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Περίληψη 

Η λύση και η βελτιστοποίηση πραγµατικών προβληµάτων, δηλαδή προβληµάτων τα 
οποία συναντάµε στην καθηµερινή µας ζωή είναι συχνά περίπλοκη και παρουσιάζει 
πολλές δυσκολίες, η µοντελοποίησή τους εξελίσσεται  συνεχώς σε  θέµατα 
περιορισµών και στόχων και η ανάλυσή τους απαιτεί πολύ χρόνο και επεξεργαστική 
ισχύ. Υπάρχουν διάφοροι αλγόριθµοι και µέθοδοι που επιδιώκουν την επίλυση 
τέτοιων προβληµάτων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι µεταευρετικές 
µέθοδοι(metaheuristics) οι οποίες επιτρέπουν την αντιµετώπιση προβληµάτων 
µεγάλου µεγέθους παραδίδοντας ικανοποιητικές λύσεις σε λογικό χρόνο. Ωστόσο, 
παρά τη µείωση της πολυπλοκότητας που επιτρέπουν οι µεταευρετικές µέθοδοι, 
συχνά δεν είναι επαρκείς για την αντιµετώπιση µεγάλων προβληµάτων. Ο 
υπολογισµός πλέγµατος(Grid computing), ο οποίος έχει έρθει πρόσφατα στο 
προσκήνιο, παρέχει σηµαντική βοήθεια στην επίλυση δύσκολων, µε σκληρές 
απαιτήσεις χρόνου προβληµάτων. Στην παρούσα διπλωµατική χρησιµοποιούµε 
µεταευρετικές µεθόδους σε υπολογιστικά πλέγµατα για την επίλυση ενός σύνθετου 
προβλήµατος χρονοπρογραµµατισµού εξετάσεων Πανεπιστηµίου, το οποίο 
δηµοσιεύτηκε από τον ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό Χρονοπρογραµµατισµού το 2007. 
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Εισαγωγή 

 

1.1   Αντικείμενο της Διπλωματικής 

    Αντικείµενο της διπλωµατικής είναι η χρήση του υπολογιστικού πλέγµατος ή Grid 
όπως θα αναφέρεται στη συνέχεια, για την επίλυση του προβλήµατος 
χρονοπρογραµµατισµού εξετάσεων Πανεπιστηµίου, το οποίο ορίστηκε στα πλαίσια 
του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού Χρονοπρογραµµατισµού, ο οποίος έλαβε χώρα το 2007.  

    Η αποδοτική δηµιουργία προγραµµάτων εξετάσεων είναι ένα σηµαντικό και 
επαναλαµβανόµενο πρόβληµα το οποίο καλούνται να αντιµετωπίσουν τα 
Πανεπιστήµια σε όλο τον κόσµο. Τα τελευταία χρόνια η δηµιουργία προγραµµάτων 
έχει γίνει ακόµη πιο δύσκολη, καθώς επιτρέπονται περισσότερες επιλογές µαθηµάτων 
για κάθε µαθητή. Επιπλέον, πολυάριθµοι περιορισµοί και κανονισµοί πρέπει να 
τηρούνται. Καλά προγράµµατα εξετάσεων τυπικά θεωρούνται εκείνα που έχουν 
οµοιόµορφες αποστάσεις ανάµεσα σε διαδοχικές εξετάσεις για όλους τους φοιτητές.  

    Η λύση και βελτιστοποίηση προβληµάτων πραγµατικού κόσµου, όπως ο 
χρονοπρογραµµατισµός εξετάσεων πανεπιστηµίου είναι µια ιδιαίτερα δύσκολη 
διαδικασία. Μια υποσχόµενη κατηγορία µεθόδων, η οποία έχει δώσει αξιόλογες 
λύσεις σε τέτοιου είδους προβλήµατα, είναι οι µεταευρετικές µέθοδοι. Οι 
συγκεκριµένες µέθοδοι χρησιµοποιούνται για την εύρεση καλής ποιότητας λύσεων σε 
διάφορα προβλήµατα, ενώ είναι ανεξάρτητες από τα ίδια τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν. Συνήθως, βασίζονται στην επαναλαµβανόµενη βελτίωση είτε µιας 
µοναδικής λύσης είτε ενός πληθυσµού λύσεων του προβλήµατος βελτιστοποίησης.   

    Το Grid είναι ένα σύστηµα το οποίο είναι υπεύθυνο για την ενοποίηση, την 
εικονικοποίηση και τη διαχείριση υπηρεσιών και πόρων σε ένα κατανεµηµένο, 
ετερογενές περιβάλλον, το οποίο ευνοεί τη δηµιουργία οµάδων χρηστών και πόρων. 
Το Grid παρέχει στους χρήστες του έναν πλούτο από επεξεργαστικούς, 
αποθηκευτικούς και άλλους πόρους. Είναι εννοιολογικά βασισµένο στο µοντέλο 
παροχής και κατανάλωσης ωφέλιµων υπηρεσιών. Οι χρήστες ενδιαφέρονται κυρίως 
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για την ευκολία της πρόσβασης και για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, 
ενώ πολύ σπάνια θέλουν να µάθουν λεπτοµέρειες για τον τρόπο µε τον οποίο τους 
παρέχονται οι συγκεκριµένες υπηρεσίες µέσω των κατώτερων υποδοµών. 

    Οι τεράστιες δυνατότητες που µας προσφέρει το Grid συνδυάζονται µε την 
αποτελεσµατικότητα των µεταευρετικών µεθόδων και προσφέρουν έναν πολλά 
υποσχόµενο τρόπο επίλυσης του προβλήµατος ο οποίος µπορεί να οδηγήσει στη 
δηµιουργία προγραµµάτων εξεταστικής τα οποία εκτός του ότι θα είναι έγκυρα, 
δηλαδή θα τηρούν τους περιορισµούς που επιβάλλει το εκπαιδευτικό ίδρυµα, θα είναι 
και σχεδιασµένα µε γνώµονα την διευκόλυνση και ίση µεταχείριση των µαθητών. 
Πρόκλησή µας είναι η χρήση µεταευρετικών µεθόδων στο Grid ώστε να πετύχουµε 
την αποτελεσµατική επίλυση του προβλήµατος, ενώ στόχος της παρούσας 
διπλωµατικής είναι η αποδοτική επίλυση του προβλήµατος και συνεπώς η παραγωγή 
προγραµµάτων εξετάσεων τα οποία θα είναι συγκρίσιµα µε τα καλύτερα, µε βάση την 
αξιολόγησή τους, προγράµµατα που έχουν παρουσιαστεί. 

 

1.2   Οργάνωση Τόμου 

    Ο τόµος αποτελείται συνολικά από έξι κεφάλαια. Κάποια κεφάλαια βασίζονται σε 
γνώση που αποκτήθηκε σε προηγούµενα κεφάλαια. Έτσι προτείνεται σαν πιο 
αποτελεσµατική η ακολουθιακή µελέτη των κεφαλαίων.  

    Το Κεφάλαιο 1 αποτελεί µια εισαγωγή στα θέµατα τα οποία πραγµατεύονται στην 
παρούσα διπλωµατική. 

    Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφεται το Grid,  η δοµή του, οι υπηρεσίες που µας παρέχει 
όπως επίσης και άλλα χαρακτηριστικά του.  

    Το Κεφάλαιο 3 αναφέρεται στις µεταευρετικές µεθόδους, στη σηµασία τους για 
την επίλυση πραγµατικών προβληµάτων και στον παραλληλισµό τους ο οποίος µας 
επιτρέπει να επιχειρήσουµε την επίλυση µεγάλης κλίµακας προβληµάτων τα οποία 
ποτέ δεν θα µπορούσαµε να εκτελέσουµε  ακολουθιακά.  

    Στο Κεφάλαιο 4 αναλύεται το πρόβληµα χρονοπρογραµµατισµού εξετάσεων 
Πανεπιστηµίου, στο οποίο δίνουµε λύση στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής, 
όπως επίσης και τα βασικά συστατικά του.  

    Το Κεφάλαιο 5 πραγµατεύεται τη λύση του συγκεκριµένου προβλήµατος µε τη 
βοήθεια τεχνολογιών και µεθόδων που παρουσιάστηκαν στα κεφάλαια 2 και 3. Στο 
συγκεκριµένο κεφάλαιο αναλύονται οι µέθοδοι σχεδίασης και οι τεχνικές επίλυσης 
που ακολουθήθηκαν, τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν και τα αποτελέσµατα τα 
οποία προέκυψαν.    



3 
 

    Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την 
εκπόνηση της διπλωµατικής. Επίσης παρουσιάζονται προτάσεις για άλλες µεθόδους 
επίλυσης του προβλήµατος. 

    Η διπλωµατική ολοκληρώνεται µε την παράθεση της βιβλιογραφίας που 
χρησιµοποιήθηκε. 
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Το Υπολογιστικό Πλέγμα(Grid) 

 

2.1 Εισαγωγή 

    Την τελευταία δεκαετία υπήρξε µια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο που 
αντιλαµβανόµαστε και χρησιµοποιούµε υπολογιστικούς πόρους και υπηρεσίες. Πριν 
από µια δεκαετία, θα ήταν φυσιολογικό να περιµένουµε οι υπολογιστικές ανάγκες 
κάποιου να εξυπηρετούνται από τοπικές υπολογιστικές πλατφόρµες και υποδοµές. 
Αυτή η κατάσταση έχει αλλάξει και η αλλαγή έχει προκληθεί από, µεταξύ άλλων 
παραγόντων, την ανάπτυξη του εµπορίου ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστατικών 
δικτύου, την κατασκευή πιο γρήγορου και ικανού υλικού και την ανάπτυξη 
εξαιρετικά εξελιγµένου λογισµικού. Συνέπεια των αλλαγών αυτών είναι η ανάπτυξη 
κατανεµηµένων συστηµάτων, δηλαδή συστηµάτων τα οποία επιτρέπουν την 
αποτελεσµατική και αποδοτική χρησιµοποίηση ευρέως κατανεµηµένων πόρων για 
εκτέλεση µεγάλων εφαρµογών. Τα θέµατα του σχεδιασµού, κατασκευής και 
ανάπτυξης κατανεµηµένων υπολογιστικών συστηµάτων έχουν ήδη διερευνηθεί για 
πολλά χρόνια. Ένας αυξανόµενος αριθµός ερευνητικών οµάδων εργάζονται στον 
τοµέα του ευρείας περιοχής κατανεµηµένου υπολογισµού. Οι οµάδες αυτές έχουν 
υλοποιήσει µεσσισµικά(middleware), βιβλιοθήκες και εργαλεία που επιτρέπουν τη 
συνεργατική χρησιµοποίηση γεωγραφικά κατανεµηµένων πόρων, ενοποιηµένων ώστε 
να λειτουργούν σαν µια µοναδική ισχυρή πλατφόρµα για την εκτέλεση µεγάλου 
εύρους παράλληλων και κατανεµηµένων εφαρµογών. Αυτή η προσέγγιση για τον 
υπολογισµό είναι γνωστή µε διάφορα ονόµατα, όπως 
µεταυπολογισµός(metacomputing), κλιµακούµενος υπολογισµός(scalable 
computing), καθολικός υπολογισµός(global computing), υπολογισµός 
∆ιαδικτύου(Internet computing) και σχετικά πρόσφατα ως υπολογισµός Grid. Στο 
κεφάλαιο αυτό κάνουµε µια εισαγωγή στις τεχνολογίες Grid και περιγράφονται 
µεταξύ άλλων τι είναι το Grid, ποιες είναι οι δυνατότητές του, τι µας προσφέρει, πώς 
εξελίχτηκε στη µορφή που έχει σήµερα, ποια είναι η αρχιτεκτονική και τα συστατικά 
στοιχεία του,  και τέλος τι έχει να επιδείξει η χώρα µας στον τοµέα αυτό. 
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2.2   Τι είναι το Grid 

    Το Grid είναι µια µεγάλη, γεωγραφικά διασκορπισµένη και συνήθως ετερογενής 
συλλογή µηχανών συνδεδεµένων µέσω ενός ιδιωτικού δικτύου ή του ∆ιαδικτύου οι 
οποίες παρέχουν στους χρήστες τους ένα σύνολο υπηρεσιών. Πρόκειται για µια 
συλλογή ανεξάρτητων υπολογιστών, συνήθως από πολλούς διαχειριστικούς τοµείς, 
σε όλους από τους οποίους εκτελείται ένα κοινό επίπεδο ενδιάµεσου λογισµικού ώστε 
τα προγράµµατα και οι χρήστες να µπορούν να προσπελάζουν όλους τους πόρους µε 
βολικό και οµοιόµορφο τρόπο.   

    Από την πλευρά του χρήστη το Grid µοιάζει µε έναν ενιαίο εικονικό 
υπερυπολογιστή στον οποίο υποβάλλει εργασίες προς εκτέλεση χωρίς να 
ενδιαφέρεται που θα εκτελεστούν. Το Grid παρέχει διάφορα είδη πόρων όπως 
µονάδες επεξεργασίας, µονάδες αποθήκευσης, λογισµικό και άλλα. Ο διαµοιρασµός 
αυτός των πόρων έχει ως στόχο να βοηθήσει στην ανάπτυξη µιας πληθώρας 
επιστηµονικών εφαρµογών µεγάλης κλίµακας. Οι εφαρµογές αυτές λόγω του µεγάλου 
όγκου των δεδοµένων που χειρίζονται, χρειάζονται τεράστια υπολογιστική ισχύ την 
οποία το Grid έχει τη δυνατότητα να τους παρέχει µέσω του διαµοιρασµού των 
πόρων χιλιάδων υπολογιστών σε παγκόσµιο επίπεδο.  

    Το Grid(πλέγµα) πήρε την ονοµασία του λόγω αναλογίας µε το electrical power 
grid(δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος). Η γενική ιδέα ήταν ότι η πρόσβαση σε 
υπολογιστική ισχύ από ένα υπολογιστικό πλέγµα θα είναι τόσο απλή όσο και η 
πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια από ένα δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος.  

    Το όραµα του Grid ξεκίνησε µε συζητήσεις για τη δηµιουργία ενός πανίσχυρου 
υπολογιστικού πλέγµατος το οποίο θα αποτελούνταν από πολλά µικρότερα 
υπολογιστικά πλέγµατα συνδεδεµένα µεταξύ τους, συνθέτοντας ένα παγκόσµιο 
δίκτυο υπολογιστών το οποίο µπορεί να λειτουργήσει ως ένας τεράστιος 
υπολογιστικός πόρος. Όπως βλέπουµε και στην εικόνα (Ε2.1), στο συγκεκριµένο 
υπολογιστικό πλέγµα θα ήταν συνδεδεµένη κάθε συσκευή που είχε δυνατότητα 
δικτύωσης σε συνδυασµό µε δυνατότητα επεξεργασίας ή αποθήκευσης δεδοµένων. 
Αν και απέχουµε πολύ ακόµα από το όραµα του Grid, πρέπει να αναφερθεί ότι 
υπάρχουν ήδη εκατοντάδες υπολογιστικά πλέγµατα παγκοσµίως και κάθε ένα έχει 
δηµιουργηθεί για να βοηθήσει µια συγκεκριµένη οµάδα ερευνητών ή µια 
συγκεκριµένη οµάδα χρηστών. Επιπλέον σε παγκόσµιο επίπεδο, οι ερευνητές και οι 
µηχανικοί λογισµικού εργάζονται πυρετωδώς ώστε να φέρουν το Grid πιο κοντά στην 
εικόνα την οποία το οραµατίστηκαν. 
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(Ε2.1)Το όραµα του Grid 

 

2.3   Τεχνολογίες που συντέλεσαν στην ανάπτυξη του 

Grid 

    Το Grid δεν µπορεί να θεωρηθεί ως µια επαναστατική τεχνολογία αφού προέκυψε 
από το συνδυασµό µιας σειράς υπαρχόντων τεχνολογιών. Στην ανάπτυξή του 
βοήθησαν διάφορες τεχνολογίες όπως ο κατανεµηµένος υπολογισµός(distributed 
computing), διάφορες τεχνολογίες κρυπτογραφίας και ασφάλειας, η τεχνολογία 
εικονικοποίησης(virtualization technology) καθώς και άλλες τεχνολογίες. Ωστόσο, 
κάποιες τεχνολογίες οι οποίες εξελίχτηκαν τη δεκαετία του 1990 είναι εκείνες που 
έδωσαν τη µεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη του Grid. 

    Τεράστια συνεισφορά είχε ο Παγκόσµιος Ιστός(World Wide Web). Χωρίς τον 
Παγκόσµιο Ιστό η σύνδεση των γεωγραφικά διασκορπισµένων συστηµάτων, τα οποία 
αποτελούν τη βάση του Grid θα ήταν αδύνατη. O Tim Berners Lee, ένας ερευνητής 
στο ερευνητικό κέντρο CERN της Ελβετίας άρχισε να δουλεύει πάνω στον 
Παγκόσµιο Ιστό το 1990 και αφού τον εξέλιξε, τον διέθεσε στον κόσµο το 1993. Ο 
Παγκόσµιος Ιστός παίζει σηµαντικό ρόλο στην απλοποίηση των επικοινωνιών σε 
όλες σχεδόν τις πλευρές της ζωής και χρησιµοποιείται από εκατοµµύρια κόσµο σε 
καθηµερινή βάση. 

    Η ανάπτυξη του Grid στηρίχτηκε σε µεγάλο βαθµό στο λειτουργικό σύστηµα 
Linux το οποίο άρχισε να αναπτύσσει ο Linus Torvalds το 1991. Όταν ο Torvalds 
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ξεκίνησε να δουλεύει πάνω σε αυτό το λειτουργικό σύστηµα ανοιχτού κώδικα, 
κανένας δεν περίµενε την εξέλιξη που θα είχε. Σήµερα, το Linux προσελκύει χιλιάδες 
εθελοντές προγραµµατιστές οι οποίοι εξασφαλίζουν ότι το συγκεκριµένο λειτουργικό 
σύστηµα είναι συµβατό µε κάθε νέο κοµµάτι υλικού που εµφανίζεται. Αυτός είναι και 
ο λόγος που το Linux είναι το προτιµώµενο λειτουργικό σύστηµα για πολλά 
πειράµατα µεγάλων ερευνητικών έργων στο Grid. 

    Τα συστήµατα που συνθέτουν το Grid αποτελούνται από συστοιχίες υπολογιστών 
και για το λόγο αυτό η συστοιχία υπολογιστών Beowulf, η πρώτη συστοιχία φτηνών, 
κοινών υπολογιστών που δηµιουργήθηκε από τους Donald Becker και Thomas 
Sterling στη NASA το 1994, αποτελεί σηµείο αναφοράς για την εξέλιξη του Grid.  Οι 
Becker και Sterling χρησιµοποίησαν κάρτες Ethernet για να παράσχουν συνδέσεις 
υψηλών ταχυτήτων µεταξύ των υπολογιστών, εξοµοιώνοντας το µέγεθος της 
υπολογιστικής ισχύς που προηγουµένως ήταν διαθέσιµο µόνο από ακριβούς 
υπερυπολογιστές. Σήµερα τέτοιες συστοιχίες είναι διαθέσιµες στο εµπόριο από τους 
περισσότερους κατασκευαστές υπολογιστών. 

