μεταβλητών Flag(K,J) και πιο συγκεκριμένα, για τους Καθηγητές 4 και
5 όπως αναφέρθηκε, προκύπτει η παρακάτω συνθήκη:
Kathigitis2(K,J,D) ≤ Flag(K,J), για Κ = 4, 5 και για όλα τα J και D.
Kathigitis3(K,J,T) ≤ Flag(K,J), για Κ= 4, 5 και για όλα τα J και Τ.
Flag(4,J) = Flag(5,J), για όλα τα J.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί, πως για να λειτουργήσει σωστά η συγκεκριμένη συνθήκη,
θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί πως το σύνολο των μεταβλητών Flag(K,J) που θα πάρουν
τιμή (=1), θα είναι το ελάχιστο δυνατό. Αυτό, θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια της
Αντικειμενικής Συνάρτησης, όπως φαίνεται παρακάτω, στο τέλος της ενότητας 2.4.2.2.
O Καθηγητής 4 έχει στο εβδομαδιαίο του πρόγραμμα τα Μαθήματα 4 (πεντάωρο) και 9
(τετράωρο), συνολικά δηλαδή τρία δίωρα και ένα τρίωρο.
Θα υπάρχουν δηλαδή τρία ζεύγη (J,D) τέτοια ώστε Κathigitis2(4,J,D) = 1.
Έστω Κathigitis2(4,J1,D1) = 1,
Κathigitis2(4,J2,D2) = 1,
Κathigitis2(4,J3,D3) = 1,
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και ένα ζεύγος (J4,T4) τέτοιο ώστε Kathigitis3(4,J4,T4) = 1.
Αντίστοιχα, ο Καθηγητής 5 διδάσκει τα Μαθήματα 5 (πεντάωρο) και 10 (τετράωρο),
συνολικά δηλαδή, επίσης τρία δίωρα και ένα τρίωρο.
Κathigitis2(5,J5,D5) = 1,
Κathigitis2(5,J6,D6) = 1,
Κathigitis2(5,J7,D7) = 1,
και Kathigitis3(4,J8,T8) = 1.
Στόχος είναι να διασφαλιστεί πως εάν καταστεί εφικτό, τα διαστήματα (J1-J4) και (J5-J8) θα
αναφέρονται ακριβώς στις ίδιες ημέρες. Εφαρμόζοντας την παραπάνω συνθήκη,
προκύπτουν οι εξής τιμές για τις μεταβλητές Flag(K,J):
Flag(4,J1) = 1

Flag(5,J5) = 1

Flag(4,J2) = 1

Flag(5,J6) = 1

Flag(4,J3) = 1

Flag(5,J7) = 1

Flag(4,J4) = 1

Flag(5,J8) = 1

Tέλος, λόγω του κανόνα Flag(4,J) = Flag(5,J), για όλα τα J, προκύπτει το συμπέρασμα πως τα
διαστήματα (J1-J4) και (J5-J8) αναφέρονται όντως στις ίδιες ακριβώς ημέρες, στην
περίπτωση που κάτι τέτοιο είναι εφικτό με βάση τους περιορισμούς και τις προτεραιότητες
που έχουν ήδη τεθεί.
2.3.4.3. Κάποιο μάθημα θα πρέπει να διδάσκεται μόνο πρωινές/απογευματινές ώρες
Έστω ότι το Μάθημα 5 θα πρέπει να διδάσκεται πρωινές ώρες. Θα θεωρηθεί ότι οι πρωινές
ώρες, είναι εκείνες που προηγούνται του διαλείμματος για φαγητό, δηλαδή πριν τις 14:00
(βλ. πίνακα 1 και 2). Έτσι, πρωινά θεωρούνται τα πρώτα τέσσερα δίωρα (D=1, 2, 3, 4) και
αντίστοιχα, τα πρώτα τρία τρίωρα (Τ=1, 2, 3). Με βάση τα παραπάνω, προκύπτουν οι
παρακάτω περιορισμοί:
Mathima2(5,J,D) = 0, για όλα τα J και για D = 5, 6, 7, 8.
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Mathima3(5,J,T) =0, για όλα τα J και για Τα = 4, 5, 6.
2.3.4.4. Κάποιος καθηγητής είναι διαθέσιμος μόνο πρωινές/απογευματινές ώρες
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα αυτό. Η μόνη διαφορά,
είναι ότι στο παράδειγμα αυτό θα χρησιμοποιηθούν οι πίνακες μεταβλητών των
Καθηγητών, και όχι των Μαθημάτων. Έστω λοιπόν ότι ο Καθηγητής 2 είναι διαθέσιμος
μόνο απογευματινές ώρες. Έτσι, θεωρώντας ότι απογευματινές ώρες είναι εκείνες που
έπονται του διαλείμματος για φαγητό, δηλαδή μετά τις 14:00 (βλ. Πίνακας 3 και 4), θα
πρέπει να ισχύει:
Kathigitis2(2,J,D) = 0, για όλα τα J και για D = 1, 2, 3, 4.
Kathigitis3(2,J,T) = 0, για όλα τα J και για Τ = 1, 2, 3.

2.4. Αντικειμενική Συνάρτηση
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας των περιορισμών, έχουν οριστεί επιτυχώς όλοι οι
κανόνες με βάση τους οποίους το μαθηματικό αυτό μοντέλο θα αντιστοιχίσει όλες τις
μεταβλητές με τις τελικές τους τιμές. Το μοντέλο που έχει δημιουργηθεί μπορεί να
εκτελεστεί σε ένα πρόγραμμα, το «LINGO», και η βέλτιστη λύση οδηγεί σε ένα σύνολο
μεταβλητών με τιμές 0 και 1, κατάλληλες να ορίσουν πλήρως το εβδομαδιαίο
πανεπιστημιακό πρόγραμμα των δύο εξαμήνων που περιγράφεται παραπάνω.

2.4.1. Τι είναι η Αντικειμενική Συνάρτηση;
Προκειμένου όμως να δημιουργηθεί ένα πιο ρεαλιστικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα, θα
χρησιμοποιηθεί μία συνάρτηση που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες μεταβλητές, γνωστή
και ως αντικειμενική συνάρτηση, με σκοπό να «κατευθύνουμε» τα αποτελέσματα, προς την
επιθυμητή κατεύθυνση.
Για παράδειγμα, εάν θεωρηθούν οι δυαδικές μεταβλητές Κ1, Κ2 και μοναδικός περιορισμός
είναι:
Κ1 + Κ2 = 1 (μόνο μία εκ των δύο μεταβλητών θα πάρει την τιμή 1).
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Ενώ, η αντικειμενική συνάρτηση του παραδείγματος θα είναι,
Μin = K1 + (2 × K2),
τότε ως αποτέλεσμα θα προκύψει, Κ1 = 1 και Κ2 = 0, διότι λόγω των συντελεστών των δύο
αυτών μεταβλητών στην αντικειμενική συνάρτηση, έχει γίνει πιο «ελκυστική» στο μοντέλο
του παραδείγματος η επιλογή της μεταβλητής Κ1.
Ειδικότερα για Κ1 = 1 και Κ2 = 0 ισχύει, Μin = 1.
Ενώ για

Κ1 = 0 και Κ2 = 1 ισχύει, Μin = 2.

2.4.2. Κατάστρωση Αντικειμενικής Συνάρτησης
Στόχος του μαθηματικού μοντέλου, είναι η ομαλή διασπορά των ωρών διδασκαλίας στις
ημέρες της εβδομάδας για κάθε εξάμηνο. Για παράδειγμα εάν υπάρχουν πέντε δίωρα και
πέντε τρίωρα στο πρώτο εξάμηνο, θα πρέπει να διαμορφωθεί η αντικειμενική συνάρτηση
με τέτοιο τρόπο ώστε να «επιλέξει» να τοποθετήσει ένα δίωρο και ένα τρίωρο κάθε μέρα,
εφόσον αυτό είναι εφικτό με βάση τους περιορισμούς που έχουν τεθεί. Εναλλακτικά, θα
πρέπει να επιλεγεί μία λύση η οποία θα είναι όσο πιο κοντά γίνεται στη βέλτιστη που μόλις
αναφέρθηκε.
Να επισημανθεί επίσης, πως επειδή κάθε μεταβλητή που περιλαμβάνει το δείκτη (D),
αντιπροσωπεύει κάποιο δίωρο, ενώ αντίστοιχα για το δείκτη (T) κάποιο τρίωρο, πρέπει να
υπάρχει η αναλογία Τ = 1.5 × D σε όλες τις μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν στην
αντικειμενική συνάρτηση και περιλαμβάνουν τους δείκτες αυτούς, εξασφαλίζοντας έτσι
μία αντιστοιχία των μεταβλητών με το πραγματικό ωρολόγιο πρόγραμμα (3 = 1.5×2).
Με βάση τις αρχές που περιγράφηκαν, δημιουργήθηκε η αντικειμενική συνάρτηση που θα
χρησιμοποιηθεί. Παρακάτω αναλύονται τα «κομμάτια» που τη στελεχώνουν.
2.4.2.1 Ημερήσια αθροίσματα
Πρώτο βήμα στην κατάστρωση της αντικειμενικής συνάρτησης, είναι η δημιουργία
μεταβλητών αθροίσματος. Οι μεταβλητές αυτές θα ονομάζονται «AD», και η τιμή τους θα
δείχνει το σύνολο των δίωρων και τρίωρων που διδάσκονται κάθε ημέρα, για κάθε
εξάμηνο, όπως φαίνεται παρακάτω (Πίνακας 15). Ειδικότερα:
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Π.χ. AD13 = sum [ Eksamino2(1,3,D) ] + sum [ 1.5 × Eksamino3(1,3,T) ], για όλα τα D και Τ.