    Η γλώσσα προγραµµατισµού Java συνέβαλε στην ανάπτυξη του Grid, καθώς 
επιτρέπει την αποδοτική ανάπτυξη εφαρµογών που πρόκειται να εκτελεστούν σε ένα 
τέτοιο περιβάλλον. Είναι εξαιρετικά προσαρµοσµένη στη φιλοσοφία του Grid και για 
το λόγο αυτό η πλειονότητα των εφαρµογών που τρέχουν στο Grid είναι γραµµένες 
σε αυτή τη γλώσσα. Όταν το 1995 οι µηχανικοί λογισµικού της Sun Microsystems 
σχεδίασαν την συγκεκριµένη γλώσσα προγραµµατισµού την προόριζαν για 
καταναλωτικές συσκευές και όχι για υπολογιστές. Ωστόσο κάποια στοιχεία που 
διέθετε, έκαναν επιτακτική τη χρήση της στους υπολογιστές και σήµερα είναι µια από 
τις πιο διαδεδοµένες γλώσσες προγραµµατισµού. 

    Αν και το Grid προέκυψε από το συνδυασµό των τεχνολογιών που αναφέρθηκαν 
παραπάνω, η χρήση του τα τελευταία χρόνια είναι πολλαπλάσια σε σχέση µε τη 
χρήση του αµέσως µετά την εµφάνιση των τεχνολογιών αυτών. Αυτό συνέβη γιατί τα 
τελευταία χρόνια είχαµε ραγδαία ανάπτυξη των υπολογιστικών µονάδων, αύξηση των 
τρόπων και της ποιότητας επικοινωνίας η οποία είναι απαραίτητη για τη συνεργασία 
µεταξύ των ατόµων που εκτελούν εργασίες σε πολύπλοκα υπολογιστικά συστήµατα 
και κυρίως αύξηση της ταχύτητας των δικτύων υπολογιστών και ευκολότερη 
πρόσβαση σε αυτά. Η εξάλειψη της γεωγραφικής απόστασης η οποία εξαρτάται 
κυρίως από την ταχύτητα του δικτύου είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για την εύρυθµη 
λειτουργία του Grid. Για να έχει νόηµα η χρήση του Grid για την εκτέλεση εργασιών 
απαιτούνται δίκτυα υψηλών ταχυτήτων για τη διασύνδεση των πόρων. Στα δίκτυα 
αυτά, η µεταφορά των δεδοµένων είναι ταχύτατη και επιπλέον η καθυστέρηση στην 
επικοινωνία είναι ελάχιστη, πράγµα που ευνοεί την συνεργασία σε πραγµατικό χρόνο. 
Αν η ταχύτητα δικτύου είναι χαµηλή, ο χρόνος µεταφοράς των δεδοµένων είναι 
µεγάλος και η εκτέλεση εργασιών σε ισχυρότερους αλλά πολύ αποµακρυσµένους 
υπολογιστικούς πόρους δεν είναι πλέον αποτελεσµατική.  
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2.4 Εξέλιξη του Grid 

    Για να φτάσει το Grid στη µορφή που γνωρίζουµε σήµερα πέρασε από δυο στάδια. 
Έτσι, µπορούµε να διακρίνουµε συστήµατα πρώτης γενιάς τα οποία ήταν το 
πρόδροµο του υπολογισµού Grid όπως τον αναγνωρίζουµε σήµερα, συστήµατα 
δεύτερης γενιάς µε επίκεντρο το µεσσισµικό(middleware) για την υποστήριξη 
µεγάλης κλίµακας δεδοµένων και υπολογισµoύ και τα τρέχοντα συστήµατα τρίτης 
γενιάς στα οποία η έµφαση µετατίθεται στην κατανεµηµένη καθολική συνεργασία, 
µια προσέγγιση προσανατολισµένη στην υπηρεσία και σε ζητήµατα πληροφοριών 
επιπέδων. Φυσικά, η εξέλιξη αυτή είναι µια συνεχής διαδικασία και οι διακρίσεις δεν 
είναι πάντοτε σαφείς, αλλά χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη συµβάλλει στον εντοπισµό 
πιθανών προβληµάτων και προτείνει τις απαρχές ενός χάρτη πορείας του Grid. 

2.4.1   Η Πρώτη Γενιά 

    Οι πρώτες προσπάθειες για τη δηµιουργία του Grid ξεκίνησαν ως έργα για τη 
σύνδεση χώρων στους οποίους ήταν εγκατεστηµένοι υπερυπολογιστές. Αυτή την 
περίοδο η προσέγγιση αυτή ήταν γνωστή ως µεταυπολογισµός. Ο όρος αυτός 
πιστεύεται ότι χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά στο έργο CASA, ένα από τα πολλά 
αµερικανικά έργα ανάπτυξης και δοκιµής  του  Gigabit το 1989. Ωστόσο, αυτός που 
έκανε δηµοφιλή το συγκεκριµένο όρο είναι ο Larry Smarr, πρώην διευθυντής του 
NCSA. Η πρόωρη έως τα µέσα δεκαετία του '90 σηµατοδότησε την εµφάνιση των 
πρώτων µεταυπολογιστικών ή Grid περιβαλλόντων. Συνήθως, ο στόχος των εν λόγω 
µεταυπολογιστικών έργων ήταν η παροχή υπολογιστικών πόρων σε ένα φάσµα 
εφαρµογών υψηλών απαιτήσεων και επιδόσεων. ∆υο αντιπροσωπευτικά έργα αυτού 
του είδους της τεχνολογίας ήταν το FAFNER και το I-WAY. Τα έργα αυτά 
διαφέρουν από πολλές απόψεις, αλλά και τα δύο έπρεπε να ξεπεράσουν έναν αριθµό 
από παρόµοια εµπόδια, συµπεριλαµβανοµένων της επικοινωνίας, της διαχείρισης των 
πόρων και το χειρισµό των αποµακρυσµένων δεδοµένων ώστε να είναι σε θέση να 
δουλεύουν αποδοτικά και αποτελεσµατικά. Τα δύο έργα προσπάθησαν, επίσης, να 
παρέχουν µεταυπολογιστικούς πόρους από τα αντίθετα άκρα του υπολογιστικού 
φάσµατος. Ενώ το FAFNER ήταν ικανό να λειτουργεί µε κάθε σύστηµα εξοπλισµένο 
µε περισσότερο από 4 Mbytes µνήµης, το Ι-WAY ήταν ένα µέσο ενοποίησης των 
πόρων των µεγάλων αµερικανικών κέντρων υπερυπολογιστών. 

2.4.2   Η Δεύτερη Γενιά 

    Η έµφαση των πρώτων προσπαθειών στον υπολογισµό Grid καθοδηγούνταν εν 
µέρει από την ανάγκη σύνδεσης ενός αριθµού από αµερικανικά εθνικά κέντρα 
υπερυπολογιστών. Το I-WAY πέτυχε µε επιτυχία αυτόν τον στόχο. Σήµερα, το Grid 
είναι ικανό να συνενώνει περισσότερα από λίγα εξειδικευµένα κέντρα 
υπερυπολογιστών. ∆ιάφοροι παράγοντες συνέβαλαν στην ανάπτυξη του Grid, 
συµπεριλαµβανοµένων των τεχνολογιών που οδήγησαν στην αύξηση του εύρους 
ζώνης του δικτύου και της έγκρισης διάφορων προτύπων, επιτρέποντας στο Grid να 
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θεωρηθεί µια βιώσιµη κατανεµηµένη υποδοµή σε παγκόσµια κλίµακα η οποία µπορεί 
να υποστηρίξει ποικίλες εφαρµογές που απαιτούν υψηλής κλίµακας υπολογισµό και 
δεδοµένα. Αυτή η µορφή του Grid θεωρείται ως η δεύτερη γενιά στην οποία 
βασίζονται πολλές σηµερινές εφαρµογές. 

Υπάρχουν τρία σηµαντικά ζητήµατα τα οποία πρέπει να αντιµετωπιστούν: 

●  Ετερογένεια(Heterogeneity): ένα Grid συνεπάγεται µια πολλαπλότητα πόρων που 
έχουν ετερογενή χαρακτήρα και καλύπτουν πολλούς διαχειριστικούς τοµείς σε µια 
δυνητικά παγκόσµια έκταση.  

●  Κλιµάκωση(Scalability): ένα Grid µπορεί να αυξηθεί από λίγους πόρους σε 
εκατοµµύρια. Αυτό θέτει το πρόβληµα µιας πιθανής υποβάθµισης απόδοσης όσο το 
µέγεθος του Grid αυξάνει. Κατά συνέπεια, οι εφαρµογές που απαιτούν µεγάλο αριθµό 
γεωγραφικά διάσπαρτων πόρων πρέπει να σχεδιαστούν να είναι ανεκτικές στις 
καθυστερήσεις και να αξιοποιούν την τοπικότητα των πόρων που χρησιµοποιούν. 
Εξάλλου, η αυξανόµενη κλίµακα επίσης συνεπάγεται τη διέλευση ενός αυξανόµενου 
αριθµού ορίων οργανισµών, η οποία τονίζει την ανοµοιογένεια και την ανάγκη 
αντιµετώπισης θεµάτων πιστοποίησης και εµπιστευτικότητας. Εφαρµογές 
µεγαλύτερης κλίµακας µπορούν επίσης να προκύψουν από τη σύνθεση άλλων 
εφαρµογών, η οποία αυξάνει την πολυπλοκότητα των συστηµάτων . 

●  Προσαρµοστικότητα(Adaptability): σε ένα Grid µια αποτυχία πόρου είναι ο 
κανόνας και όχι η εξαίρεση. Στην πραγµατικότητα, µε τόσους πολλούς πόρους σε ένα 
Grid, η πιθανότητα αποτυχίας κάποιων πόρων είναι φυσικά υψηλή. Οι διαχειριστές 
πόρων ή οι εφαρµογές πρέπει να προσαρµόσουν την συµπεριφορά τους δυναµικά έτσι 
ώστε να µπορέσουν να εξάγουν τη µέγιστη απόδοση από τους διαθέσιµους πόρους 
και υπηρεσίες. 

2.4.3   Η Τρίτη Γενιά 

    Η δεύτερη γενιά παρείχε τη διαλειτουργικότητα που ήταν απαραίτητη για την 
επίτευξη ευρείας κλίµακας υπολογισµού. Όσο διάφορες λύσεις Grid διερευνούνταν, 
άλλες πτυχές της µηχανικής του Grid έγιναν εµφανείς. Προκειµένου να 
κατασκευαστούν νέες εφαρµογές Grid ήταν επιθυµητό να είναι δυνατή η 
επαναχρησιµοποίηση στοιχείων και πληροφοριών πόρων και να συγκεντρωθούν τα 
στοιχεία αυτά µε ευέλικτο τρόπο. Οι λύσεις περιλάµβαναν αύξηση της υιοθέτησης 
ενός προσανατολισµένου στην υπηρεσία µοντέλου και αύξηση της προσοχής που 
δίνεται στα µεταδεδοµένα. Αυτά είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά των 
συστηµάτων τρίτης γενιάς. Η ευέλικτη συναρµολόγηση των πόρων του Grid σε µια 
εφαρµογή Grid απαιτεί πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργικότητα, διαθεσιµότητα 
και τις διασυνδέσεις των διαφόρων συστατικών στοιχείων και οι πληροφορίες πρέπει 
να έχουν µια συµπεφωνηµένη µορφή που µπορεί να επεξεργαστεί από µηχάνηµα. 

    Ενώ παραδοσιακά το Grid περιγραφόταν µε όρους µεγάλης κλίµακας δεδοµένων 
και υπολογισµού, η στροφή των στόχων στην τρίτη γενιά ήταν εµφανής από τις νέες 
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περιγραφές. Ειδικότερα, οι όροι “κατανεµηµένη συνεργασία” και “εικονικός 
οργανισµός” θεσπίστηκαν στην δηµοσίευση του Foster για την ανατοµία του Grid. Η  
προβλεπόµενη χρήση των µαζικά παράλληλων υπολογιστικών υποδοµών αποτελεί 
µέρος µόνον του συνόλου του κατανεµηµένου υπολογισµού: υπάρχουν επίσης πολλοί 
περισσότεροι χρήστες και ως εκ τούτου ο χαλαρά συνδεδεµένος κατανεµηµένος 
υπολογισµός δεν κυριαρχείται από την ανάπτυξη µαζικά παράλληλα µηχανών. 

    Υπάρχει µια έντονη αίσθηση της αυτοµατοποίησης στην τρίτη γενιά συστηµάτων. 
Για παράδειγµα, όταν οι άνθρωποι δεν µπορούν πλέον να ασχολούνται µε την 
κλίµακα και την ετερογένεια και αναθέτουν σε διεργασίες να το πράξουν, αυτό 
οδηγεί σε αυτονοµία εντός των συστηµάτων. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη για 
συντονισµό η οποία πρέπει να καθορίζεται προγραµµατιστικά σε διάφορα επίπεδα. 
Οµοίως, η αυξηµένη πιθανότητα αποτυχίας συνεπάγεται την ανάγκη για αυτόµατη 
ανάκτηση. Η διαµόρφωση και η επισκευή δεν µπορούν να παραµείνουν χειροκίνητες 
εργασίες. Αυτές οι απαιτήσεις µοιάζουν µε τις ιδιότητες αυτόµατης οργάνωσης και 
επούλωσης των βιολογικών συστηµάτων και έχουν χαρακτηριστεί ως 
αυτόνοµες(autonomic) από το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα. Ένα αυτόνοµο σύστηµα 
έχει τις οκτώ παρακάτω ιδιότητες: 

1.  Χρειάζεται λεπτοµερή γνώση για τα συστατικά στοιχεία του και την κατάστασή 
τους.  

2.  Πρέπει να ρυθµίσει και να ξαναρυθµίσει τον εαυτό του δυναµικά.  

3.  Προσπαθεί να βελτιστοποιήσει τη συµπεριφορά του για να πετύχει το στόχο του.  

4.  Είναι ικανό να ανακάµψει από δυσλειτουργία.  

5.  Προστατεύει τον εαυτό του από επιθέσεις. 

6.  Γνωρίζει το περιβάλλον του. 

7.  Υλοποιεί ανοιχτά πρότυπα.  

8.  Κάνει βέλτιστη χρήση των πόρων.  

Η τρίτη γενιά συστηµάτων Grid που βρίσκονται υπό ανάπτυξη έχουν αρχίσει να 
διαθέτουν πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά. 

 

2.5 Ταξινόμηση των Grid 

    Ανάλογα µε τους στόχους σχεδίασης των συστηµάτων Grid µπορούµε να 
διακρίνουµε τρείς κατηγορίες : 

1. Grid υπολογισµών(computing grid). Ο τύπος αυτός του Grid έχει 
στόχο να εξυπηρετήσει χρήστες οι οποίοι αναπτύσσουν εφαρµογές 
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µεγάλης κλίµακας που απαιτούν τεράστιο αριθµό επεξεργαστικών 
πόρων για την εκτέλεσή τους. Για να καλύψουν τις απαιτήσεις των 
χρηστών σε υπολογιστική ισχύ, οι υπολογιστές που αποτελούν τα Grid 
υπολογισµών είναι συνήθως εξυπηρετητές υψηλής απόδοσης. Αυτό το 
είδος περιβάλλοντος, σχεδόν πάντα, παρέχει υπηρεσίες για υποβολή, 
παρακολούθηση και διαχείριση εργασιών.   

2. Grid δεδοµένων(data grid). Το Grid δεδοµένων χρησιµοποιείται σε 
περιπτώσεις που απαιτείται διαχείριση και επεξεργασία µεγάλων 
ποσών δεδοµένων. Αποθηκεύει και παρέχει αξιόπιστη πρόσβαση σε 
δεδοµένα τα οποία χρησιµοποιούνται από διάφορους χρήστες και 
οργανισµούς, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται θέµατα αποθήκευσης, 
δικαιωµάτων πρόσβασης και ασφάλειας των αποθηκευµένων 
δεδοµένων. Επιπλέον, παρέχει στις εφαρµογές µια εξειδικευµένη 
υποδοµή για διαχείριση αποθήκευσης και πρόσβαση δεδοµένων. Για 
παράδειγµα, το Grid αυτό είναι κατάλληλο για συστήµατα τα οποία 
συνθέτουν νέες πληροφορίες από αποθήκες δεδοµένων, όπως βάσεις 
δεδοµένων και ψηφιακές βιβλιοθήκες που διανέµονται σε κάποιο 
δίκτυο. Αυτή είναι και η κύρια διαφορά του µε το Grid υπολογισµών 
το οποίο παρέχει στοιχειώδεις µόνο υπηρεσίες δεδοµένων. 

3. Grid υπηρεσιών(service grid). Το Grid υπηρεσιών παρέχει υπηρεσίες 
και ποιότητα εξυπηρέτησης στους χρήστες ανάλογα µε τις ανάγκες 
τους. Υποδιαιρείται σε συνεργατικό Grid(collaborative Grid), Grid 
πολυµέσων(multimedia Grid) και Grid αιτήµατος(on-demand Grid). 
Το συνεργατικό Grid συνδέει χρήστες και εφαρµογές σε συνεργατικές 
οµάδες και επιτρέπει πραγµατικού χρόνου αλληλεπίδραση µεταξύ 
χρηστών και εφαρµογών µέσω εικονικού χώρου εργασίας ο οποίος 
επιτρέπει κοινή χρήση αρχείων δεδοµένων και εξοµοιώσεων. Το Grid 
πολυµέσων παρέχει µια υποδοµή για εφαρµογές πολυµέσων 
πραγµατικού χρόνου, ενώ απαιτεί ποιότητα εξυπηρέτησης σε 
πολλαπλές διαφορετικές µηχανές. Τέλος, το Grid αιτήµατος προσθέτει 
δυναµικά νέους πόρους για την παροχή νέων υπηρεσιών.  
 

    Οι περισσότερες ερευνητικές δραστηριότητες σε θέµατα που αφορούν την 
ανάπτυξη συστηµάτων Grid εµπίπτουν σε µία από τις παραπάνω τρείς κατηγορίες. Η 
ανάπτυξη γενικού σκοπού συστηµάτων Grid τα οποία µπορούν να υποστηρίξουν 
περισσότερες ή όλες τις κατηγορίες αυτές παραµένει ένα πολύ δύσκολο πρόβληµα. 
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2.6 Χαρακτηριστικά του Grid 

2.6.1   Διαμοιρασμός Πόρων 

    Όπως είπαµε, το Grid δηµιουργήθηκε για να βοηθήσει τους επιστήµονες στην 
έρευνά τους, παρέχοντάς τους υπολογιστικούς πόρους για την εκτέλεση των 
εργασιών τους, όπως βλέπουµε και στην εικόνα (Ε2.2). Λόγω της τεράστιας 
πολυπλοκότητας των συγκεκριµένων εργασιών, οι επιστήµονες και οι ερευνητές 
επιδιώκουν να αποκτήσουν µέσα από το Grid απεριόριστη υπολογιστική ισχύ, 
απεριόριστο αποθηκευτικό χώρο, αξιόπιστη πρόσβαση σε κοινούς πόρους, δεδοµένα, 
εφαρµογές και αποτελέσµατα που προέρχονται από την επεξεργασία των  δεδοµένων 
όπως επίσης και δυνατότητα να συνεργάζονται µε συναδέλφους απλά και 
αποτελεσµατικά. Το Grid από την απαρχή του προσπάθησε να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες αυτές των επιστηµόνων κι έτσι οι βασικές αρχές του συνοψίζονται στα 
παραπάνω χαρακτηριστικά.  