Έγινε χρήση της εντολής «sum», του προγράμματος LINGO, χωρίς την οποία δεν θα ήταν
εφικτό να οριστούν τα ημερήσια αθροίσματα.
(Άθροισμα όλων των δίωρων που διδάσκονται την Τετάρτη του 1ου εξαμήνου και όλων των
τρίωρων που διδάσκονται την Τετάρτη του 1ου εξαμήνου -πολλαπλασιασμένα με τον
συντελεστή 1.5, εξασφαλίζοντας έτσι μία αντιστοιχία των μεταβλητών με το πραγματικό
ωρολόγιο πρόγραμμα (3 = 1.5×2), όπως και αναφέρθηκε).
Πίνακας 15: Ημερήσια αθροίσματα ανά Εξάμηνο

Εξάμηνο 1

Εξάμηνο 2

Δευτέρα

AD11

AD21

Τρίτη

AD12

AD22

Τετάρτη

AD13

AD23

Πέμπτη

AD14

AD24

Παρασκευή

AD15

AD25

2.4.2.2. Συντελεστές βαρύτητας
Επόμενο βήμα, αποτελεί ο ορισμός συγκεκριμένων συντελεστών βαρύτητας, των οποίων ο
ρόλος θα είναι ο καθορισμός της σειράς προτίμησης των διαθέσιμων δίωρων και τρίωρων
του κάθε εξαμήνου ανά ημέρα. Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα θα είναι σε θέση να
«γνωρίζει» πως θα πρέπει να κατανέμει τα δίωρα και τα τρίωρα κάθε μαθήματος στις
ημέρες της εβδομάδας.
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Πίνακας 16: Συντελεστές Βαρύτητας
ΩΡΑ
Δίωρα (D)
Var2(D)

Τρίωρα (T)

Var3(T)

9:00 – 10:00

1

6

1

4

10:00 – 11:00

2

4

2

3

11:00 – 12:00

3

2

3

1

12:00 – 13:00

4

1

15:00 – 16:00

5

3

4

2

16:00 – 17:00

6

5

5

5

17:00 – 18:00

7

7

6

6

18:00 – 19:00

8

8

13:00 – 14:00
14:00 – 15:00

19:00 – 20:00

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 16), οι συντελεστές βαρύτητας
αναπαριστούνται από τις συναρτήσεις Var2(D) για τα δίωρα (D) και Var3(T) για τα τρίωρα
(Τ). Αναλυτικότερα:
Π.χ. Για D=1, θα ισχύει Var2(1) = 6.
Με τον τρόπο αυτό, γνωστοποιείται στο πρόγραμμα πως το δίωρο του οποίου η ώρα
έναρξης είναι στις 9:00 (D=1), Θα είναι 6ο στη σειρά προτίμησης διανομής των δίωρων.
Δηλαδή, για να ξεκινάει μία ημέρα κάποιο δίωρο ενός μαθήματος στις 9:00, αυτό
αυτόματα θα σημαίνει πως το πρόγραμμα έχει αποκλείσει τις προηγούμενες 5 πιθανές
ενάρξεις δίωρων κατά σειρά προτίμησης, όπως έχει υποδειχθεί από τους συντελεστές
βαρύτητας Var2(D).
Η ίδια ακριβώς λογική θα ισχύει και για τους συντελεστές βαρύτητας των τρίωρων, Var3(Τ).
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Π.χ. Για Τ=3, θα ισχύει Var3(3) = 1.
Ειδικότερα, οι συντελεστές βαρύτητας αυξάνουν την τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης,
καθώς όπως φαίνεται και στον Πίνακα 16, είναι ακέραιοι αριθμοί, οι οποίοι όταν
πολλαπλασιαστούν με μία δυαδική μεταβλητή η οποία έχει πάρει την τιμή 1, αυτόματα
αυξάνουν την τιμή αυτή, στον ακέραιο αριθμό που αναπαριστούν.
Π.χ. Έστω Eksamino2(1,1,2) = 1.
Τότε, το γινόμενο Var2(D) × Eksamino2(E,J,D), για E = 1, J = 1 και D = 2,
και με βάση τον Πίνακα 16, θα πάρει την τιμή 4, καθώς:
Var2(D) × Eksamino2(E,J,D) = 4 × 1 = 4.
Οι συγκεκριμένοι συντελεστές βαρύτητας επιλέχθηκαν προκειμένου -όσο αυτό είναι
εφικτό- τα μαθήματα να συγκεντρωθούν ομοιόμορφα γύρω από την ώρα του διαλλείματος
(14:00 – 15:00). Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγονται τα ακραία πρωινά και απογευματινά
ωράρια, καθιστώντας το εβδομαδιαίο πρόγραμμα πιο πρακτικό για όλα τα εμπλεκόμενα
μέλη.
Ένας εναλλακτικός τρόπος για να οριστούν οι συντελεστές βαρύτητας, θα μπορούσε να
θεωρηθεί ως η συγκέντρωση όλων των μαθημάτων όσο πιο νωρίς γίνεται. Αυτό, θα
μπορούσε να επιτευχθεί με τους παρακάτω εναλλακτικούς συντελεστές βαρύτητας
(Πίνακας 17).
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Πίνακας 17: Εναλλακτικοί Συντελεστές Βαρύτητας
ΩΡΑ
Δίωρα (D)
Var2(D)
Τρίωρα (T)

Var3(T)

9:00 – 10:00

1

1

1

1

10:00 – 11:00

2

2

2

2

11:00 – 12:00

3

3

3

3

12:00 – 13:00

4

4

15:00 – 16:00

5

5

4

4

16:00 – 17:00

6

6

5

5

17:00 – 18:00

7

7

6

6

18:00 – 19:00

8

8

13:00 – 14:00
14:00 – 15:00

19:00 – 20:00

Οι συντελεστές αυτοί (Πίνακας 16), θα ενταχθούν στα ημερήσια αθροίσματα «ΑD» που ήδη
αναφέρθηκαν, δημιουργώντας έτσι ένα σύνολο καινούριων μεταβλητών με το όνομα
«SUM», που θα αποτελέσουν τις τελικές παραμέτρους της αντικειμενικής συνάρτησης.
Π.χ. SUM13 = sum [ Var2(D) × Eksamino2(1,3,D) ] + sum [ Var3 (Τ) × 1.5 × Eksamino3(1,3,T)
], για όλα τα D και Τ.
Τέλος, η αντικειμενική συνάρτηση για το μαθηματικό μοντέλο που περιγράφεται, θα είναι
η εξής:
Min = (SUM11)2 + (SUM12)2 + (SUM13)2 + (SUM14)2 + (SUM15)2 +
(SUM21)2 + (SUM22)2 + (SUM23)2 + (SUM24)2 + (SUM25)2
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Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως στην αντικειμενική συνάρτηση, όλα τα ημερήσια
αθροίσματα είναι υψωμένα στο τετράγωνο προκειμένου να αμβλυνθούν οι όποιες
αριθμητικές διαφορές μεταξύ τους, και ως αποτέλεσμα να είναι πιο «δύσκολο» για το
πρόγραμμα, να διανέμει ανομοιόμορφα τις ώρες των μαθημάτων στις ημέρες της
εβδομάδας. Πιο συγκεκριμένα:
Π.χ. Έστω ότι στην αντικειμενική συνάρτηση υπήρχαν μόνο τα αθροίσματα (SUM11) και
(SUM12). Θα υπολογιστούν οι τιμές της αντικειμενικής συνάρτησης για τα παρακάτω δύο
σενάρια:
1) SUM11 = 5 και SUM12 = 5
2) SUM11 = 6 και SUM12 = 4
Έτσι,

Μin1 = 52 + 52 = 50,

ενώ

Μin2 = 62 + 42 = 52.