 

(Ε2.2)Υπηρεσίες που παρέχει το Grid σε επιστήµονες 

 

Οι πόροι που θέτει το Grid στη διάθεση του χρήστη ποικίλλουν από µονάδες 
επεξεργασίας, λογισµικό και δεδοµένα µέχρι εξειδικευµένο υλικό όπως τηλεσκόπια 
και διάφορα άλλα επιστηµονικά όργανα. Ωστόσο, οι διαµοιραζόµενοι πόροι ανήκουν 
σε διαφορετικά άτοµα, οµάδες ή οργανισµούς κι έτσι υπόκεινται σε διαφορετικές 
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πολιτικές και περιορισµούς τους οποίους πρέπει να λάβει υπόψη ο χρήστης πριν τη 
χρησιµοποίησή τους. 

2.6.2   Αξιοπιστία 

    Τα συστήµατα υψηλών επιδόσεων, όπως το Grid, αναλαµβάνουν την εκτέλεση 
κρίσιµων και βαρύνουσας σηµασίας εργασιών οι οποίες δεν πρέπει να αποτύχουν. 
Άρα ένα σηµαντικό ζήτηµα για τα συστήµατα αυτά είναι αυτό της αξιοπιστίας. Το 
Grid παρουσιάζει ανοχή στα σφάλµατα αντιµετωπίζοντάς τα αφού συµβούν, ενώ ο 
χρήστης δεν γνωρίζει τίποτα για την αποτυχία. Ας υποθέσουµε ότι κάποιος χρήστης 
υποβάλλει µια εργασία για εκτέλεση σε κάποιο κόµβο του Grid. Το Grid παρέχει, 
ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα και την πολιτική χρονοδιαγράµµατός του, κάποια 
στιγµή στην εργασία τον κόµβο, ώστε να ξεκινήσει την εκτέλεσή της. Κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης ο κόµβος παρουσιάζει κάποιο πρόβληµα και καταρρέει. Το 
Grid αντιλαµβάνεται το σφάλµα και υποβάλλει ξανά την εργασία, ώστε να εκτελεστεί 
σε κάποιο διαθέσιµο κόµβο. Τα Grid δεδοµένων εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς. 
Ένας από αυτούς µπορεί να είναι η αύξηση της ταχύτητας µεταφοράς αρχείων. 
Αντίγραφα κάποιων δεδοµένων µπορούν να αποθηκευτούν σε κατανεµηµένες 
γεωγραφικά περιοχές. Εάν κάποιος χρήστης χρειάζεται τα δεδοµένα για οποιοδήποτε 
λόγο, µπορεί να τα λάβει από το κοντινότερο γεωγραφικά µηχάνηµα στο οποίο είναι 
διαθέσιµα. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η διαθεσιµότητα του συστήµατος. Αν 
κάποια µηχανήµατα του Grid για κάποιο λόγο απενεργοποιηθούν, τα δεδοµένα 
µπορούν να ανακτηθούν από άλλα µηχανήµατα του Grid τα οποία βρίσκονται σε 
λειτουργία. Έτσι, ο χρήστης δεν γνωρίζει ποιο µηχάνηµα τον εξυπηρετεί κάθε φορά. 
Επιπλέον, αν γνωρίζουµε εκ των προτέρων ότι κάποιο συγκεκριµένο µηχάνηµα θα 
προσπελαύνει τα δεδοµένα συχνότερα από τα υπόλοιπα, µπορούµε να 
αποθηκεύσουµε τα δεδοµένα σε ένα µηχάνηµα που βρίσκεται κοντά στο παραπάνω, 
ώστε να είναι ευκολότερα προσβάσιµα. 

2.6.3   Εικονικοί Οργανισμοί 

    Όπως αναφέρθηκε, το αρχικό κίνητρο για το Grid ήταν η ανάγκη για µια υποδοµή 
κατανεµηµένου υπολογισµού για τις προηγµένες επιστήµες και τη µηχανική, µε 
έµφαση σε συνεργατικές εφαρµογές. Τέτοια είδη εφαρµογών συναντώνται επίσης σε 
πολυάριθµους άλλους τοµείς, όπως στη διασκέδαση, στο εµπόριο,  στην οικονοµία, 
στη βιοµηχανική σχεδίαση και αλλού. Συνεπώς, το Grid έχει τη δυνατότητα να 
συνεισφέρει σε πολλούς τοµείς της κοινωνίας. Όλοι αυτοί οι τοµείς απαιτούν 
συνεργαζόµενο διαµοιρασµό πόρων µεταξύ δυναµικά εναλλασσόµενων συλλογών 
ατόµων και οργανισµών. Αυτό έχει οδηγήσει στην ιδέα ενός εικονικού 
οργανισµού(VO = Virtual Organization), ο οποίος αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό 
τρόπο χρήσης του Grid. Τα άτοµα, ιδρύµατα και οργανισµοί που ανήκουν σε έναν 
εικονικό οργανισµό διαµοιράζουν τους πόρους που κατέχουν µε έναν ελεγχόµενο, 
ασφαλή, και ευέλικτο τρόπο, συχνά για ένα περιορισµένο χρονικό διάστηµα. 
Επιπλέον, οι εικονικοί οργανισµοί συνεργάζονται µεταξύ τους για το διαµοιρασµό 
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πόρων. Η συνεργασία αυτή δεν αφορά µόνο ανταλλαγή αρχείων, αλλά και απευθείας 
πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους. Όλοι οι εικονικοί οργανισµοί είναι µέρη ενός 
ευρύτερου Grid και έτσι έχουν τη δυνατότητα να διαµοιραστούν πόρους. Οι 
διαµοιραζόµενοι πόροι µπορεί να είναι δεδοµένα, επεξεργαστική ισχύ ή ακόµα και 
κάποιο εξειδικευµένο υλικό, εγκατεστηµένο σε κάποιο σύστηµα. Οι εικονικοί 
οργανισµοί κρύβουν την πολυπλοκότητα του Grid από το χρήστη. Έτσι, επιτρέπουν 
την εικονικοποίηση ετερογενών πόρων του Grid ώστε να δίνεται η εντύπωση στο 
χρήστη ότι χρησιµοποιεί πόρους ενός µοναδικού συστήµατος. Οι χρήστες του Grid 
µπορούν να είναι ταυτόχρονα µέλη σε περισσότερους από έναν εικονικούς 
οργανισµούς.  

2.6.4   Παράλληλη Επεξεργασία 

    Για να µπορέσουµε να εκµεταλλευτούµε τους πόρους που µας παρέχει το Grid, 
πρέπει τα προβλήµατα τα οποία πρόκειται να εκτελέσουµε να µπορούν να χωριστούν 
σε πολλαπλά υποπροβλήµατα, ώστε καθένα από αυτά να µπορεί να εκτελεστεί 
παράλληλα σε διαφορετικό µηχάνηµα. Τέτοιες εφαρµογές µπορούν να γραφούν ώστε 
να τρέχουν ως ανεξάρτητες υποεργασίες και στη συνέχεια, τα αποτελέσµατα κάθε 
µίας από αυτές τις υποεργασίες να µπορούν να συνδυαστούν για να παράγουν το 
επιθυµητό αποτέλεσµα. Ωστόσο, πολλές φορές αυτό δεν είναι δυνατό. Στις 
περιπτώσεις αυτές το κέρδος που αποκοµίζουµε από την εκτέλεση στο Grid είναι 
µηδαµινό. Ακόµη και αν µια εφαρµογή µπορεί να χωριστεί σε ανεξάρτητες 
υποεργασίες είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν άλλοι παράγοντες οι οποίοι να 
περιορίζουν τη µέγιστη αύξηση στην απόδοση που µπορεί να επιτευχτεί. Για 
παράδειγµα, µπορεί να υπάρχει ένα όριο στον αριθµό των υποεργασιών οι οποίες 
µπορούν να παραχθούν από την αρχική εργασία ή µπορεί να πρέπει να εκτελούνται 
µεταξύ των παράλληλων υποεργασιών, ακολουθιακά τµήµατα κώδικα για µεγάλα 
χρονικά διαστήµατα. Εάν κάποιες υποεργασίες επενεργούν σε κοινά δεδοµένα, πρέπει 
να υπάρχει ένας µηχανισµός κλειδώµατος, έτσι ώστε να µην δηµιουργηθεί πρόβληµα 
µε τη συνέπεια των δεδοµένων. Έτσι, υπάρχει ένας περιορισµός στα είδη των 
εργασιών που µπορούν να τρέξουν σαν εφαρµογές στο Grid και υπάρχει επίσης ένα 
όριο µέχρι το οποίο µπορεί µια εφαρµογή διαµορφωθεί κατάλληλα ώστε να 
εκµεταλλευτεί την αρχιτεκτονική του Grid. 

2.6.5   Εξισορρόπηση Πόρων  

    Όταν ένας χρήστης υποβάλλει µια εργασία προς εκτέλεση στο Grid, δεν 
ενδιαφέρεται καθόλου για το ποίοι πόροι θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεσή της 
και από πού προέρχονται οι συγκεκριµένοι πόροι. Ούτως ή άλλως, από τη σκοπιά του 
χρήστη οι πόροι που παρέχει το Grid είναι εικονικοί και έτσι του δίνεται η εντύπωση 
ότι προέρχονται από ένα µοναδικό σύστηµα. Το Grid διαθέτει µηχανισµούς που 
επιτρέπουν την κατάλληλη ανάθεση των πόρων του στις εργασίες που υποβάλλουν 
προς εκτέλεση οι χρήστες. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, καθώς 
επιτρέπει την εξισορρόπηση του φόρτου εργασίας στα διάφορα υποσυστήµατα που 
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συνθέτουν το Grid. Για παράδειγµα, εάν ένας µεγάλος αριθµός χρηστών υποβάλλει 
εργασίες προς εκτέλεση στο Grid, είναι πιθανό πολλές από τις εργασίες αυτές να 
χρονοπρογραµµατιστούν προς εκτέλεση σε ένα συγκεκριµένο σύστηµα που ανήκει 
στο Grid, µε αποτέλεσµα να υπερφορτωθεί. Τότε, ο αλγόριθµος 
χρονοπρογραµµατισµού του Grid µπορεί να χρονοπρογραµµατίσει  µερικές από τις 
εργασίες σε άλλα συστήµατα που έχουν λιγότερο φόρτο εργασίας ώστε να µειωθεί το 
φορτίο του υπερφορτωµένου συστήµατος και να αυξηθεί η χρήση συστηµάτων µε 
χαµηλό φόρτο εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται καλύτερη χρήση των 
συστηµάτων του Grid, ενώ η όλη διαδικασία διαχείρισης δεν γίνεται αντιληπτή από 
τον χρήστη. 

2.6.6   Ασφάλεια 

    Για συστήµατα, όπως το Grid, τα οποία παρέχουν πρόσβαση σε κοινούς πόρους, 
δεδοµένα, εφαρµογές και αποτελέσµατα και τα οποία επιτρέπουν τη συνεργασία 
µεταξύ των χρηστών τους, η ασφάλεια είναι ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα. Το 
Grid παρέχει µηχανισµούς ασφαλούς πρόσβασης οι οποίοι καθορίζουν σαφώς την 
πρόσβαση και τις προϋποθέσεις αυτής, µηχανισµούς πιστοποίησης µέσω των οποίων 
εξακριβώνεται η ταυτότητα χρηστών και πόρων, και µηχανισµούς εξουσιοδότησης 
που καθορίζουν ποιες εργασίες επιτρέπονται µε βάση τους κανόνες που ισχύουν. 
Επιπλέον, σε ότι αφορά τους εικονικούς οργανισµούς, όχι µόνο είναι απαραίτητο να 
αποφευχθεί η περίπτωση που άτοµα τα οποία δεν ανήκουν στον εικονικό οργανισµό 
αποκτούν πρόσβαση σε δεδοµένα, λογισµικό και υπολογιστικούς πόρους, αλλά 
πρέπει και τα µέλη του εικονικού οργανισµού να ελέγχονται µε γνώµονα την 
ασφάλεια. Έτσι, η πιστοποίηση, η εξουσιοδότηση, και η επιβολή πολιτικών 
πρόσβασης είναι σηµαντικά θέµατα και για την αποδοτική διαχείριση των εικονικών 
οργανισµών. Για παράδειγµα, ίσως επιτρέπεται σε ένα µέλος ενός εικονικού 
οργανισµού να εκτελέσει κάποιους κώδικες σε ένα συγκεκριµένο µηχάνηµα και όχι 
σε άλλα, ή µπορεί να του επιτρέπεται η πρόσβαση µόνο σε ορισµένα στοιχεία µιας 
βάσης δεδοµένων XML. Ωστόσο, τίθενται θέµατα ασφάλειας των δεδοµένων στις 
υποδοµές του Grid και θέµατα ασφάλειας στον τρόπο µεταφοράς των δεδοµένων 
µέσω ∆ιαδικτύου.    

2.6.7   Ποιότητα Εξυπηρέτησης 

    Το Grid µπορεί να παρέχει στο χρήστη ποιότητα εξυπηρέτησης η οποία 
καθορίζεται ανάλογα µε τις ανάγκες του. Στην περίπτωση αυτή η ποιότητα 
εξυπηρέτησης προσδιορίζεται από τη συµφωνία επιπέδου υπηρεσίας(service level 
agreement). Συγκεκριµένα, η συµφωνία επιπέδου υπηρεσίας καθορίζει την ελάχιστη 
ποιότητα εξυπηρέτησης, διαθεσιµότητας κτλ που περιµένει ο χρήστης και τις 
χρεώσεις που του επιβάλλονται για τις υπηρεσίες αυτές. Για παράδειγµα, µπορεί οι 
χρήστες να υποβάλλουν τις εργασίες τους και αφού λάβουν το αποτέλεσµα της 
εκτέλεσης, να καθορίζεται µε βάση κάποιο κριτήριο, όπως ο χρόνος εκτέλεσης της 
εργασίας τους, η ποιότητα της µετέπειτα εξυπηρέτησης. Επιπλέον, ένας χρήστης 
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µπορεί να έχει απαιτήσεις άµεσης εκτέλεσης της εργασίας που υποβάλλει. Στη 
συγκεκριµένη εργασία µπορεί να δοθεί από τον αλγόριθµο χρονοπρογραµµατισµού 
του Grid µεγαλύτερη προτεραιότητα σε σχέση µε τις υπόλοιπες. Για παράδειγµα, ένας 
χρήστης µπορεί να χρειάζεται τις υπηρεσίες του Grid για µια εφαρµογή πραγµατικού 
χρόνου και συνεπώς να έχει µεγαλύτερες απαιτήσεις ποιότητας εξυπηρέτησης από 
άλλους χρήστες. Έτσι, ο χρονοπρογραµµατιστής του Grid µπορεί να δώσει στη 
συγκεκριµένη εργασία µεγαλύτερη προτεραιότητα από τις άλλες εργασίες κι έτσι, να 
παρέχει την απαραίτητη ποιότητα εξυπηρέτησης στον χρήστη της εφαρµογής 
πραγµατικού χρόνου. Ένας τρόπος µε τον οποίο µπορεί να διασφαλιστεί η ποιότητα 
εξυπηρέτησης είναι η διατήρηση κάποιων πόρων του Grid για συγκεκριµένες 
εργασίες. ∆ηλαδή, µπορεί κάποιοι πόροι να είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση µιας 
κατηγορίας εργασιών. Αν κάποιος χρήστης υποβάλλει µια τέτοια εργασία, 
χρησιµοποιούνται οι πόροι που έχουν διατηρηθεί για την εκτέλεσή της. Αν κάποιοι 
από τους πόρους που έχουν διατηρηθεί για τις εργασίες αυτές είναι ελεύθεροι, 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας υποβάλλεται 
στο Grid. Ωστόσο, αν κάποια στιγµή υπάρξει απαίτηση των πόρων από κάποια από 
τις εργασίες που τους έχουν διατηρήσει για την εκτέλεσή τους, η τρέχουσα εργασία 
που χρησιµοποιεί τους πόρους της δίνει τη θέση της. Η εργασία που διακόπηκε 
τοποθετείται στην ουρά εργασιών µαζί µε τις πληροφορίες της κατάστασης 
ολοκλήρωσής της. Η εργασία µπορεί να χρονοπρογραµµατιστεί ξανά όταν υπάρξουν 
διαθέσιµοι πόροι στο Grid. 

 

2.7 Άτομα που Εμπλέκονται στο Grid 

    Υπάρχουν πέντε οµάδες ατόµων που εµπλέκονται µε το Grid. Οι οµάδες αυτές 
είναι οι παρακάτω: 

1. Χρήστες εφαρµογών(End Users): Όπως είπαµε νωρίτερα υπάρχει µια πληθώρα 
εφαρµογών, επιστηµονικών και µη, οι οποίες για την εκτέλεσή τους έχουν 
τεράστιες απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ και αποθηκευτικό χώρο. Οι 
εφαρµογές αυτές χρησιµοποιούν το Grid για να βρουν τους πόρους που 
χρειάζονται για την εκτέλεσή τους. Οι χρήστες εφαρµογών είναι τα άτοµα τα 
οποία χρησιµοποιούν τέτοιου είδους εφαρµογές οι οποίες έχουν σχεδιαστεί και 
υλοποιηθεί ώστε να εκτελεστούν σε ένα περιβάλλον Grid.  

2. Σχεδιαστές εφαρµογών(Application Developers): Οι σχεδιαστές εφαρµογών 
σχεδιάζουν και αναπτύσσουν τις εφαρµογές οι οποίες πρόκειται να εκτελεστούν 
σε ένα περιβάλλον Grid. Οι σχεδιαστές εφαρµογών των εικονικών οργανισµών 
αναπτύσσουν εφαρµογές για τις προσοµοιώσεις των πειραµάτων στα οποία 
εργάζονται τα άτοµα που ανήκουν στο συγκεκριµένο εικονικό οργανισµό. 

3. ∆ιαχειριστές συστηµάτων Grid(Grid Administrators): Οι διαχειριστές 
συστηµάτων Grid είναι τα άτοµα τα οποία διαχειρίζονται τις επιµέρους υποδοµές 
Grid και εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία τους. Στα άτοµα αυτά 
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περιλαµβάνονται διαχειριστές δικτύου, διαχειριστές cluster, διαχειριστές cluster 
ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, διαχειριστές των προγραµµάτων που 
χρησιµοποιούνται από τους εικονικούς οργανισµούς και άλλοι. 

4. Σχεδιαστές συστηµάτων Grid(Grid Developers): Οι σχεδιαστές συστηµάτων Grid 
είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την εφαρµογή νέων 
υπηρεσιών σε συστήµατα Grid. Τα άτοµα αυτά εισάγουν νέες δυνατότητες και 
νέα χαρακτηριστικά στα συστήµατα Grid κατά τη σχεδίαση τους ενώ παράλληλα 
τα προσθέτουν και σε υπάρχοντα συστήµατα Grid.  