Προκύπτει λοιπόν ότι το σενάριο 1, είναι «καλύτερο» για το παράδειγμα που περιγράφηκε,
όπως και είναι πολύ λογικό, καθώς στο σενάριο αυτό, τα αθροίσματα των δύο ημερών που
περιγράφουν, έχουν και τα δύο την τιμή 5, ή αλλιώς τα δίωρα και τρίωρα των μαθημάτων
που αντιπροσωπεύουν, είναι πιο ομοιόμορφα κατανεμημένα στις ημέρες αυτές από ότι
στο σενάριο 2.

Πρέπει να τονιστεί πως η έλλειψη των τετραγώνων στην αντικειμενική συνάρτηση, θα
οδηγούσε στο συμπέρασμα πως τα δύο αυτά σενάρια είναι ισάξια, ενώ όπως αναφέρθηκε,
κάτι τέτοιο δεν ισχύει, δηλαδή:
Min1 = 5 + 5 = 10.
Min2 = 6 + 4 = 10.
Τέλος, στην αντικειμενική συνάρτηση θα προστεθούν όλες οι μεταβλητές Flag(K,J) (εδώ
προστίθενται μόνο για Κ = 4, 5 και για όλα τα J, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 2.3.4.2),
το άθροισμα των οποίων πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό.
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Min = (SUM11)2 + (SUM12)2 + (SUM13)2 + (SUM14)2 + (SUM15)2 +
(SUM21)2 + (SUM22)2 + (SUM23)2 + (SUM24)2 + (SUM25)2 +
Flag(4,1) + Flag(4,2) + Flag(4,3) + Flag(4,4) + Flag(4,5) +
Flag(5,1) + Flag(5,2) + Flag(5,3) + Flag(5,4) + Flag(5,5)
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στο κεφάλαιο αυτό, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του ενδεικτικού μαθηματικού
μοντέλου που αναπτύχθηκε στο Κεφάλαιο 2, όπως αυτά προκύπτουν από το πρόγραμμα
LINGO. Θα αναφερθούν επίσης, τα αποτελέσματα που προκύπτουν για το πλήρες
πρόβλημα, δηλαδή για ένα εβδομαδιαίο πανεπιστημιακό πρόγραμμα χειμερινού
εξαμήνου.

3.1. Ενδεικτικό Μαθηματικό Μοντέλο
Στην παρακάτω εικόνα (Πίνακας 18) παρουσιάζονται κάποια από τα αποτελέσματα που
προκύπτουν όταν «τρέχει» το μοντέλο που αναπτύχθηκε, στο πρόγραμμα LINGO. Πρέπει να
επισημανθεί, πως κατόπιν επιλογής, από τις δυαδικές μεταβλητές εμφανίζονται μόνο
εκείνες που παίρνουν την τιμή 1, και όχι οι μηδενικές.
Επίσης, για λόγους συντομίας, στο πρόγραμμα έχουν χρησιμοποιηθεί οι παρακάτω
ονομασίες:
EKSA2 = Eksamino2
EKSA3 = Eksamino3
KATH2 = Kathigitis2
KATH3 = Kathigitis3
MATH2 = Mathima2
MATH3 = Mathima3
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Με κατάλληλη μετατροπή των δυαδικών μεταβλητών σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες,
κατασκευάζονται οι δύο τελικοί πίνακες που παραθέτονται παρακάτω, και περιέχουν την
τελική μορφή των εβδομαδιαίων προγραμμάτων των Εξαμήνων 1 και 2 (βλ. Πίνακες 19 και
20).

Πίνακας 19: Τελικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα Εξαμήνου 1

Εξάμηνο 1
ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00

5

12:00 – 13:00

5

1

5

9

3

13:00 – 14:00

5

1

5

9

3

15:00 – 16:00

3

1

9

7

7

16:00 – 17:00

3

1

9

7

7

17:00 – 18:00

3

1

14:00 – 15:00

18:00 – 19:00
19:00 – 20:00

Πίνακας 20: Τελικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα Εξαμήνου 2

Εξάμηνο 2
ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12:00 – 13:00

8

8

4

10

6

13:00 – 14:00

8

8

4

10

6

15:00 – 16:00

4

2

2

10

6

16:00 – 17:00

4

2

2

10

6

17:00 – 18:00

4

9:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00

14:00 – 15:00

2

18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
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Διαπιστώνεται εύκολα, ότι το πρόγραμμα αυτό τηρεί όλους τους περιορισμούς που
αναφέρθηκαν στην ενότητα 2.3.
Αξίζει να παρατηρηθεί η ομοιόμορφη κατανομή των μαθημάτων στις ημέρες της
εβδομάδας, όπως αυτή ορίστηκε με τη βοήθεια της Αντικειμενικής Συνάρτησης (2.4.2.)

3.2. Πλήρες Πρόβλημα
Στο πλήρες μοντέλο -του οποίου τα δεδομένα αντλήθηκαν από το χειμερινό εξάμηνο του
πανεπιστημίου (ακαδημαϊκό έτος 2016-2017) - περιλαμβάνονται 5 Εξάμηνα, 37 Μαθήματα
και 23 Καθηγητές.
Στον Πίνακα 21, παρουσιάζονται τα Εξάμηνα και οι Καθηγητές σε συνδυασμό με τα
Μαθήματα που τους αντιστοιχούν. Τα Μαθήματα αυτά είναι είτε δίωρα, είτε τρίωρα, είτε
τετράωρα, είτε πεντάωρα, είτε εξάωρα. Επειδή όμως σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η
παρουσίαση των αποτελεσμάτων, δεν θα αναφερθεί το κάθε Μάθημα ξεχωριστά.
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Πίνακας 21: Αντιστοίχιση Μαθημάτων με Εξάμηνα και Καθηγητές

Εξάμηνα

Μαθήματα

1
2
3
4
5

1-7
8 - 12
13 - 17
18 - 26
27 - 37

Καθηγητές
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1, 23
2, 27
3, 31
4, 5
6
7
8, 28, 29
9, 33
10
11, 16
12
13, 18
14, 19
15, 22
17, 24
20, 21
25, 36
26
30
32
34
35
37

Οι πρόσθετοι περιορισμοί που αναφέρθηκαν στην ενότητα 2.3.4. δεν έχουν συμπεριληφθεί
στα παρακάτω αποτελέσματα (βλ. Πίνακες 22-26), καθώς εφαρμόστηκαν μόνο στο
ενδεικτικό πρόβλημα. Σκοπός των περιορισμών αυτών, ήταν η τεχνητή δημιουργία
επιπρόσθετης πολυπλοκότητας στο μαθηματικό μοντέλου του κεφαλαίου 2, για την
καλύτερη κατανόηση της κατάστρωσής του.
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Πίνακας 22: Τελικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα Εξαμήνου 1 (πλήρες πρόβλημα)

Εξάμηνο 1
ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9:00 – 10:00
10:00 – 11:00

7

1

11:00 – 12:00

7

1

12:00 – 13:00

2

5

3

2

3

13:00 – 14:00

2

5

3

2

3

15:00 – 16:00

1

6

4

6

5

16:00 – 17:00

1

6

4

6

5

17:00 – 18:00

1

14:00 – 15:00

4

18:00 – 19:00
19:00 – 20:00

Πίνακας 23: Τελικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα Εξαμήνου 2 (πλήρες πρόβλημα)

Εξάμηνο 2
ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12:00 – 13:00

12

12

10

8

9

13:00 – 14:00

12

12

10

8

9

15:00 – 16:00

9

10

8

11

11

16:00 – 17:00

9

10

8

11

11

17:00 – 18:00

9

8

11

9:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00

14:00 – 15:00

18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
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Πίνακας 26: Τελικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα Εξαμήνου 5 (πλήρες πρόβλημα)

Εξάμηνο 5
ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10:00 – 11:00

32

31

32

30

30

11:00 – 12:00

32

31

32

30

30

12:00 – 13:00

37

37

34

31

27

13:00 – 14:00

37

37

34

31

27

15:00 – 16:00

27

29

34

35

33

16:00 – 17:00

27

29

34

35

33

17:00 – 18:00

28

29

34

35

33

18:00 – 19:00

28

36

36

28

33

36

36

28

9:00 – 10:00

14:00 – 15:00

19:00 – 20:00
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Αρκετά συχνά, προκύπτουν προβλήματα στα οποία πολλές μεταβλητές πρέπει να πάρουν
ακέραιες τιμές. Υπάρχουν όμως –όπως και αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 2- πολλές εφαρμογές
που αφορούν αποφάσεις του τύπου ναι ή όχι (εναλλακτικά σενάρια), που μπορούν να
αναπαρασταθούν από δυαδικές (0-1) μεταβλητές. Οι παράγοντες αυτοί, καθιστούν τον
ακέραιο προγραμματισμό, μία από τις πιο διαδεδομένες τεχνικές Επιχειρησιακής Έρευνας.
[10]
Παρακάτω, παρουσιάζονται μερικές από τις πιο κοινές εφαρμογές του ακέραιου
προγραμματισμού στη βιομηχανία σήμερα.