5. Σχεδιαστές εργαλείων(Tool Developers): Οι σχεδιαστές εργαλείων αναπτύσσουν 
εργαλεία, µεταγλωττιστές, βιβλιοθήκες και άλλο λογισµικό που θα 
χρησιµοποιηθεί από τους σχεδιαστές εφαρµογών για να τους βοηθήσει στην 
ανάπτυξη βασισµένων στο Grid εφαρµογών. Στόχος τους είναι η παροχή 
αποδοτικών εφαρµογών προγραµµατιστικών µοντέλων στους σχεδιαστές 
εφαρµογών. 

 

2.8 Χρήστες του Grid 

    Το Grid παρέχει τεράστιες δυνατότητες στους χρήστες του, αφού µέσω αυτού 
αποκτούν πρόσβαση σε έναν εικονικό υπερυπολογιστή, ο οποίος τους επιτρέπει να 
εκτελέσουν εργασίες τις οποίες δεν θα µπορούσαν σε καµία περίπτωση να 
εκτελέσουν σε ένα µοναδικό µηχάνηµα, ενώ θα έπρεπε να ξοδέψουν ένα τεράστιο 
χρηµατικό ποσό για να αποκτήσουν έναν υπερυπολογιστή µε επεξεργαστική ισχύ και 
αποθηκευτικό χώρο αντάξιο του Grid. Ένα σηµαντικό ερώτηµα που τίθεται είναι 
αυτό της αξιοποίησης του Grid. Ποίοι χρησιµοποιούν το Grid και για ποιους λόγους 
εκµεταλλεύονται τις δυνατότητές του; Οι χρήστες του Grid προέρχονται από 
διαφορετικά υπόβαθρα αλλά µπορούµε γενικά να θεωρήσουµε ότι το Grid 
χρησιµοποιείται από τις παρακάτω οµάδες: κυβερνήσεις και διεθνείς oργανισµοί, 
επιστηµονική κοινότητα και τεχνολογία, οµάδες που επιδιώκουν την προστασία του 
περιβάλλοντος, εκπαίδευση και ιδιωτικός τοµέας. 

    Οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισµοί χρησιµοποιούν τους πόρους που τους 
παρέχει το Grid σε καταστάσεις έκτατης ανάγκης, όπως πληµµύρες και πυρκαγιές, 
για την απλή και αποτελεσµατική ανταλλαγή αρχείων δεδοµένων µεταξύ ιδρυµάτων, 
για έρευνα, για την ανάπτυξη οικονοµικών µοντέλων καθώς και σε άλλες 
περιπτώσεις. 

    Η επιστηµονική κοινότητα και η τεχνολογία αποτελούν τους κύριους χρήστες του 
Grid. Εφαρµογές της φυσικής υψηλών ενεργειών, της αστρονοµίας, της 
µετεωρολογίας και άλλων επιστηµών χρησιµοποιούν πόρους του Grid για την 
εκτέλεσή τους. Επιπλέον, το Grid συνεισφέρει στην εξοµοίωση εφαρµογών σε 
πραγµατικό χρόνο, στην εκτέλεση διάφορων πολύπλοκων υπολογισµών και στη 
σύνδεση αποµακρυσµένων µηχανηµάτων σε φάρµες υπολογιστών έτσι ώστε να 
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µπορούν να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται αποµακρυσµένα όργανα και 
αισθητήρες. 

    Το Grid χρησιµοποιείται από διάφορες οµάδες και οργανισµούς για την επίλυση 
µοντέλων διάφορων περιβαλλοντικών προβληµάτων ώστε να αντιµετωπιστούν τα 
συγκεκριµένα προβλήµατα ή να αποφευχθεί η επιδείνωσή τους. Η τρύπα του όζοντος, 
το φαινόµενο του θερµοκηπίου και η µόλυνση του νερού και του αέρα είναι 
προβλήµατα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. 

    Το Grid διευκολύνει την σύνδεση διάφορων αποµακρυσµένων τόπων και την 
αλληλεπίδραση και συνεργασία µεταξύ των ατόµων που το χρησιµοποιούν. Έτσι 
χρησιµοποιείται ευρέως από την τηλε-εκπαίδευση, δηλαδή τη µορφή διδασκαλίας 
όπου ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόµενοι συµµετέχουν στο µάθηµα από 
διαφορετικούς χώρους, όσο και από τους ερευνητές οι οποίοι πρέπει να επικοινωνούν 
µεταξύ τους, ακόµη και αν βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.  

    Στον ιδιωτικό τοµέα, το Grid χρησιµοποιείται από πολλές εταιρείες οι οποίες 
διαθέτουν εγκαταστάσεις µε υπολογιστές σε γεωγραφικά διασκορπισµένες περιοχές, 
έτσι ώστε να είναι δυνατή η εκµετάλλευση όλων των υπολογιστικών τους πόρων για 
µια συγκεκριµένη εφαρµογή. Εκτός από τις εταιρείες, υπάρχουν πολλοί ανεξάρτητοι 
χρήστες οι οποίοι χρησιµοποιούν το Grid για την εκτέλεση εργασιών σχετικών µε τις 
δραστηριότητές τους.  

 

2.9 Αρχιτεκτονική του Grid 

    Η αρχιτεκτονική του Grid αναφέρεται σε αυτά τα θέµατα των συστηµάτων Grid 
που λαµβάνουµε υπόψη όταν σχεδιάζουµε και αναπτύσσουµε ένα Grid. Τα επίπεδα 
της αρχιτεκτονικής του Grid φαίνονται στο σχήµα (Σ2.1).  

 

(Σ2.1)Επίπεδα της αρχιτεκτονικής του Grid 
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    Το υψηλότερο επίπεδο αποτελείται από τις εφαρµογές του Grid και τη διεπαφή 
προγραµµατισµού εφαρµογών(Application Programming Interface) από τη σκοπιά 
του χρήστη. Πιο κάτω έχουµε το µεσσισµικό(middleware) το οποίο περιλαµβάνει το 
λογισµικό καθώς και τα πακέτα που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση του Grid, 
όπως το Globus Toolkit και το gLite. Το επόµενο επίπεδο καλύπτει τους πόρους που 
είναι διαθέσιµοι στο Grid, όπως µονάδες αποθήκευσης, µονάδες επεξεργασίας και 
άλλο εξειδικευµένο υλικό. Τέλος το τέταρτο επίπεδο είναι το επίπεδο δικτύου το 
οποίο ασχολείται µε συστατικά δικτύου όπως δροµολογητές, διακόπτες και 
πρωτόκολλα που χρησιµοποιούνται για την επικοινωνία µεταξύ των συστηµάτων του 
Grid. Μπορούµε να δούµε τα συστατικά κάθε επιπέδου στην εικόνα(Ε2.3). 

 

 

(Ε2.3)Συστατικά επιπέδων της αρχιτεκτονικής του Grid 

 

2.9.1   Tο Μεσσισμικό 

    Μεσσισµικό θεωρείται γενικά το επίπεδο λογισµικού που βρίσκεται µεταξύ 
λειτουργικού συστήµατος και εφαρµογών, παρέχοντας µια ποικιλία  υπηρεσιών που 
είναι απαραίτητες ώστε να λειτουργήσουν σωστά οι εφαρµογές. Ο ρόλος του 
µεσσισµικού είναι πολύ σηµαντικός για τη λειτουργία του Grid. Σε ένα Grid το 
µεσσισµικό χρησιµοποιείται για να κρύψει την ετερογενή φύση και να παραδώσει 
στους χρήστες και στις εφαρµογές ένα οµογενές περιβάλλον παρέχοντας µια σειρά 
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τυποποιηµένων διεπαφών σε µια ποικιλία υπηρεσιών. Οι σηµαντικότερες εργασίες 
που αναλαµβάνει το µεσσισµικό είναι η ασφάλεια, η διαχείριση πόρων και 
δεδοµένων  και η εύρεση πόρων που είναι κατάλληλοι για την εκτέλεση των 
εργασιών που υποβάλλουν οι χρήστες. 

    Όπως και κάθε άλλο σύστηµα στον κόσµο, η ασφάλεια αποτελεί µια από τις 
βασικές απαιτήσεις του Grid. Το Grid παρέχει µηχανισµούς ασφαλούς πρόσβασης, 
πιστοποίησης και εξουσιοδότησης. Ασφαλής πρόσβαση σηµαίνει ότι ο χρήστης έχει 
τη δυνατότητα να συνδεθεί µια φορά χρησιµοποιώντας τα πιστοποιητικά ασφαλείας 
του και στη συνέχεια, να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του Grid για συγκεκριµένο 
χρονικό διάστηµα. Η πιστοποίηση είναι η διαδικασία που οδηγεί στην απόδειξη της 
ταυτότητας κάποιου χρήστη. Εξουσιοδότηση είναι η διεργασία που ελέγχει ποιες 
εργασίες επιτρέπονται στο χρήστη µε βάση τα προνόµια που του έχουν απονεµηθεί. Η 
εξουσιοδότηση λαµβάνει χώρα µετά την αναγνώριση της ταυτότητας του χρήστη από 
την πιστοποίηση. Άλλα συστατικά του Grid που αποτελούν µέρος της υποδοµής 
ασφάλειας είναι η διαχείριση πιστοποιητικών και η εκχώρηση προνοµίων. 

    Ένα Grid θα πρέπει να είναι σε θέση να εκµεταλλευτεί όλους τους πόρους που 
διαθέτει, ώστε να επιτύχει τη µέγιστη δυνατή απόδοση. Εποµένως, θα πρέπει να 
διαχειρίζεται και να αναθέτει κατάλληλα τους πόρους στις εργασίες που 
υποβάλλονται προς εκτέλεση. Όταν υποβάλλεται µια εργασία οι διαθέσιµοι πόροι 
γίνονται γνωστοί µέσω ενός καταλόγου υπηρεσιών. Στη συνέχεια επιλέγονται οι 
πόροι που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση της εργασίας. Η επιλογή αυτή των 
πόρων γίνεται από ένα άλλο συστατικό της διαχείρισης πόρων, τον 
χρονοπρογραµµατιστή του Grid. Η εκχώρηση πόρων βασίζεται σε διάφορους 
παράγοντες. Για παράδειγµα, αν µια εφαρµογή αποτελείται από εργασίες που 
απαιτούν ακολουθιακή εκτέλεση γιατί το αποτέλεσµα της µίας χρειάζεται για την 
εκτέλεση κάποιας άλλης, τότε ο οι εργασίες αυτές µπορούν να 
χρονοπρογραµµατιστούν ακολουθιακά. Η απόφαση χρονοπρογραµµατισµού µπορεί 
επίσης να βασίζεται στην προτεραιότητα της εργασίας σε σχέση µε τις υπόλοιπες 
εργασίες που έχουν υποβληθεί. 

    Η διαχείριση δεδοµένων στο Grid καλύπτει µια µεγάλη ποικιλία θεµάτων 
απαραίτητων για τη διαχείριση µεγάλων ποσών δεδοµένων. Αυτό περιλαµβάνει 
ασφαλή πρόσβαση σε δεδοµένα, αναπαραγωγή και µετακίνηση των δεδοµένων,  
διαχείριση των µεταδεδοµένων, χρονοπρογραµµατισµό που λαµβάνει υπόψη τα 
δεδοµένα κλπ. Η διαχείριση δεδοµένων πρέπει να παρέχει ασφαλή και αξιόπιστο 
τρόπο µεταφοράς των δεδοµένων µέσα στο Grid. 

    Ο χρονοπρογραµµατιστής του Grid πρέπει να έχει γνώση των διαθέσιµων πόρων 
ώστε να είναι σε θέση να κατανείµει πόρους για την εκτέλεση µιας εργασίας. Η 
πληροφορία αυτή προέρχεται από µια υπηρεσία ανακάλυψης πληροφοριών που 
τρέχει στο Grid. Η υπηρεσία αυτή παρέχει στο Grid µια λίστα µε τους διαθέσιµους 
πόρους και την τρέχουσα κατάστασή τους. Όταν ο χρονοπρογραµµατιστής του Grid 
ζητήσει από την υπηρεσία πληροφοριών τους διαθέσιµους πόρους, µπορεί να θέσει 
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συγκεκριµένους περιορισµούς όπως την εύρεση πόρων που είναι κατάλληλοι για µια 
συγκεκριµένη εργασία. Επειδή συνήθως δεν είναι δυνατό να αποθηκευτούν οι 
πληροφορίες για όλους τους διαθέσιµους πόρους σε ένα σηµείο, η υπηρεσία 
ανακάλυψης πληροφοριών µπορεί να οργανωθεί σε ιεραρχική δοµή, όπου οι 
χαµηλότερου επιπέδου υπηρεσίες εύρεσης πληροφοριών παρέχουν πληροφορίες στο 
αµέσως υψηλότερο επίπεδο. Η ιεραρχική αυτή δοµή προσφέρει την ευελιξία που 
χρειάζονται τα Grid τα οποία αποτελούνται από τεράστιο αριθµό πόρων. Η υπηρεσία 
ανακάλυψης πληροφοριών µπορεί να λειτουργήσει µε δυο τρόπους. Μπορεί να 
δηµοσιεύσει την κατάσταση των διαθέσιµων πόρων µέσω µιας κατάλληλης 
διασύνδεσης ή µπορεί να της ζητηθεί η λίστα των διαθέσιµων πόρων.  

 

2.10   Πρότυπα του Grid 

    Για την ανάπτυξη του Grid είναι απαραίτητη η δηµιουργία ανοιχτών προτύπων από 
τους µηχανικούς που αναπτύσσουν τις τεχνολογίες του Grid και τις εταιρείες που 
αναπτύσσουν τεχνολογίες ∆ιαδικτύου. Ο καθορισµός και η χρήση προτύπων είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικά για την αντιµετώπιση της ετερογένειας. Τα συστήµατα 
χρησιµοποιούν διάφορα πρότυπα και APIs, οδηγώντας στην ανάγκη να µεταφέρουν 
τις υπηρεσίες και τις εφαρµογές τους στην πληθώρα των υπολογιστικών συστηµάτων 
που χρησιµοποιούνται σε ένα περιβάλλον Grid.  Με την καθιέρωση προτύπων, µία 
εργασία που εκτελείται σε µία υποδοµή Grid, εκτελείται µε τον ίδιο τρόπο και στις 
υπόλοιπες. Επιπλέον, η δηµιουργία προτύπων συµβάλλει στη µείωση της 
πολυπλοκότητας: στην περίπτωση που δεν χρησιµοποιείται κάποιο πρότυπο 
απαιτούνται n² µετατροπείς για να µπορέσουν n συστατικά να διαλειτουργήσουν 
µεταξύ τους, ενώ στην περίπτωση που χρησιµοποιείται απαιτούνται n µετατροπείς 
µόνο.  Το Global Grid Forum κάνει προσπάθειες για την καθιέρωση προτύπων και για 
το σχεδιασµό µελλοντικών εφαρµογών και υπηρεσιών του Grid.  

   Κάποια από τα ανοιχτά πρότυπα που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση ενός 
Grid είναι τα παρακάτω: 

●  Web Services. Ένα Web Service είναι µια µέθοδος επικοινωνίας µεταξύ δύο 
ηλεκτρονικών συσκευών  που συνδέονται µέσω ενός δικτύου. Το W3C αναφέρει ότι 
“ένα Web Service είναι ένα σύστηµα λογισµικού σχεδιασµένο να υποστηρίζει 
διαλειτουργική αλληλεπίδραση µηχανής µε µηχανή οι οποίες επικοινωνούν µέσω 
δικτύου”. Τα Web Services είναι µια τεχνολογία που επιτρέπει στις εφαρµογές να  
επικοινωνούν µεταξύ τους ανεξαρτήτως πλατφόρµας και γλώσσας προγραµµατισµού. 
Είναι µια  διεπαφή λογισµικού που περιγράφει µια συλλογή από λειτουργίες οι οποίες 
µπορούν να προσεγγιστούν από το δίκτυο µέσω προτύπων µηνυµάτων XML. 
Χρησιµοποιεί πρότυπα βασισµένα στη γλώσσα XML για να περιγράψει µια 
λειτουργία προς εκτέλεση και τα δεδοµένα προς ανταλλαγή µε κάποια άλλη 
εφαρµογή. Μια οµάδα από Web Services τα οποία αλληλεπιδρούν µεταξύ τους 
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καθορίζει µια εφαρµογή Web Services. Οι βασικές Web Services τεχνολογίες τις 
οποίες συναντάµε και στο Grid είναι οι παρακάτω: 

1.  eXtensible Markup Language(XML). Η XML είναι µια γλώσσα 
µορφοποίησης που σκοπός της είναι να διευκολύνει το διαµοιρασµό 
δεδοµένων διαµέσω διαφορετικών διεπαφών χρησιµοποιώντας ένα κοινό 
πρότυπο. Τα Web Services βασίζονται στην XML. Όλα τα µηνύµατα που 
ανταλλάσσονται µεταξύ των Web Services είναι σε µορφή εγγράφου 
XML(XML document format).   

2.  Simple Object Access Protocol (SOAP). Το SOAP είναι ένα πρωτόκολλο 
επικοινωνίας βασισµένο σε µηνύµατα το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
την επικοινωνία διαµέσω ∆ιαδικτύου. Τα SOAP µηνύµατα βασίζονται στην 
XML και είναι συνεπώς ανεξάρτητα πλατφόρµας. Αποτελεί το θεµέλιο της 
στοίβας πρωτοκόλλων των Web Services. Τα SOAP µηνύµατα µεταδίδονται 
µέσω HTTP. Σε αντίθεση µε άλλες τεχνολογίες όπως οι RPC και CORBA, τα 
SOAP µηνύµατα µπορούν να διαπεράσουν τείχη προστασίας. Το πρωτόκολλο 
SOAP είναι κατάλληλο όταν µεταδίδονται µικρά σε µέγεθος µηνύµατα. Όταν 
το µέγεθος των µηνυµάτων αυξάνει, η επιβάρυνση που σχετίζεται µε αυτό 
επίσης αυξάνει και η ποιότητα της επικοινωνίας µειώνεται.  

3.  Web Service Definition Language (WSDL). Η WSDL είναι ένα έγγραφο 
XML που χρησιµοποιείται για να περιγράψει τη διεπαφή Web Service. Ένα 
WSDL έγγραφο περιγράφει ένα Web Service χρησιµοποιώντας στοιχεία όπως 
τύπο, µήνυµα, υπηρεσία, θύρα και άλλα. 

4.  Universal Description, Discovery and Integration (UDDI). Το UDDI είναι 
ένα βασισµένο σε XML µητρώο που χρησιµοποιείται για να βρεθεί ένα Web 
Service στο ∆ιαδίκτυο. Επιτρέπει σε µια επιχείρηση να δηµοσιεύσει 
πληροφορίες για την ίδια και για τα Web Service της επιτρέποντας σε άλλα 
Web Services να εντοπίσουν αυτές τις πληροφορίες. Ένα UDDI µητρώο είναι 
µια βασισµένη σε XML υπηρεσία καταλόγου. Κάθε κατάλογος περιέχει τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για την εύρεση και δέσµευση ενός 
συγκεκριµένου Web Service. 