Ανάθεση Εργασιών
Μία από τις συνηθέστερες κατηγορίες προβλημάτων που απαιτούν τη χρήση ακέραιου
προγραμματισμού, είναι η ανάθεση εργασιών σε προσωπικό/μηχανές, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα του συστήματος. Συνήθως, στα μοντέλα
αυτά, οι περιορισμοί συνδέονται με τις διαθέσιμες πρώτες ύλες (υλικά, εργατοώρες κτλ.),
ενώ η αντικειμενική συνάρτηση χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη μεγιστοποίηση
κάποιου κέρδους ή την ελαχιστοποίηση κάποιου κόστους. [11]

Λήψη Αποφάσεων
Τα

προβλήματα

λήψης

αποφάσεων

(εναλλακτικών

σεναρίων,

πρότζεκτ

κτλ.)

περιλαμβάνουν ένα σύνολο ναι-ή-όχι αποφάσεων, που αντιπροσωπεύονται από δυαδικές
μεταβλητές απόφασης, για τα διαφορετικά υποψήφια σενάρια. Τέτοιου είδους μοντέλα
περιλαμβάνονται συνήθως σε περιορισμούς που αφορούν συγκεκριμένους χρόνους που
θα πρέπει να τηρηθούν (προϋπολογισμοί κτλ.), καθώς και σε σύνολα προτεραιοτήτων
μεταξύ συγκεκριμένων σεναρίων. Για παράδειγμα, μπορεί να θεωρηθεί ότι το Σενάριο 1 θα
εκτελεστεί μόνο εάν (έχει) εκτελεστεί το Σενάριο 2, ή μόνο εάν δεν εκτελεστεί το Σενάριο 3
ή μόνο εάν εκτελεστούν τουλάχιστον δύο από τα Σενάρια 1-5. [11]

64

Ανάπτυξη Μοντέλου για τη Βέλτιστη Κατανομή Πόρων σε Προβλήματα Αντιστοίχισης

Εφοδιαστική Αλυσίδα
Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στο χώρο της επιχειρησιακής έρευνας τα τελευταία
χρόνια, αποτελεί η δημιουργία μοντέλων εφοδιαστικής αλυσίδας που ενσωματώνουν τη
διαδικασία κατασκευής προϊόντων, και τον τρόπο διάθεσής τους στους καταναλωτές. Μία
τυπική εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα βοηθητικό σύστημα αποφάσεων
που σχετίζεται με την απόκτηση πρώτων υλών για τη δημιουργία προϊόντων, καθώς και για
την κατασκευή, αποθήκευση και αποστολή τους στον τελικό παραλήπτη. Το σύστημα αυτό,
λειτουργώντας ως ένα σύνολο διαδοχικών γεγονότων, μοντελοποιεί τα εναλλακτικά
σενάρια που μπορούν να ακολουθηθούν, ως αμοιβαίως αποκλειόμενα ενδεχόμενα.
Τελικός σκοπός του μοντέλου που δημιουργείται ήταν και είναι η ελαχιστοποίηση του
κόστους του συνολικού συστήματος, διατηρώντας παράλληλα συγκεκριμένα επίπεδα στην
παραγωγή (ποιότητα) και στη μεταφορά (απαιτούμενος χρόνος)

των προϊόντων στις

κατάλληλες τοποθεσίες, με το βέλτιστο δυνατό συνδυασμό. Μερικά χρόνια πριν, η
ενσωμάτωση μοντέλων εφοδιαστικής αλυσίδας, έδινε ένα σοβαρό πλεονέκτημα έναντι των
ανταγωνιστών στις επιχειρήσεις που το επιχειρούσαν. Πλέον, η χρήση τέτοιων μοντέλων
έχει γίνει απαραίτητη, με αποτέλεσμα την ενσωμάτωσή τους σχεδόν σε όλες τις
επιχειρήσεις που θέλουν να θεωρούνται ανταγωνιστικές. [11]