●  Open Grid Services Architecture (OGSA). Το OGSA καθορίζει ένα βασισµένο σε 
Web Services πλαίσιο για την υλοποίηση ενός Grid. Προσπαθεί να προτυποποιήσει 
υπηρεσίες που παρέχονται από το Grid όπως ανακάλυψη πόρων, διαχείριση πόρων, 
ασφάλεια κτλ. µέσω µιας συγκεκριµένης διεπαφής Web Service. Επίσης, καθορίζει 
αυτά τα χαρακτηριστικά που δεν χρειάζονται απαραίτητα για την υλοποίηση ενός 
Grid αλλά τα οποία είναι, ωστόσο, επιθυµητά. Η OGSA βασίζεται σε προδιαγραφές 
υπαρχουσών Web Services και τους προσθέτει χαρακτηριστικά ώστε να τις κάνει 
κατάλληλες για το περιβάλλον του Grid. Η OGSA βιβλιογραφία µιλάει για υπηρεσίες 
του Grid, µια επέκταση των Web Services κατάλληλες για τις ανάγκες του Grid. 
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●  Open Grid Services Infrastructure (OGSI). Το OGSA περιγράφει τα 
χαρακτηριστικά που είναι τα απαραίτητα για την υλοποίηση των υπηρεσιών που 
παρέχονται από το Grid. Ωστόσο, δεν παρέχει τις λεπτοµέρειες της υλοποίησης. Το 
OGSI παρέχει τις απαραίτητες προδιαγραφές για την υλοποίηση των υπηρεσιών Grid. 
Παρέχει µια περιγραφή της WSDL η οποία καθορίζει µια υπηρεσία Grid. Το OGSI 
παρέχει επίσης τους µηχανισµούς για τη δηµιουργία, διαχείριση και αλληλεπίδραση 
µεταξύ των υπηρεσιών Grid. 

●  Web Services Resource Framework (WSRF). Το κίνητρο για την ανάπτυξη του 
WSRF είναι ο καθορισµός ενός γενικού και ανοιχτού πλαισίου για τη µοντελοποίηση 
και πρόσβαση πόρων που έχουν την ικανότητα να διατηρήσουν την κατάστασή τους 
χρησιµοποιώντας Web Services. Καθορίζει συµβάσεις για τη διαχείριση 
καταστάσεων επιτρέποντας εφαρµογές να ανακαλύψουν και να αλληλεπιδράσουν µε 
Web Services που είναι ικανές να διατηρούν την κατάστασή τους µε ένα 
συγκεκριµένο τρόπο. Στις συνηθισµένες Web Services δεν υπάρχει η έννοια της 
κατάστασης. Οι βασισµένες σε Grid εφαρµογές χρειάζονται την έννοια της 
κατάστασης επειδή συχνά εκτελούν µια σειρά από αιτήσεις όπου αποτελέσµατα µιας 
λειτουργίας ίσως εξαρτώνται από αποτελέσµατα προηγούµενων λειτουργιών. Το 
WSRF µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη τέτοιων υπηρεσιών Grid. Η 
µορφή στην ανταλλαγή µηνυµάτων στο WSRF καθορίζεται από τη WSDL. Το WSRF 
υποστηρίζεται από διάφορες εταιρείες και οι προδιαγραφές έχουν καθοριστεί από την 
επιτροπή OASIS. 

●  Open Grid Services Architecture-Data Access and Integration (OGSA-DAI). Η 
OGSA-DAI είναι ένα έργο που έχει ως στόχο την ανάπτυξη µεσσισµικού ώστε να 
παρέχει πρόσβαση σε κατανεµηµένες πηγές δεδοµένων που χρησιµοποιούν ένα Grid. 
Το µεσσισµικό αυτό παρέχει υποστήριξη για ποικίλες πηγές δεδοµένων, όπως XML 
βάσεις δεδοµένων. Αυτές οι πηγές δεδοµένων µπορούν να ζητηθούν, ενηµερωθούν 
και µετατραπούν µέσω του OGSA-DAI Web Service. Αυτά τα Web Services 
µπορούν να αναπτυχθούν µέσα στο Grid, κάνοντας τις πηγές δεδοµένων ικανές να 
λειτουργήσουν στο Grid. Η αίτηση στο OGSA-DAI Web Service για την πρόσβαση 
σε µια πηγή δεδοµένων είναι ανεξάρτητη από τις πηγές δεδοµένων που 
εξυπηρετούνται από το Web Service. Τα OGSA Web Services είναι συµβατά µε τα 
Web Services Inter-operability (WS-I) and WSRF 

 

2.11   To Grid στη Χώρα μας 

    Αναµφισβήτητα, τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη των τεχνολογιών Grid στη χώρα 
µας ακολούθησε γοργούς ρυθµούς, ενώ εντάθηκαν οι προσπάθειες παρακολούθησης 
των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στις τεχνολογίες αυτές. Παρακάτω 
παρουσιάζουµε το ΗellasGrid, την ελληνική υποδοµή του Grid, καθώς και κάποιες 
ερευνητικές πρωτοβουλίες οι οποίες χρησιµοποιούν το Grid και στις οποίες 
συµµετέχει ενεργά η χώρα µας.    
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2.11.1   HellasGrid 

    Το ΗellasGrid (http://www.hellasgrid.gr) είναι ο φορέας που ασχολείται µε την 
τεχνολογία Grid στον ελλαδικό χώρο. Είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε 
δραστηριότητα εµπίπτει στο χώρο του Grid και έχει συµβάλλει όσο κανείς άλλος 
στην ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών στη χώρα µας. Η υποδοµή του HellasGrid 
είναι η µεγαλύτερη στην νοτιοανατολική Ευρώπη και µια από τις σταθερότερες 
υποδοµές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος του είναι να ικανοποιήσει τις ανάγκες των 
ελλήνων ερευνητών παρέχοντάς τους επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των 
εργασιών τους. Για το λόγο αυτό έχει θέσει σε λειτουργία έξι υπολογιστικούς και 
αποθηκευτικούς κόµβους ανά την Ελλάδα: τρείς στην Αθήνα, ένα στη Θεσσαλονίκη, 
ένα στην Πάτρα και ένα στο Ηράκλειο. Τα τελευταία χρόνια σηµαντικός και 
αυξανόµενος αριθµός χρηστών από διάφορα επιστηµονικά πεδία όπως της φυσικής, 
της βιοτεχνολογίας, της υπολογιστικής χηµείας, της πληροφορικής, της 
µετεωρολογίας και άλλων, χρησιµοποιεί την υποδοµή HellasGrid για τις 
υπολογιστικές του ανάγκες. Εκτός από την παροχή υπολογιστικών υπηρεσιών υψηλής 
απόδοσης και την εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη των υπολογιστικών και 
αποθηκευτικών κόµβων που αναφέραµε παραπάνω, το ΗellasGrid έχει αναλάβει την 
λειτουργία Αρχής Πιστοποίησης για έκδοση πιστοποιητικών χρηστών, την 
υποστήριξη χρηστών στην µεταφορά των εφαρµογών τους στην υποδοµή, καθώς και 
την υποστήριξη εφαρµογών και παροχή βιβλιοθηκών και λογισµικού υποστήριξης. 
Το HellasGrid εξετάζει τις ανάγκες σε πόρους των χρηστών του, υπολογίζει τις 
µελλοντικές ανάγκες και αν κριθεί σκόπιµο αναβαθµίζει τις υποδοµές του για την 
καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Έτσι, έχει δροµολογηθεί επέκταση των προσφερόµενων 
πόρων της υποδοµής του HellasGrid ώστε να καλυφθούν επιπλέον υπολογιστικές 
ανάγκες που θα προκύψουν στα προσεχή χρόνια. 

2.11.2   Διεθνείς Ερευνητικές Πρωτοβουλίες με Ελληνική 

Συμμετοχή      

 Η ανάπτυξη των τεχνολογιών Grid στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια έχει επιτρέψει 
τη συνεργασία µε περισσότερο προηγµένες σε θέµατα Grid χώρες και τη συµµετοχή 
µας σε πρωτοβουλίες που αυτές οργανώνουν. Στην ερευνητική και επιστηµονική 
κοινότητα ιδίως, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες από τον ελλαδικό χώρο 
σε διεθνείς πρωτοβουλίες οι οποίες χρησιµοποιούν τεχνολογίες Grid για να 
εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους. 

    Το EGEE (Enabling  Grids  for  E-sciencE)  (http://www.eu-egee.org) είναι  ένα 
πανευρωπαϊκό πρόγραµµα που έχει ως στόχο την ενοποίηση των προσπαθειών για 
την ανάπτυξη και λειτουργία ασφαλούς υποδοµής Υπολογιστικών Συστηµάτων Grid. 
Αποτελείται από 250 κέντρα σε 48 χώρες και περισσότερες από 68.000 κεντρικές 
µονάδες επεξεργασίας είναι συνεχώς διαθέσιµες σε 8.000 χρήστες. Το Hellasgrid 
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εκπροσωπείται µέσω του Εθνικού ∆ικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας που συµµετέχει 
ως εταίρος και έχει επιδείξει µία αυξηµένη κινητικότητα στο χώρο αυτό. 

    Το SEE-GRID (http://www.see-grid.org) έχει στόχο τη δηµιουργία του ανθρώπινου 
δικτύου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την προώθηση των 
τεχνολογιών Grid και συντονίζεται από το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας. 
Το SEE-GRID θα υλοποιήσει κλίνες δοκιµών Grid σε όλες τις χώρες της περιοχής µε 
έµφαση στα ∆υτικά Βαλκάνια αποβλέποντας στην σταδιακή ένταξή τους στις 
Πανευρωπαϊκές Υποδοµές σε στενή συνεργασία µε το πρόγραµµα EGEE. 

    Το CrossGrid (http://www.crossgrid.org) αναπτύσσει τεχνικές για ευρείας 
κλίµακας  εξοµοιώσεις  και οπτικοποιήσεις που απαιτούν αποκρίσεις σε πραγµατικό 
χρόνο. Επίσης αντιµετωπίζει θέµατα όπως η κατανοµή των δεδοµένων εισόδου, η 
εξοµοίωση και η οπτικοποίηση, η ανάπτυξη προγραµµάτων, η ανάλυση της απόδοσης 
και η ανεξαρτήτου πλατφόρµας εικονική πραγµατικότητα. Στα πλαίσια του CrossGrid 
υπάρχει ενεργός εµπλοκή του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης καθώς 
και του ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος σε εφαρµογές Φυσικής Υψηλών Ενεργειών  

    Το GridLab (http://www.gridlab.org) είναι µια πρωτοβουλία που εστιάζει στην 
υλοποίηση ενός γενικού πλαισίου ανάπτυξης εφαρµογών σε περιβάλλον Grid. 
Προέκυψε από την συνειδητοποίηση πως το Grid πρέπει να απευθύνεται στον τελικό 
χρήστη που αναπτύσσει εφαρµογές χωρίς απαραίτητα να τον εµπλέκει στην 
πολυπλοκότητα που εµπεριέχει η ίδια η υποδοµή του Grid. Το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο µετέχει σε αυτό το πρόγραµµα. 

    Το GRIA (http://www.gria.org) δίνει έµφαση στη χρήση του Grid από βιοµηχανίες 
και επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου εστιάζει στη διασφάλιση της ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών, την υιοθέτηση προτύπων και την ασφάλεια, 
ενσωµατώνοντας την εµπειρία του GridLab. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η 
εταιρεία ΚΙΝΟ, µε δραστηριότητα κυρίως στο χώρο της παραγωγής διαφηµιστικών 
ταινιών, είναι οι ελληνικοί εταίροι σε αυτή την προσπάθεια. 
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3 

 

Μεταευρετικές Μέθοδοι και 

Παράλληλος Υπολογισμός 

 

3.1   Εισαγωγή 

    Οι µεταευρετικές µέθοδοι είναι ευρέως αναγνωρισµένες ως απαραίτητα εργαλεία 
για την αντιµετώπιση δύσκολων προβληµάτων σε πολυάριθµα και ποικίλα πεδία. Οι 
µεταευρετικές µέθοδοι, στην πραγµατικότητα, συχνά προσφέρουν την µόνη πρακτική 
προσέγγιση για την επίλυση σύνθετων προβληµάτων πραγµατικών διαστάσεων. 

    Ακόµα και µε τη χρήση µεταευρετικών µεθόδων, ωστόσο, τα όρια του τι µπορεί να 
λυθεί σε λογικούς υπολογιστικούς χρόνους προσεγγίζονται ταχύτατα για πολλές 
ρυθµίσεις προβληµάτων, ειδικά για τις αυξανόµενες ανάγκες της έρευνας και της 
βιοµηχανίας. Οι µεταευρετικές µέθοδοι γενικά δεν εγγυώνται βέλτιστες λύσεις. 
Επιπλέον, η απόδοση συχνά εξαρτάται από συγκεκριµένες ρυθµίσεις του 
προβλήµατος και από τα χαρακτηριστικά των στιγµιοτύπων. Συνεπώς, ένα σηµαντικό 
θέµα στη σχεδίαση και αξιολόγηση των µεταευρετικών µεθόδων είναι όχι µόνο πως 
θα κατασκευαστούν για µέγιστη απόδοση, αλλά επίσης πώς θα γίνουν εύρωστες, 
δηλαδή πως θα προσφέρουν σταθερά υψηλή απόδοση σε µια µεγάλη ποικιλία 
ρυθµίσεων και χαρακτηριστικών προβληµάτων. 

    Οι παράλληλες µεταευρετικές µέθοδοι στοχεύουν στην απόκτηση και των δυο 
θεµάτων. Φυσικά, ο πρώτος στόχος είναι η επίλυση στιγµιοτύπων µεγαλύτερων 
προβληµάτων σε λογικούς υπολογιστικούς χρόνους. Με κατάλληλες ρυθµίσεις, 
κάποιες κατηγορίες παράλληλων µεταευρετικών µεθόδων, όπως οι συνεργαζόµενες 
στρατηγικές πολλαπλής αναζήτησης αποδεικνύουν ότι είναι πολύ περισσότερο 
εύρωστες σε σχέση µε τις ακολουθιακές εκδόσεις στην αντιµετώπιση διαφορών στα 
είδη και τα χαρακτηριστικά των προβληµάτων. Επίσης, απαιτούν λιγότερο εκτενείς 
και ακριβείς προσπάθειες βαθµονόµησης των παραµέτρων. 
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    Στο παρών κεφάλαιο γίνεται µια προσπάθεια να δοθεί µια γενική εικόνα του τοµέα 
των παράλληλων µεταευρετικών µεθόδων. Πιο συγκεκριµένα, µετά την εισαγωγή των 
εννοιών της πολυπλοκότητας των αλγορίθµων και των προβληµάτων, ακολουθεί η 
παρουσίαση των ευρετικών και µεταευρετικών µεθόδων, ενώ τέλος, αναλύονται οι 
κυριότερες παράλληλες µεταευρετικές ιδέες και στρατηγικές, και η γενική σχεδίαση 
και υλοποίηση κανόνων που εφαρµόζουν στις περισσότερες κατηγορίες 
µεταευρετικών µεθόδων. 

 

3.2   Πολυπλοκότητα 

3.2.1   Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων 

    Για την ανάλυση ενός αλγορίθµου είναι απαραίτητος ο προσδιορισµός του ποσού 
των πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεσή του. Οι περισσότεροι αλγόριθµοι είναι 
σχεδιασµένοι να λειτουργούν µε εισόδους αυθαίρετου µεγέθους. Ένας αλγόριθµος 
χρειάζεται δυο σηµαντικούς πόρους για την επίλυση ενός προβλήµατος: χρόνο και 
χώρο. Η χρονική πολυπλοκότητα ενός αλγορίθµου είναι ο αριθµός των βηµάτων που 
απαιτούνται για την επίλυση ενός προβλήµατος µεγέθους n, ενώ η χωρική 
πολυπλοκότητα είναι ο αριθµός των θέσεων αποθήκευσης που απαιτούνται για την 
επίλυσή του. Στον προσδιορισµό της υπολογιστικής πολυπλοκότητας ενός 
αλγορίθµου, στόχος δεν είναι ο καθορισµός µιας ακριβούς αρίθµησης των βηµάτων, 
αλλά ενός ασυµπτωτικού ορίου της. Οι συµβολισµοί µεγάλου όµικρον(big-Ο), 
µεγάλου ωµέγα(big-Ω) και µεγάλου θήτα(big-Θ) χρησιµοποιούνται για αυτό το λόγο.  

    Ο συµβολισµός µεγάλου όµικρον(big-Ο) είναι µια από τις πιο σηµαντικές 
σηµειογραφίες στην ανάλυση αλγορίθµων. Σύµφωνα µε το συµβολισµό µεγάλου 
όµικρον ένας αλγόριθµος έχει πολυπλοκότητα f(n) = O(g(n)) εάν υπάρχουν θετικές 
σταθερές n0 και c τέτοιες ώστε � n > n0, f(n) ≤ c · g(n). Στην περίπτωση αυτή, η 
συνάρτηση f(n) έχει άνω όριο το οποίο καθορίζεται από τη συνάρτηση g(n). Ο 
συµβολισµός µεγάλου όµικρον µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό της 
χρονικής ή χωρικής πολυπλοκότητας ενός αλγορίθµου. Ένας αλγόριθµος είναι 
αλγόριθµος πολυωνυµικού χρόνου εάν η πολυπλοκότητά του είναι O(p(n)), όπου p(n) 
είναι µια πολυωνυµική συνάρτηση του n, ενώ ένας αλγόριθµος είναι αλγόριθµος 
εκθετικού χρόνου εάν η πολυπλοκότητά του είναι O(cn), όπου c είναι µια πραγµατική 
σταθερά αυστηρά µεγαλύτερη του 1.  

    Το σχήµα (Σ3.1) απεικονίζει πώς αυξάνει ο χρόνος αναζήτησης ενός αλγορίθµου 
µε το µέγεθος του προβλήµατος χρησιµοποιώντας διαφορετικές πολυπλοκότητες 
χρόνου ενός αλγορίθµου βελτιστοποίησης. Όπως ήταν αναµενόµενο, η αύξηση του 
χρόνου αναζήτησης των εκθετικών πολυπλοκοτήτων σε σχέση µε τις πολυωνυµικές 
είναι εκρηκτική. 
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(Σ3.1)Χρόνος αναζήτησης ενός αλγορίθµου ως συνάρτηση του µεγέθους του 
προβλήµατος χρησιµοποιώντας διαφορετικές πολυπλοκότητες 

 

    Σύµφωνα µε το µεγάλο ωµέγα συµβολισµό, ένας αλγόριθµος έχει πολυπλοκότητα f 
(n) = Ω(g(n)) εάν υπάρχουν θετικές σταθερές n0 και c τέτοιες ώστε � n > n0, f(n) ≥ c · 
g(n). Η πολυπλοκότητα του αλγορίθµου f(n) έχει κάτω όριο που καθορίζεται από τη 
συνάρτηση g(n).  

    Σύµφωνα µε το µεγάλο θήτα συµβολισµό, ένας αλγόριθµος έχει πολυπλοκότητα f 
(n) = Θ(g(n)) εάν υπάρχουν θετικές σταθερές n0 και c1 και c2 τέτοιες ώστε � n > n0, c1 
· g(n) ≤ f(n) ≤ c2 · g(n). Η πολυπλοκότητα του αλγορίθµου f(n) έχει κάτω και άνω όριο 
που καθορίζεται από τη συνάρτηση g(n). 

    Η ασυµπτωτική ανάλυση των αλγορίθµων χαρακτηρίζει τον ρυθµό αύξησης της 
χρονικής πολυπλοκότητας τους σε συνάρτηση µε το µέγεθος του προβλήµατος και 
επιτρέπει µια θεωρητική σύγκριση των διαφορετικών αλγορίθµων  µε βάση την 
πολυπλοκότητα χειρότερης περίπτωσης. Στην ανάλυση αλγορίθµων, συνήθως, 
βρίσκουµε πρώτα την µεγάλη όµικρον πολυπλοκότητα ενός αλγορίθµου και στη 
συνέχεια υπολογίζουµε διαδοχικά τη µεγάλη ωµέγα και µεγάλη θήτα πολυπλοκότητα. 
Ο µεγάλος θήτα συµβολισµός καθορίζει το ακριβές όριο της χρονικής 
πολυπλοκότητας ενός αλγορίθµου.  

3.2.2   Πολυπλοκότητα Προβλημάτων 

    Η πολυπλοκότητα ενός προβλήµατος είναι ισοδύναµη µε την πολυπλοκότητα του 
καλύτερου αλγορίθµου που επιλύει το συγκεκριµένο πρόβληµα. Ένα πρόβληµα είναι 
εύκολο εάν υπάρχει κάποιος αλγόριθµος πολυωνυµικού χρόνου που να το επιλύει. 
Αντίθετα, ένα πρόβληµα είναι δύσκολο εάν δεν υπάρχει τέτοιος αλγόριθµος που να 
οδηγεί στην επίλυσή του. Η θεωρία πολυπλοκότητας των προβληµάτων ασχολείται 
µε προβλήµατα απόφασης. Ένα πρόβληµα απόφασης έχει πάντα µια καταφατική ή 
µια αρνητική απάντηση. Όλα τα προβλήµατα βελτιστοποίησης µπορούν να µειωθούν 
σε προβλήµατα απόφασης. 

    Ένα σηµαντικό θέµα της υπολογιστικής θεωρίας είναι η κατηγοριοποίηση των 
προβληµάτων µε βάση την πολυπλοκότητά τους. Μια κατηγορία πολυπλοκότητας 
αντιπροσωπεύει όλα τα προβλήµατα που µπορούν να λυθούν χρησιµοποιώντας ένα 
συγκεκριµένο ποσό υπολογιστικών πόρων. Υπάρχουν δυο σηµαντικές κατηγορίες 
πολυπλοκότητας προβληµάτων: η P και η NP. 
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    Η κατηγορία πολυπλοκότητας P αντιπροσωπεύει το σύνολο των προβληµάτων 
απόφασης τα οποία µπορούν να επιλυθούν από µια ντετερµινιστική µηχανή σε 
πολυωνυµικό χρόνο. Ένας αλγόριθµος είναι πολυωνυµικός για ένα πρόβληµα 
απόφασης Α εάν η χειρότερή του πολυπλοκότητα οριοθετείται από µια πολυωνυµική 
συνάρτηση p(n) όπου n αντιπροσωπεύει το µέγεθος του στιγµιοτύπου εισόδου I. 
Έτσι, η κατηγορία P αντιπροσωπεύει την οικογένεια προβληµάτων όπου υπάρχει ένας 
γνωστός  αλγόριθµος πολυωνυµικού χρόνου για την επίλυση του προβλήµατος. Τα 
προβλήµατα που ανήκουν στην κατηγορία P είναι σχετικά εύκολα να λυθούν. 

    Η κατηγορία πολυπλοκότητας NP αντιπροσωπεύει το σύνολο των προβληµάτων 
απόφασης για τα οποία στις περιπτώσεις που η απάντηση είναι καταφατική, µπορεί 
να επαληθευτεί σε πολυωνυµικό χρόνο ότι είναι πράγµατι καταφατική. Τα 
προβλήµατα της κατηγορίας αυτής µπορούν να λυθούν σε πολυωνυµικό χρόνο από 
έναν µη ντετερµινιστικό αλγόριθµο. Ένας µη ντετερµινιστικός αλγόριθµος 
περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα σηµεία επιλογής στα οποία είναι πιθανές πολλαπλές 
διαφορετικές διαδροµές  χωρίς να είναι διαθέσιµη κάποια πληροφορία και επιλέγεται 
µε εικασία η σωστή διαδροµή. 

    Πολλές κατηγορίες πολυπλοκότητας καθορίζονται χρησιµοποιώντας την έννοια της 
µείωσης(reduction). Η µείωση είναι ο µετασχηµατισµός ενός προβλήµατος σε ένα 
άλλο πρόβληµα. Για παράδειγµα, εάν ένα πρόβληµα X µπορεί να λυθεί 
χρησιµοποιώντας έναν αλγόριθµο ο οποίος χρησιµοποιείται στο Y, το X δεν είναι 
πλέον πιο δύσκολο από το Y και λέµε ότι το X µειώνεται στο Y. Υπάρχουν διάφοροι 
τύποι µείωσης, αλλά αυτός που χρησιµοποιείται περισσότερο είναι η µείωση 
πολυωνυµικού χρόνου. Ένα πρόβληµα απόφασης Α µειώνεται πολυωνυµικά σε ένα 
πρόβληµα απόφασης Β εάν, για όλα τα στιγµιότυπα εισόδου IA του Α, µπορούµε να 
κατασκευάσουµε πάντα ένα στιγµιότυπο εισόδου IB του B σε πολυωνυµικό χρόνο 
συναρτήσει του µεγέθους L(IA) της εισόδου IA, έτσι ώστε IA  να είναι ένα θετικό 
στιγµιότυπο του A εάν και µόνο εάν IB είναι ένα θετικό στιγµιότυπο του B. 

    Ένα πρόβληµα απόφασης A � NP είναι NP-complete εάν όλα τα άλλα προβλήµατα 
της κατηγορίας NP µειώνονται πολυωνυµικά στο πρόβληµα A. Το σχήµα(Σ3.2) 
δείχνει τη σχέση µεταξύ P, NP, και NP-complete προβληµάτων.  

    Αν υπάρχει κάποιος πολυωνυµικός ντετερµινιστικός αλγόριθµος για την επίλυση 
ενός NP-complete προβλήµατος, τότε όλα τα προβλήµατα της κατηγορίας NP 
µπορούν να λυθούν σε πολυωνυµικό χρόνο. 

 

 



 

(Σ3.2)Κατηγορίες πολυπλοκότητας

 

    Τα NP-hard προβλήµατα είναι
σχετικά προβλήµατα απόφασης
βελτιστοποίησης πραγµατικού
αποδεδειγµένοι αποδοτικοί αλγόριθµοι
προβλήµατα αυτά χρειάζονται
µεταευρετικές µέθοδοι αποτελούν
αυτής της κατηγορίας των προβληµάτων

 

3.3   Eυρετικές Μέθοδοι

    Μια ευρετική µέθοδος(h
πρόβληµα µε έξυπνες εικασίες
επίλυσης. Οι ευρετικές µέθοδοι
ανεύρεσης µίας αρκετά καλής
αναζήτηση είναι άσκοπη. Προσπαθούν
εννοιολογική απλότητα, ενδεχοµένως
συχνά παράγουν µία καλή λύση
λύση ενός πιο πολύπλοκου προβλήµατος
πραγµατικού χρόνου χρησιµοποιούν
συγκεκριµένων ιδιοτήτων 
επιδιώκουν να ανιχνεύσουν
Simon και ο Allen Newell
φυσικών συµβόλων θα παράγει
συµβόλων µέχρι η δοµή που
Εποµένως, κάθε διαδοχική επανάληψη
η ευρετική αναζήτηση µαθαίνει
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Κατηγορίες πολυπλοκότητας των προβληµάτων απόφασης

προβλήµατα είναι προβλήµατα βελτιστοποίησης των οποίων
προβλήµατα απόφασης είναι NP-complete. Τα περισσότερα προβλήµατα

βελτιστοποίησης πραγµατικού κόσµου είναι NP-hard και δεν υπάρχουν
αποδοτικοί αλγόριθµοι, κατάλληλοι για την επίλυσή τους

αυτά χρειάζονται εκθετικό χρόνο για να επιλυθούν βέλτιστα
µέθοδοι αποτελούν µια σηµαντική εναλλακτική λύση για την

κατηγορίας των προβληµάτων. 

υρετικές Μέθοδοι 

heuritsic) είναι µία τεχνική σχεδιασµένη να λύνει
έξυπνες εικασίες και όχι ακολουθώντας κάποιο προκαθορισµένο
ευρετικές µέθοδοι χρησιµοποιούνται για να επιταχύνουν τη διαδικασία
αρκετά καλής λύσης, σε περιπτώσεις όπου µία εξαντλητική

. Προσπαθούν να κερδίζουν σε υπολογιστική απόδοση
απλότητα, ενδεχοµένως εις βάρος της ακρίβειας Οι ευρετικές
µία καλή λύση ή λύνουν ένα πιο απλό πρόβληµα που περιέχει

πολύπλοκου προβλήµατος. Οι περισσότεροι ανιχνευτές ιών
χρησιµοποιούν ευρετικές υπογραφές για την αναζήτηση

 και χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν οι ιοί που
ανιχνεύσουν. Στο λόγο αποδοχής του βραβείου Turing, ο

Newell µίλησαν για την ευρετική αναζήτηση: ένα σύστηµα
συµβόλων θα παράγει και θα τροποποιεί επανειληµµένα γνωστές

που δηµιουργείται να ταιριάξει µε την δοµή της λύσης
διαδοχική επανάληψη εξαρτάται από το προηγούµενο βήµα

αναζήτηση µαθαίνει ποιους δρόµους να ακολουθήσει και ποιούς

 

προβληµάτων απόφασης 

βελτιστοποίησης των οποίων τα 
περισσότερα προβλήµατα 

υπάρχουν 
ίλυσή τους. Τα 

επιλυθούν βέλτιστα. Οι 
εναλλακτική λύση για την επίλυση 

σχεδιασµένη να λύνει ένα 
προκαθορισµένο τρόπο 

επιταχύνουν τη διαδικασία 
µία εξαντλητική 

υπολογιστική απόδοση ή σε 
Οι ευρετικές µέθοδοι 

πρόβληµα που περιέχει τη 
ανιχνευτές ιών 
την αναζήτηση 

παρουσιάζουν οι ιοί που 
, ο Hebert 

ένα σύστηµα 
νωστές δοµές 

την δοµή της λύσης. 
προηγούµενο βήµα κι έτσι, 

ακολουθήσει και ποιούς από 
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αυτούς να παραβλέψει υπολογίζοντας πόσο κοντά είναι η τρέχουσα επανάληψη από 
την λύση. Εποµένως, κάποιες διαδροµές δεν θα ακολουθηθούν ποτέ καθώς έχει 
υπολογιστεί να είναι λιγότερο πιθανές να οδηγήσουν στη λύση. Για παράδειγµα, µία 
ευρετική µέθοδος η οποία χρησιµοποιεί δένδρα αναζήτησης για την αναζήτηση 
λύσεων, αντί να εξερευνά όλους τους πιθανούς κλάδους αναζήτησης, επιλέγει 
κλάδους περισσότερο πιθανούς να παρουσιάσουν αξιόλογα αποτελέσµατα από ότι 
άλλοι κλάδοι. ∆ηλαδή, σε κάθε σηµείο απόφασης, επιλέγονται κλάδοι στους οποίους 
είναι περισσότερο πιθανό να βρίσκονται καλές λύσεις. 

 

3.4   Μεταευρετικές Μέθοδοι 

    Οι µεταευρετικές µέθοδοι(metaheuristics) ανήκουν στην κατηγορία των ευρετικών 
µεθόδων και χρησιµοποιούνται για την εύρεση καλών λύσεων σε συγκεκριµένα 
προβλήµατα. Κάνουν ελάχιστες ή καθόλου υποθέσεις σχετικά µε το πρόβληµα που 
βελτιστοποιείται και σε αντίθεση µε τις επακριβείς µεθόδους, µπορούν να 
εξερευνήσουν πολύ µεγάλους χώρους αναζήτησης για υποψήφιες λύσεις. Οι 
µεταευρετικές µέθοδοι επιτρέπουν την αντιµετώπιση προβληµάτων µεγάλου 
µεγέθους παραδίδοντας ικανοποιητικές λύσεις σε λογικό χρόνο. Ωστόσο, δεν υπάρχει 
εγγύηση ότι θα βρεθούν καθολικές βέλτιστες λύσεις ή ακόµα και φραγµένες λύσεις. 
Οι µεταευρετικές µέθοδοι έχουν γίνει ιδιαίτερα δηµοφιλής τα τελευταία χρόνια. 
Υπάρχει ένας αυξανόµενος αριθµός περιοχών όπου βρίσκουµε εφαρµογές των 
µεταευρετικών µεθόδων. Η χρήση τους σε πολλές εφαρµογές δείχνει την 
αποτελεσµατικότητα και απόδοσή τους στην επίλυση µεγάλων και δύσκολων 
προβληµάτων. Για τη σχεδίαση µιας µεταευρετικής µεθόδου, δύο αντιφατικά 
κριτήρια πρέπει να ληφθούν υπόψη: εξερεύνηση του χώρου 
αναζήτησης(διαφοροποίηση) και εκµετάλλευση των καλύτερων λύσεων που έχουν 
βρεθεί(εντατικοποίηση). Στην περίπτωση της εντατικοποίησης, οι υποσχόµενες 
περιοχές, δηλαδή οι περιοχές στις οποίες έχουν βρεθεί καλές λύσεις, εξερευνώνται 
πληρέστερα µε την ελπίδα να βρεθούν καλύτερες λύσεις. Στη περίπτωση της 
διαφοροποίησης, πρέπει να εξερευνηθούν περιοχές τις οποίες δεν έχουµε επισκεφτεί 
για να είµαστε σίγουροι ότι όλες οι περιοχές του χώρου αναζήτησης έχουν εξίσου 
εξερευνηθεί και ότι η αναζήτηση δεν έχει περιοριστεί µόνο σε µειωµένο αριθµό 
περιοχών.  

3.4.1   Κατηγοριοποιήσεις των Μεταευρετικών Μεθόδων 

    Υπάρχουν διάφορα κριτήρια µε βάση τα οποία µπορούν να κατηγοριοποιηθούν οι 
µεταευρετικές  µέθοδοι: 

● Χρησιµοποίηση µνήµης και µη χρησιµοποίηση µνήµης: Κάποιοι µεταευρετικοί 
αλγόριθµοι χρησιµοποιούν κάποιο ποσό µνήµης που περιέχει πληροφορίες οι οποίες 
αποσπάστηκαν κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα 
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και να ελέγξουν την πορεία της µετέπειτα αναζήτησης. Τέτοια παραδείγµατα είναι οι 
βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη µνήµη στην αναζήτηση Tabu. Αντίθετα, 
υπάρχουν και µεταευρετικές µέθοδοι οι οποίοι δεν χρησιµοποιούν καθόλου µνήµη. 
∆ηλαδή, καθόλου πληροφορίες από αυτές που γίνονται γνωστές δυναµικά δεν 
χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια της αναζήτησης. Κάποιοι αντιπρόσωποι αυτής 
της κατηγορίας είναι η τοπική αναζήτηση(local search), η GRASP και η 
προσοµοιωµένη ανόπτηση(simulated annealing).  

● Ντετερµινιστικές και στοχαστικές: Μια ντετερµινιστική µεταευρετική µέθοδος λύνει 
ένα πρόβληµα βελτιστοποίησης παίρνοντας ντετερµινιστικές αποφάσεις. Κάθε φορά 
που χρησιµοποιούµε µια τέτοια µεταευρετική µέθοδο για την επίλυση ενός 
στιγµιοτύπου κάποιου προβλήµατος χρησιµοποιώντας την ίδια αρχική λύση θα 
προκύπτει πάντα η ίδια τελική λύση. Τέτοιες µέθοδοι είναι, για παράδειγµα, η τοπική 
αναζήτηση και η αναζήτηση Tabu. Στις στοχαστικές µεταευρετικές µεθόδους, 
κάποιοι τυχαίοι κανόνες εφαρµόζονται κατά τη διάρκεια της αναζήτησης. Έτσι, είναι 
πιθανό να προκύπτουν διαφορετικές τελικές λύσεις από την ίδια αρχική κάθε φορά 
που χρησιµοποιούµε µια τέτοια µεταευρετική µέθοδο για την επίλυση ενός 
στιγµιοτύπου κάποιου προβλήµατος Η προσοµοιωµένη ανόπτηση ανήκει στην 
κατηγορία των στοχαστικών µεταευρετικών µεθόδων.  

● Αναζήτηση βασισµένη σε πληθυσµό και αναζήτηση βασισµένη σε µοναδική λύση: Οι 
µεταευρετικές µέθοδοι που βασίζονται σε µοναδική λύση χειρίζονται και 
µετασχηµατίζουν µια µοναδική λύση κατά τη διάρκεια της αναζήτησης. Οι µέθοδοι 
αυτές είναι προσανατολισµένες στην εκµετάλλευση. Εντείνουν την αναζήτηση σε 
περιοχές στις οποίες έχουν βρεθεί καλές λύσεις, µε την ελπίδα να βρεθούν καλύτερες.  
Τέτοιες µέθοδοι είναι η τοπική αναζήτηση και η προσοµοιωµένη ανόπτηση. Στις 
µεταευρετικές µεθόδους που βασίζονται σε πληθυσµό ένας ολόκληρος πληθυσµός 
λύσεων εξελίσσεται. Οι µέθοδοι αυτές είναι προσανατολισµένες στην εξερεύνηση. 
Εξερευνούνται περιοχές τις οποίες δεν έχουµε επισκεφτεί για να είµαστε σίγουροι ότι 
όλες οι περιοχές του χώρου αναζήτησης έχουν εξίσου εξερευνηθεί. Τέτοιες µέθοδοι 
είναι οι εξελικτικοί αλγόριθµοι. 

● Εµπνευσµένες από τη φύση και µη εµπνευσµένες από τη φύση: Μεγάλος αριθµός 
µεταευρετικών µεθόδων εµπνέονται από διεργασίες της φύσης που προέρχονται από 
τη φυσική, τη βιολογία, τις πληροφορίες πλήθους διάφορων ειδών και αλλού. Για 
αυτό το λόγο µπορούµε να τις κατηγοριοποιήσουµε µε αυτό το κριτήριο. 
Παραδείγµατα τέτοιων µεθόδων είναι η προσοµοιωµένη ανόπτηση(simulated 
annealing), οι εξελικτικοί αλγόριθµοι(evolutionary algorithms), τα τεχνητά 
ανοσοποιητικά συστήµατα(artificial immune systems), η αποικία µυρµηγκιών(ant 
colony) και η αποικία µελισσών(bees colony). 