Οργάνωση Προσωπικού Αεροσκαφών
Τέλος, ένα πρόβλημα ακέραιου προγραμματισμού αποτελεί και η στελέχωση των
αεροσκαφών με το κατάλληλο προσωπικό. Κάθε αεροπορική εταιρία έχει ένα
συγκεκριμένο αριθμό υπαλλήλων για το κάθε πόστο που πρέπει να καλυφτεί στα
αεροπλάνα του στόλου της. Ειδικότερα, θα πρέπει όλα τα αεροπλάνα της εκάστοτε
εταιρίας που βρίσκονται στον αέρα, να απασχολούν το απαιτούμενο προσωπικό,
διατηρώντας ταυτόχρονα το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τη μίσθωση του ανθρώπινου
αυτού δυναμικού, καθώς και τηρώντας συγκεκριμένους κανόνες που διέπουν τις ώρες
εργασίας των ατόμων αυτών. Το πρόβλημα αυτό, λύνεται με τη βοήθεια ακέραιου
προγραμματισμού, στον οποίο καταστρώνονται όλα τα πιθανά εναλλακτικά σενάρια και
επιλέγεται αυτό με το μικρότερο δυνατό κόστος. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η
μέθοδος αυτή μείωσης του κόστους, προτιμάται και από το ίδιο το προσωπικό των
αεροσκαφών, καθώς στο βέλτιστο τελικό πρόγραμμα που δημιουργείται, ελαχιστοποιείται
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ο χρόνος που ξοδεύουν στα αεροδρόμια εν αναμονή της επόμενης προγραμματισμένης
πτήσης που θα πρέπει να στελεχωθεί. [12]
Το πρόβλημα που αναπτύχθηκε στη παρούσα Διπλωματική εργασία, εντάσσεται στην
κατηγορία ανάθεσης εργασιών. Οι «εργασίες» στην περίπτωση αυτή είναι τα Μαθήματα,
και το ρόλο του «προσωπικού/ μηχανών» τον κατέχουν οι Καθηγητές και τα Εξάμηνα
αντίστοιχα, ενώ στόχος του συστήματος δεν είναι η μείωση κάποιου κόστους, αλλά η
ομαλή διανομή των ωρών των Μαθημάτων στα Εξάμηνα.
Το μοντέλο αυτό, αποτελεί μία σχετικά απλή εφαρμογή του γραμμικού ακέραιου
(δυαδικού) προγραμματισμού. Παρόλα αυτά, είναι εύκολο να παρατηρηθεί πως η
δημιουργία ενός φιλικού προς το χρήστη προγράμματος που θα χρησιμοποιεί τον
αλγόριθμο αυτό, θα είχε προοπτικές ευρείας εφαρμογής. Με την κατάλληλη
παραμετροποίηση που απαιτείται προκειμένου το τελικό πρόγραμμα να είναι ικανό να
καλύψει τις ανάγκες πολλών διαφορετικών προγραμμάτων, και σε συνδυασμό με το φιλικό
προς το μέσο χρήστη περιβάλλον, το μοντέλο αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
εύκολα από κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα προκειμένου να προκύπτει αυτόματα το
πρόγραμμα μαθημάτων των εξαμήνων.
Τέλος, πρέπει να τονιστούν τα εντυπωσιακά επιτεύγματα του ακέραιου προγραμματισμού
των τελευταίων δεκαετιών. Μέσα σε διάστημα είκοσι ετών, η ταχύτητα των αλγορίθμων
που χρησιμοποιούνται για τη λύση των μοντέλων ακέραιου προγραμματισμού, έχει
αυξηθεί τόσο, ώστε να είναι 250.000 φορές μεγαλύτερη. Ειδικότερα, εάν με έναν
υπολογιστή είκοσι ετών χρειάζονταν εφτά έτη προκειμένου να επιλυθεί ένα πρόβλημα
ακέραιου προγραμματισμού, σήμερα, λόγω της βελτίωσης των εμπλεκόμενων αλγορίθμων,
θα χρειαζόταν για το ίδιο πρόβλημα, μόνο ένα δευτερόλεπτο, χρησιμοποιώντας τον ίδιο
υπολογιστή. Η ταυτόχρονη εξέλιξη των υπολογιστών, έχει οδηγήσει σε ακόμα
εντυπωσιακότερα νούμερα, με αποτέλεσμα την επίλυση προβλημάτων με χρήση της Ε.Ε.
που στο παρελθόν θα ήταν αδύνατη. [13]
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι ακόμα και σήμερα η βελτίωση των αλγορίθμων δεν
φαίνεται να δείχνει σημάδια επιβράδυνσης. Αρκετά συχνά, ξεχνάμε ότι ζούμε σε μία
περίοδο κατά την οποία οι τεχνολογίες βελτιώνονται με εκθετικούς ρυθμούς. Είναι σχεδόν
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αδύνατο λοιπόν, να φανταστεί κάποιος τι θα είναι εφικτό τις επόμενες δεκαετίες. Το μόνο
σίγουρο είναι πως το μέλλον μοιάζει τεχνολογικά-τουλάχιστον, λαμπρό. [13]
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