● Επαναληπτικοί και Άπληστοι: Στους επαναληπτικούς αλγορίθµους, ξεκινάµε µε µια 
ολοκληρωµένη λύση και τη µετασχηµατίζουµε σε κάθε επανάληψη χρησιµοποιώντας 
κάποιους τελεστές αναζήτησης. Οι άπληστοι αλγόριθµοι ξεκινούν από µια κενή λύση 
και σε κάθε βήµα ανατίθεται µια µεταβλητή απόφασης του προβλήµατος µέχρι να 
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δηµιουργηθεί µια πλήρης λύση. Οι περισσότερες µεταευρετικές µέθοδοι είναι 
επαναληπτικοί αλγόριθµοι.   

3.4.2   Σημαντικότερες Μεταευρετικές Μέθοδοι 

    Υπάρχει µεγάλος αριθµός µεταευρετικών µεθόδων οι οποίες χρησιµοποιούνται για 
την επίλυση προβληµάτων. Ο ακραίος αλγόριθµος αναζήτησης σε θέµατα 
εξερεύνησης είναι η τυχαία αναζήτηση. Στην τυχαία αναζήτηση σε κάθε επανάληψη, 
παράγεται µια τυχαία λύση του χώρου αναζήτησης. Στην περίπτωση αυτή δε 
χρησιµοποιείται καθόλου µνήµη για την αναζήτηση. Η τυχαία αναζήτηση 
χρησιµοποιείται σπάνια µόνη της, καθώς είναι αποδοτική µόνο σε συγκεκριµένες 
περιπτώσεις προβληµάτων. Οι µεταευρετικές µέθοδοι που συναντάµε πιο συχνά στην 
επίλυση προβληµάτων είναι οι παρακάτω: 

1. Αναρρίχηση Λόφων: Ο αλγόριθµος αναζήτησης µε αναρρίχηση λόφων (hill-
climbing) είναι απλώς ένας βρόχος που µετακινείται συνεχώς προς λύσεις µε 
καλύτερη αξιολόγηση. Τερµατίζει όταν φτάσει σε ένα βέλτιστο όπου όλες οι 
γειτονικές λύσεις είναι χειρότερες. Ο αλγόριθµος δε χρησιµοποιεί µνήµη και 
το µόνο που είναι γνωστό κάθε στιγµή είναι η τιµή της συνάρτησης 
αξιολόγησης για την τρέχουσα λύση. Η αναρρίχηση λόφων δεν κοιτάζει πιο 
πέρα από τους άµεσους γείτονες της τρέχουσας κατάστασης, για αυτό και 
εγκλωβίζεται σε τοπικά βέλτιστα. Η αναρρίχηση λόφων λέγεται µερικές φορές 
άπληστη τοπική αναζήτηση(greedy local search) επειδή αρπάζει µια καλή 
γειτονική κατάσταση χωρίς να σκεφτεί παραπέρα πού θα πάει στη συνέχεια. 
Αποδεικνύεται, ωστόσο, ότι οι άπληστοι αλγόριθµοι συχνά αποδίδουν αρκετά 
καλά. Η αναρρίχηση λόφων συχνά κάνει πολύ γρήγορη πρόοδο προς µία 
λύση, επειδή συνήθως είναι αρκετά εύκολο να βελτιώσει µια κακή 
κατάσταση. ∆υστυχώς, η αναρρίχηση λόφων συχνά  παγιδεύεται σε κακές 
λύσεις επειδή τα περισσότερα προβλήµατα έχουν µεγάλο αριθµό από τοπικά 
βέλτιστα τα οποία έχουν µεγάλη απόσταση, σε ότι αφορά την αξιολόγησή 
τους, σε σχέση µε τα καθολικά. 

2. Προσοµοιωµένη Ανόπτηση: Ένας αλγόριθµος αναρρίχησης λόφων που δεν 
κάνει ποτέ κατηφορικές κινήσεις προς καταστάσεις µικρότερης αξίας δηλαδή 
προς χειρότερες λύσεις είναι σίγουρα µη πλήρης, επειδή µπορεί να παγιδευτεί 
σε ένα τοπικό µέγιστο. Αντίθετα, ένας καθαρά τυχαίος περίπατος, δηλαδή, 
µετακίνηση σε µία διάδοχη κατάσταση που διαλέγεται οµοιόµορφα στην τύχη 
από το σύνολο των διάδοχων καταστάσεων, είναι πλήρης αλλά έχει 
εξαιρετικά χαµηλή απόδοση. Φαίνεται λοιπόν λογικό να προσπαθήσουµε να 
συνδυάσουµε την αναρρίχηση λόφων µε έναν τυχαίο περίπατο µε κάποιον 
τρόπο που να προσφέρει και αποδοτικότητα και πληρότητα. Ένας τέτοιος 
αλγόριθµος είναι η προσοµοιωµένη ανόπτηση(simulated annealing). Στη 
µεταλλουργία, ανόπτηση είναι η διαδικασία που χρησιµοποιείται για την 
σκλήρυνση των µετάλλων και του γυαλιού, µε θέρµανσή τους σε υψηλή 
θερµοκρασία και µετά µε βαθµιαία ψύξη τους, µε αποτέλεσµα να καταλήγει 
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το υλικό σε µια κρυσταλλική κατάσταση χαµηλής ενέργειας. Ο εσωτερικός 
βρόχος του αλγορίθµου της προσοµοιωµένης ανόπτησης µοιάζει πολύ µε την 
αναρρίχηση λόφων. Αντί όµως να διαλέγει την καλύτερη κίνηση, διαλέγει µια 
τυχαία κίνηση. Αν η κίνηση βελτιώνει τα πράγµατα γίνεται πάντα αποδεκτή. 
Αλλιώς, ο αλγόριθµος αποδέχεται την κίνηση µε κάποια πιθανότητα 
µικρότερη του 1. Η πιθανότητα µειώνεται εκθετικά µε το πόσο κακή είναι η 
κίνηση, την ποσότητα ∆Ε κατά την οποία χειροτερεύει η αξιολόγηση. Η 
πιθανότητα µειώνεται επίσης καθώς κατεβαίνει η θερµοκρασία Τ. Οι κακές 
κινήσεις είναι πιο πιθανό να γίνουν αποδεκτές στην αρχή, όταν η 
θερµοκρασία είναι υψηλή, ενώ γίνονται λιγότερο πιθανές καθώς µειώνεται το 
Τ. Μπορεί να αποδειχθεί ότι, αν το χρονοδιάγραµµα χαµηλώνει το Τ αρκετά 
αργά, ο αλγόριθµος θα βρει ένα καθολικό βέλτιστο σηµείο µε πιθανότητα που 
πλησιάζει το 1.     

3. Αναζήτηση Tabu: Η αναζήτηση Tabu είναι ένας µεταευρετικός αλγόριθµος ο 
οποίος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την λύση συνδυαστικών προβληµάτων 
βελτιστοποίησης. Χρησιµοποιεί µια επαναληπτική διαδικασία τοπικής ή 
γειτονικής αναζήτησης για να µετακινείται από µια λύση σε µια άλλη 
γειτονική της λύση, µέχρι να ικανοποιηθεί κάποιο κριτήριο και να 
σταµατήσει. Όταν βρεθεί σε κάποιο τοπικό βέλτιστο, η αναζήτηση 
συνεχίζεται, επιλέγοντας µια λύση χειρότερη από την τρέχουσα. Επιλέγεται η 
καλύτερη λύση στη γειτονιά ακόµα και αν δεν βελτιώνει την τρέχουσα λύση. 
Για να εξερευνήσει περιοχές του χώρου αναζήτησης που θα έµεναν 
ανεξερεύνητες από την µέθοδο τοπικής αναζήτησης, η αναζήτηση Tabu 
µετασχηµατίζει τη δοµή της γειτονιάς κάθε λύσης όσο η αναζήτηση 
εξελίσσεται. Οι λύσεις που περιέχονται στη νέα γειτονιά, καθορίζονται µέσω 
χρήσης δεδοµένων τα οποία είναι αποθηκευµένα στη µνήµη. Η πιο σηµαντική 
δοµή που είναι αποθηκευµένη στη µνήµη είναι η λίστα tabu. Στην πιο απλή 
της µορφή, η λίστα tabu είναι µια βραχυπρόθεσµη µνήµη η οποία περιέχει τις 
λύσεις από τις οποίες πέρασε η αναζήτηση στο πρόσφατο παρελθόν. Η 
αναζήτηση Tabu αφαιρεί τις λύσεις που περιέχονται στην λίστα tabu από την 
νέα γειτονιά που πρόκειται να εξερευνήσει. Με τον τρόπο αυτό η αναζήτηση 
Tabu βελτιώνει την απόδοση της τοπικής αναζήτησης, αφού αν έχει 
προσδιοριστεί µια φορά µια πιθανή λύση, µπαίνει στη λίστα Tabu και έτσι ο 
αλγόριθµος αποφεύγει την πιθανότητα να επισκέπτεται επαναλαµβανόµενα τη 
συγκεκριµένη λύση. 

4. GRASP: Η GRASP είναι µια επαναλαµβανόµενη άπληστη µεταευρετική 
µέθοδος η οποία χρησιµοποιείται για τη λύση συνδυαστικών προβληµάτων 
βελτιστοποίησης. Κάθε επανάληψη του αλγορίθµου GRASP αποτελείται από 
δυο βήµατα: κατασκευή και τοπική αναζήτηση. Στη φάση κατασκευής, 
κατασκευάζεται µια αποδεκτή λύση χρησιµοποιώντας έναν τυχαιοποιηµένο 
άπληστο αλγόριθµο, ενώ στην επόµενη φάση εφαρµόζεται µια µέθοδος 
τοπικής αναζήτησης στην λύση που έχει κατασκευαστεί. Ο άπληστος 
αλγόριθµος πρέπει να είναι τυχαιοποιηµένος ώστε να έχει τη δυνατότητα να 
παράγει ποικίλες λύσεις, ειδάλλως, η διαδικασία τοπικής αναζήτησης θα 
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µπορεί να εφαρµοστεί µόνο µια φορά. Η παραπάνω διαδικασία 
επαναλαµβάνεται για κάποιον αριθµό επαναλήψεων και η καλύτερη λύση που 
έχει βρεθεί γίνεται η τελική λύση. Οι επαναλήψεις είναι εντελώς ανεξάρτητες 
και δεν απαιτείται καθόλου µνήµη. Η µέθοδος GRASP είναι αποδοτική εάν ο 
αλγόριθµος κατασκευής δηµιουργεί λύσεις σε διαφορετικές υποσχόµενες 
περιοχές του χώρου αναζήτησης, ώστε η βελτίωση των λύσεων αυτών µέσω 
της διαδικασίας τοπικής αναζήτησης να δηµιουργεί διαφορετικά τοπικά 
βέλτιστα καλής ποιότητας. 

5. Γενετικός Αλγόριθµος: Ο γενετικός αλγόριθµος είναι µια µεταευρετική 
µέθοδος η οποία µιµείται τη διαδικασία της φυσικής εξέλιξης. Ξεκινάει µε ένα 
σύνολο τυχαία παραγόµενων λύσεων που ονοµάζεται πληθυσµός(population). 
Κάθε λύση ή άτοµο(individual) αναπαρίσταται µε µια συµβολοσειρά από ένα 
πεπερασµένο αλφάβητο, συνήθως µια ακολουθία από 0 και 1. Για την 
παραγωγή της επόµενης γενιάς, κάθε λύση αξιολογείται σύµφωνα µε µια 
συνάρτηση καταλληλότητας(fitness function). Με κάποια µέθοδο επιλογής η 
οποία λαµβάνει υπόψη τη συνάρτηση καταλληλότητας, επιλέγονται από τον 
πληθυσµό κάποια ζευγάρια για αναπαραγωγή. Για κάθε ζεύγος που θα 
ζευγαρωθεί, επιλέγεται τυχαία ένα ή περισσότερα σηµεία 
διασταύρωσης(crossover) από τις θέσεις µέσα στη συµβολοσειρά. Τέλος, κάθε 
άτοµο υπόκειται σε τυχαία µετάλλαξη(mutation) σύµφωνα µε µια µικρή 
ανεξάρτητη πιθανότητα. Ο γενετικός αλγόριθµος συνδυάζει µια τάση 
αναζήτησης καλύτερων λύσεων µε την τυχαία εξερεύνηση και ανταλλαγή 
πληροφοριών µεταξύ των νηµάτων αναζήτησης. Η αποδοτικότητά του 
πηγάζει από την πράξη της διασταύρωσης. 

6. Αποικία Μυρµηγκιών: Στο φυσικό κόσµο, τα µυρµήγκια περιφέρονται τυχαία 
και όταν βρουν φαγητό επιστρέφουν στην αποικία τους, δηµιουργώντας 
µονοπάτια φεροµόνης. Αν άλλα µυρµήγκια βρούν ένα τέτοιο µονοπάτι είναι 
πιθανό να µην συνεχίσουν να κινούνται τυχαία, αλλά να ακολουθήσουν το 
µονοπάτι, επιστρέφοντας και ενισχύοντάς το αν βρούν φαγητό. Με το 
πέρασµα του χρόνου, ωστόσο, τα µονοπάτια φεροµόνης αρχίζουν να 
εξατµίζονται κι έτσι µειώνεται η δύναµη που έχουν να προσελκύουν άλλα 
µυρµήγκια. Όσο περισσότερο παίρνει σε ένα µυρµήγκι να ταξιδέψει το 
µονοπάτι και πίσω ξανά, τόσο περισσότερο χρόνο έχει η φεροµόνη να 
εξατµιστεί. Αντίθετα, ένα µικρό µονοπάτι διασχίζεται πιο συχνά, και συνεπώς 
η πυκνότητα της φεροµόνης γίνεται υψηλότερη στα µικρά µονοπάτια από ότι 
στα µεγάλα. Η εξάτµιση της φεροµόνης έχει επίσης το πλεονέκτηµα της 
αποφυγής της σύγκλισης σε µια τοπικά βέλτιστη λύση. Εάν δεν υπήρχε 
καθόλου εξάτµιση, τα µονοπάτια που επιλέχτηκαν από τα πρώτα µυρµήγκια 
θα ήταν ιδιαίτερα ελκυστικά για τα επόµενα. Σε αυτή την περίπτωση η 
εξερεύνηση του χώρου αναζήτησης θα περιοριζόταν. Έτσι όταν ένα µυρµήγκι 
βρεί ένα σύντοµο µονοπάτι από την αποικία στην πηγή τροφής, τα υπόλοιπα 
µυρµήγκια είναι πιθανό να ακολουθήσουν αυτό το µονοπάτι και στο τέλος 
όλα τα µυρµήγκια θα ακολουθούν ένα µοναδικό µονοπάτι. Η ιδέα του 
αλγορίθµου αποικίας µυρµηγκιών είναι να µιµηθεί αυτή τη συµπεριφορά µε 
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προσοµοιωµένα µυρµήγκια περπατώντας γύρω από το γράφο που 
αντιπροσωπεύει το πρόβληµα που πρέπει να επιλυθεί.  

3.4.3   Χρησιμοποίηση Μεταευρετικών Μεθόδων 

    Η επιλογή της µεθόδου που θα επιλέξουµε για την επίλυση ενός προβλήµατος 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Οι σηµαντικότεροι είναι η πολυπλοκότητα του 
προβλήµατος, το µέγεθος του στιγµιοτύπου του προβλήµατος που πρόκειται να 
επιλυθεί σε συνδυασµό µε το µέγεθος των στιγµιοτύπων εισόδου που οι υποψήφιοι 
για την επίλυση του προβλήµατος αλγόριθµοι µπορούν να επιλύσουν, η δοµή του 
στιγµιοτύπου, και ο χρόνος που διατίθεται για την επίλυσή του.   

    Το πρώτο που πρέπει να κάνουµε κατά την επίλυση ενός προβλήµατος είναι να 
αναλύσουµε την πολυπλοκότητά του. Η πολυπλοκότητα ενός προβλήµατος δίνει µια 
ένδειξη για τη δυσκολία του. ∆εν είναι συνετό να χρησιµοποιήσουµε µεταευρετικές 
µεθόδους για την επίλυση προβληµάτων τα οποία µπορούν να επιλυθούν αποδοτικά 
από ακριβείς αλγορίθµους. Ως εκ τούτου, για εύκολα προβλήµατα βελτιστοποίησης, 
οι µεταευρετικές µέθοδοι χρησιµοποιούνται σπάνια Για παράδειγµα, δεν πρέπει να 
χρησιµοποιήσουµε µια µεταευρετική µέθοδο για να βρούµε το συντοµότερο µονοπάτι 
σε ένα γράφο γιατί υπάρχουν γνωστοί επακριβείς αλγόριθµοι πολυωνυµικού χρόνου 
για τέτοιου είδους προβλήµατα. Ωστόσο, είναι πολύ συχνό το φαινόµενο όπου 
ερευνητές χρησιµοποιούν µεταευρετικές µεθόδους για την επίλυση εύκολων 
προβληµάτων βελτιστοποίησης. Για το λόγο αυτό, η ανάλυση της πολυπλοκότητας 
των προβληµάτων είναι απαραίτητη για µια ορθή επιλογή των µεθόδων που θα 
χρησιµοποιηθούν για την επίλυσή τους. 

    Το µέγεθος του στιγµιοτύπου του προβλήµατος που πρόκειται να επιλυθεί σε 
συνδυασµό µε το µέγεθος των στιγµιοτύπων εισόδου που οι υποψήφιοι για την 
επίλυση του προβλήµατος αλγόριθµοι υποτίθεται ότι µπορούν να λύσουν είναι µια 
ακόµα σηµαντική παράµετρος η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ακόµα και αν ένα 
πρόβληµα είναι NP hard, µικρά στιγµιότυπά του ίσως είναι δυνατόν να λυθούν µε µια 
επακριβή προσέγγιση. 

    Επιπλέον, σηµαντικό ρόλο παίζει η δοµή των στιγµιοτύπων. Κάποια µεσαίου ή 
ακόµη και µεγάλου µεγέθους στιγµιότυπα µε συγκεκριµένη δοµή ίσως µπορούν να 
λυθούν βέλτιστα από επακριβείς αλγορίθµους.  

    Ένας ακόµα σηµαντικός παράγοντας για την επιλογή ενός αλγορίθµου 
βελτιστοποίησης είναι ο απαιτούµενος χρόνος αναζήτησης για την επίλυση του 
δοσµένου προβλήµατος. Ακόµη και για πολυωνυµικά προβλήµατα, είναι πιθανό ότι η 
δύναµη της συνάρτησης πολυωνύµου που αντιπροσωπεύει την πολυπλοκότητα του 
αλγορίθµου είναι τόσο µεγάλη ώστε να µην µπορούν να επιλυθούν σε λογικό χρονικό 
διάστηµα. Έτσι, ακόµα και αν το πρόβληµα είναι πολυωνυµικό, η ανάγκη χρήσης 
µεταευρετικών µεθόδων ίσως δικαιολογηθεί για περιορισµούς αναζήτησης 
πραγµατικού χρόνου 



 

    Πολλά συνδυαστικά προβλήµατα
κατηγορία προβληµάτων. Αυτή
προβληµάτων βελτιστοποίησης
τηλεπικοινωνίες, υπολογιστική
άλλους. Επιπλέον, τα περισσότερα
hard στη γενική τους µορφή
επακριβείς αλγόριθµοι δεν µπορούν
µέσα στον απαιτούµενο χρόνο
δικαιολογείται. Για αυτή την
απαιτούν εκθετικό χρόνο. Ο χρόνος
προβλήµατος βελτιστοποίησ
ισούται µε κάποια δευτερόλεπτα
λεπτά ή ακόµα και µερικούς

     

3.5   Παράλληλος Υπολογισμός

    Παράλληλος, κατανεµηµένος
πολλαπλών υπολογιστικών πόρων
για να µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
ταυτόχρονα είναι το πρόβληµα
κέρδος σε χρόνο εκτέλεσης που
το σειριακό είναι γραµµικό ∆ιπλασιάζοντας
να µειωθεί στο µισό ο χρόνος
τετραπλασιάζοντας τις µονάδες
πρόβληµα εκτελείται τέσσερις
σειριακά : 

(Σ3.3)Εκτέλεση ενός
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συνδυαστικά προβλήµατα βελτιστοποίησης ανήκουν στην NP
προβληµάτων. Αυτή η πολυδιάστατη και πολύπλοκη κατηγορία
βελτιστοποίησης εµφανίζεται σε πολλούς τοµείς της βιοµηχανίας
υπολογιστική βιολογία, µεταφορές, σχεδιασµός και κατασκευή

Επιπλέον τα περισσότερα κλασσικά προβλήµατα βελτιστοποίησης
τους µορφή. Για NP hard προβλήµατα, όπου οι πιο εξελιγµένοι

αλγόριθµοι δεν µπορούν να λύσουν τα στιγµιότυπα που χειρι
απαιτούµενο χρόνο αναζήτησης, η χρήση των µεταευρετικών µεθόδων

Για αυτή την κατηγορία προβληµάτων, οι επακριβείς αλγόριθµοι
εκθετικό χρόνο. Ο χρόνος αναζήτησης εξαρτάται από το στόχο του

βελτιστοποίησης. Για κάποια προβλήµατα ένας αποδεκτός χρόνος
κάποια δευτερόλεπτα ενώ για άλλα προβλήµατα είναι ίσος µε

µερικούς µήνες. 

Παράλληλος Υπολογισμός 

κατανεµηµένος υπολογισµός είναι η ταυτόχρονη χρησιµοποίηση
υπολογιστικών πόρων για την επίλυση ενός προβλήµατος. Προϋπόθεση

να χρησιµοποιήσουµε τους υπολογιστικούς αυτούς πόρους
είναι το πρόβληµα να µπορεί να χωριστεί σε διακριτά µέρη Ιδανικά

εκτέλεσης που προσφέρει ο παράλληλος υπολογισµός σε
είναι γραµµικό. ∆ιπλασιάζοντας δηλαδή τις µονάδες επεξεργασίας
µισό ο χρόνος εκτέλεσης. Αυτό φαίνεται στα παρακάτω σχήµατα

τραπλασιάζοντας τις µονάδες επεξεργασίας από µία (Σ3.3) σε τέσσερις
εκτελείται τέσσερις φορές στο ίδιο χρονικό διάστηµα που εκτελείται

Εκτέλεση ενός προβλήµατος σε µια µονάδα επεξεργασίας

NP hard 
πολύπλοκη κατηγορία 

τοµείς της βιοµηχανίας: 
σχεδιασµός και κατασκευή, και 

βελτιστοποίησης είναι NP 
οι πιο εξελιγµένοι 

στιγµιότυπα που χειριζόµαστε 
µεταευρετικών µεθόδων 
επακριβείς αλγόριθµοι 
από το στόχο του 
αποδεκτός χρόνος ίσως 

είναι ίσος µε µερικά 

ταυτόχρονη χρησιµοποίηση 
προβλήµατος. Προϋπόθεση 

αυτούς πόρους 
ρη. Ιδανικά το 

υπολογισµός σε σχέση µε 
µονάδες επεξεργασίας πρέπει 

παρακάτω σχήµατα όπου 
σε τέσσερις (Σ3.4), ένα 
που εκτελείται µία 

 

µονάδα επεξεργασίας 



 

(Σ3.4)Εκτέλεση τεσσάρων

    Η ιδέα να χρησιµοποιήσουµε
την απόδοση και να βελτιώσουµε
ηλεκτρονικούς υπολογιστές
βασικό εµπόδιο που περιορίζει
είναι το λογισµικό. Αυτό συµβαίνει
εντελώς παράλληλοι ώστε να
υπολογιστικούς πόρους. Η επιτάχυνση
υπολογισµού δίνεται από το νόµο
µικρό µέρος ενός προγράµµατος
την επιτάχυνση που είναι δυνατή
χρόνου εκτέλεσης που ένα πρόγραµµα
να παραλληλισθούν τότε 

 

 

 

είναι η µέγιστη επιτάχυνση που
προγράµµατος. Άλλα προβλήµατα
υπολογισµού είναι η περιορισµένη
για επικοινωνία, το εύρος ζώνης
συγχρονισµού.  
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τεσσάρων προβληµάτων ταυτόχρονα σε τέσσερις
επεξεργασίας 

χρησιµοποιήσουµε πολλούς επεξεργαστές προκειµένου να αυξήσουµε
και να βελτιώσουµε τη διαθεσιµότητα χρονολογείται στους πρώτους
υπολογιστές. Ωστόσο, µέχρι σήµερα η πρόοδος είναι µικρή
που περιορίζει την εξάπλωση της χρήσης των παράλληλων

λογισµικό Αυτό συµβαίνει γιατί ελάχιστοι αλγόριθµοι µπορούν να
παράλληλοι ώστε να εκµεταλλευτούν πλήρως τους πολλαπλούς

πόρους. Η επιτάχυνση ενός αλγορίθµου σε ένα σύστηµα παράλληλου
δίνεται από το νόµο του Amdahl. Ο νόµος αυτός υποστηρίζει
ενός προγράµµατος το οποίο δεν µπορεί να παραλληλιστεί θα
που είναι δυνατή από τον παραλληλισµό. Αν α είναι το ποσοστό

εκτέλεσης που ένα πρόγραµµα σπαταλάει σε τµήµατα που δεν είναι

επιτάχυνση που µπορεί να προκύψει από τον παραλληλισµό
Άλλα προβλήµατα που εµποδίζουν την πρόοδο του παράλληλου

είναι η περιορισµένη χωρητικότητα των δικτύων που χρη
το εύρος ζώνης προς τις συσκευές αποθήκευσης και τα πρωτόκολλα

 

σε τέσσερις µονάδες 

προκειµένου να αυξήσουµε 
χρονολογείται στους πρώτους 
πρόοδος είναι µικρή. Το 

των παράλληλων µηχανών 
αλγόριθµοι µπορούν να είναι 

πολλαπλούς 
ένα σύστηµα παράλληλου 

αυτός υποστηρίζει ότι ένα 
παραλληλιστεί θα περιορίσει 

είναι το ποσοστό του 
δεν είναι δυνατό 

παραλληλισµό του 
πρόοδο του παράλληλου 
δικτύων που χρησιµοποιούνται 

αποθήκευσης και τα πρωτόκολλα 
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3.6   Μεταευρετικές Μέθοδοι και Παραλληλισμός 

    Ο παραλληλισµός χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο στη σχεδίαση και στην 
υλοποίηση µεταευρετικών µεθόδων. Οι σηµαντικότεροι λόγοι για τους οποίους 
συµβαίνει αυτό είναι: 

● Επιτάχυνση της αναζήτησης: Ένας από τους κύριους λόγους για τον παραλληλισµό 
µιας µεταευρετικής µεθόδου είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου αναζήτησης. Αυτό 
βοηθάει στη σχεδίαση πραγµατικού χρόνου και αλληλεπιδρώντων µεθόδων 
βελτιστοποίησης. Είναι πολύ σηµαντικό θέµα για µια οµάδα προβληµάτων για τα 
οποία υπάρχουν ισχυρές απαιτήσεις στο χρόνο αναζήτησης. Τέτοια προβλήµατα είναι 
τα προβλήµατα δυναµικής βελτιστοποίησης και τα προβλήµατα ελέγχου κρίσιµου 
χρόνου. 

● Βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων λύσεων: Κάποια παράλληλα µοντέλα για 
µεταευρετικές µεθόδους επιτρέπουν την βελτίωση της ποιότητας αναζήτησης. Ένα 
τέτοιο µοντέλο είναι οι συνεργαζόµενες µεταευρετικές µέθοδοι, που θα αναλυθούν 
παρακάτω. Πράγµατι, η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ συνεργαζόµενων 
µεταευρετικών µεθόδων µπορεί να οδηγήσει την αναζήτηση σε άλλες διαδροµές από 
αυτές που θα ακολουθούσε αν δεν ανταλλάσσονταν καθόλου πληροφορίες. Ο κύριος 
στόχος µιας παράλληλης συνεργασίας µεταξύ µεταευρετικών µεθόδων είναι η 
βελτίωση της ποιότητας των λύσεων. Ωστόσο, µπορεί να οδηγήσει τόσο σε καλύτερη 
σύγκλιση όσο και σε µειωµένο χρόνο αναζήτησης. Ένα παράλληλο µοντέλο για 
µεταευρετικές µεθόδους είναι συχνά πιο αποδοτικό από µια ακολουθιακή 
µεταευρετική µέθοδο που τρέχει σε έναν επεξεργαστή.  

● Βελτίωση της ευρωστίας: Ο παραλληλισµός εφαρµόζεται σε µεταευρετικές 
µεθόδους για βελτίωση της ευρωστίας τους. ∆ηλαδή, ο παραλληλισµός µπορεί να 
επιτρέψει σε µια µεταευρετική µέθοδο την αποδοτική επίλυση  διάφορων 
προβληµάτων βελτιστοποίησης και διάφορων στιγµιοτύπων ενός δοθέντος 
προβλήµατος τα οποία δεν θα ήταν σε θέση να αντιµετωπίσει στην ακολουθιακή της 
µορφή. Η ευρωστία µπορεί επίσης να µετρηθεί σχετικά µε την ευαισθησία της 
µεταευρετικής µεθόδου στις παραµέτρους της. 

● Λύση προβληµάτων µεγάλης κλίµακας: Πολλές φορές, κάποια στιγµιότυπα µεγάλης 
κλίµακας τα οποία προέρχονται από δύσκολα προβλήµατα βελτιστοποίησης 
προβληµάτων είναι τόσο σύνθετα που η επίλυσή τους σε ένα ακολουθιακό µηχάνηµα 
δεν έχει νόηµα. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι συνετή η χρήση παράλληλων 
µεταευρετικών µεθόδων στην προσπάθεια για την αντιµετώπισή τους. Τα 
προβλήµατα εξόρυξης δεδοµένων(data mining), τα οποία απαιτούν το χειρισµό 
τεράστιων βάσεων δεδοµένων είναι ένα παράδειγµα τέτοιων προβληµάτων. Μια άλλη 
αντίστοιχη πρόκληση είναι η πιο ακριβής επίλυση  µαθηµατικών µοντέλων τα οποία 
σχετίζονται µε διάφορα προβλήµατα βελτιστοποίησης. Βελτιώνοντας την ακρίβεια 
των µαθηµατικών µοντέλων, αυξάνει, γενικά, το µέγεθος των σχετικών προβληµάτων 
που µπορούν να λυθούν.  
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    Ένα προγραµµατιστικό παράδειγµα το οποίο χρησιµοποιείται συχνά για την 
ανάπτυξη παράλληλων προγραµµάτων σε κατανεµηµένα περιβάλλοντα είναι η 
προσέγγιση κύριου-υπηρέτη(master-slave). Η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα 
ελκυστική, αφού µπορεί γενικά να εφαρµοστεί ώστε να εκµεταλλεύεται όλους τους 
διαθέσιµους πόρους ενός περιβάλλοντος Grid. Στις επόµενες ενότητες αναλύονται 
µερικά σηµαντικά ζητήµατα των παράλληλων µεταευρετικών τεχνικών, όπως τα είδη 
του παραλληλισµού, τα κατάλληλα παράλληλα προγραµµατιστικά µοντέλα και τις 
παράλληλες στρατηγικές.  

3.6.1   Πηγές Παραλληλισμού Μεταευρετικών Μεθόδων 

    Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, παράλληλος, κατανεµηµένος υπολογισµός σηµαίνει 
ότι πολλές διεργασίες εργάζονται ταυτόχρονα λύνοντας ένα στιγµιότυπο κάποιου 
προβλήµατος. Ο παραλληλισµός, έτσι, αποτελείται από έναν διαµοιρασµό του 
συνολικού υπολογιστικού φόρτου και από την κατανοµή των εργασιών που 
προκύπτουν σε διαθέσιµους επεξεργαστές. Ο διαµοιρασµός αφορά τον αλγόριθµο, τα 
δεδοµένα του προβλήµατος ή τη δοµή του. Υπάρχουν τρείς τύποι παραλληλισµού οι 
οποίοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη παράλληλων προγραµµάτων. 
Οι δυο βασικοί τύποι παραλληλισµού οι οποίοι χρησιµοποιούνται στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων είναι ο παραλληλισµός δεδοµένων(data parallelism) και ο 
λειτουργικός παραλληλισµός(functional parallelism). Στην περίπτωση του 
παραλληλισµού δεδοµένων, το ίδιο σύνολο εντολών εφαρµόζεται σε πολλαπλά 
αντικείµενα µιας δοµής δεδοµένων. Σε ότι αφορά τις παράλληλες µεταευρετικές 
µεθόδους, ο παραλληλισµός δεδοµένων αναφέρεται στην περίπτωση όπου ο χώρος 
αναζήτησης του προβλήµατος, αποσυντίθεται και µια συγκεκριµένη µεθοδολογία 
επίλυσης χρησιµοποιείται για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα σε κάθε ένα από τα 
τµήµατα του χώρου αναζήτησης που έχουν προκύψει. Στον λειτουργικό 
παραλληλισµό, διαφορετικές εργασίες, οι οποίες πιθανόν να δουλεύουν στα ίδια 
δεδοµένα, κατανέµονται σε διαφορετικούς επεξεργαστές και τρέχουν παράλληλα, 
πιθανότατα ανταλλάσοντας πληροφορίες. Ο τρίτος τύπος παραλληλισµού είναι 
σχετικά πρόσφατος και παράγει εργασίες αποσυνθέτοντας το πρόβληµα σε 
συνδυασµό µε σύνολα χαρακτηριστικών. Η αποσύνθεση µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
µε τεχνικές µαθηµατικού προγραµµατισµού ή ευρετικά. Στη συνέχεια, κάποιες 
εργασίες δουλεύουν σε υποπροβλήµατα που αντιστοιχούν σε συγκεκριµένα σύνολα 
χαρακτηριστικών, ενώ άλλες συνδυάζουν λύσεις υποπροβληµάτων σε 
ολοκληρωµένες λύσεις του αρχικού προβλήµατος.  

    Από αλγοριθµική άποψη, η κύρια πηγή παραλληλισµού των µεταευρετικών 
µεθόδων είναι η ταυτόχρονη εκτέλεση των επαναλήψεων του εσωτερικού τους 
βρόχου. Στην περίπτωση αυτή, η συµπεριφορά της µεταευρετικής µεθόδου δεν 
αλλάζει. Στόχος είναι η επιτάχυνση του αλγορίθµου µειώνοντας το χρόνο 
αναζήτησης. ∆υστυχώς, αυτή είναι συνήθως και η µόνη πηγή διαθέσιµου 
παραλληλισµού των µεταευρετικών µεθόδων αφού τα περισσότερα άλλα βήµατα  
απαιτούν τον υπολογισµό προηγούµενων βηµάτων για να ολοκληρωθούν. Ακόµα και 
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όταν ο παραλληλισµός είναι δυνατός, ο συγχρονισµός που επιβάλλει την εξάρτηση 
από τον χρόνο των βηµάτων της µεθόδου παράγει σηµαντικές καθυστερήσεις και 
κάνει τον παράλληλο υπολογισµό ακατάλληλο. 

    Ένα µεγάλο ποσό παραλληλισµού µπορεί να βρεθεί, από την άλλη µεριά, στο χώρο 
αναζήτησης του προβλήµατος που εξετάζεται. Θεωρητικά, ο παραλληλισµός στη 
λύση ή στο χώρο αναζήτησης είναι τόσο µεγάλος όσο ο ίδιος ο χώρος. Μεταξύ των 
συναρτήσεων κόστους διαφορετικών λύσεων δεν υπάρχουν εξαρτήσεις δεδοµένων 
και ως εκ τούτου, αυτές µπορούν να υπολογιστούν παράλληλα. Σε κάθε παράλληλη 
διεργασία ανατίθεται ο υπολογισµός του κόστους µιας µοναδικής λύσης του χώρου 
αναζήτησης. Υπάρχουν, ωστόσο, σηµαντικοί περιορισµοί σε µια αποδοτική 
εκµετάλλευση αυτού του παραλληλισµού. ∆εν είναι δυνατό να ανατεθεί ένας 
επεξεργαστής σε κάθε αξιολόγηση λύσης. Η λύση ή ο χώρος αναζήτησης πρέπει 
εποµένως να διαµελιστούν µεταξύ των επεξεργαστών, σειριοποιώντας την 
αξιολόγηση των λύσεων που ανατίθενται στον ίδιο επεξεργαστή. Για µεγάλα 
προβλήµατα τα µέρη του χώρου αναζήτησης που προκύπτουν είναι ακόµα πολύ 
µεγάλα για ρητή απαρίθµηση και, εποµένως, µια επακριβής ή ευρετική µέθοδος 
αναζήτησης απαιτείται για την εξερεύνησή του. Από το διαµελισµό προκύπτουν δυο 
θέµατα που αφορούν µια γενική µεταευρετική στρατηγική αναζήτησης. Πρώτον, ο 
έλεγχος µιας αναζήτησης που διεξάγεται ξεχωριστά σε πολλά τµήµατα του αρχικού 
χώρου και η περιεκτικότητα της λύσης στην οποία οδηγούµαστε τελικά. ∆εύτερον, η 
ανάθεση υπολογιστικών πόρων για µια αποδοτική εξερεύνηση αποφεύγοντας, για 
παράδειγµα, περιοχές αναζήτησης µε λύσεις χαµηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά, εκτός 
από τους υπολογισµούς του εσωτερικού βρόχου, αυτή είναι η µόνη επιπλέον 
κατάλληλη πηγή παραλληλισµού για τις µεταευρετικές µεθόδους και την 
εκµεταλλεύονται πολλές στρατηγικές.  

    ∆υο βασικές προσεγγίσεις χρησιµοποιούνται για το διαµελισµό του χώρου 
αναζήτησης: αποσύνθεση πεδίου(domain decomposition) και πολλαπλή 
αναζήτηση(multi search). Το πρώτο διαµελίζει ρητά το χώρο, ενώ το δεύτερο τον 
χωρίζει σιωπηρά µέσω της ταυτόχρονης εξερεύνησης από πολλές µεθόδους, οι οποίες 
ονοµάζονται νήµατα αναζήτησης(search threads). Η χρησιµοποίηση διαφορετικών 
στρατηγικών αναζήτησης συνεισφέρει σε µια µη επικαλυπτόµενη εξερεύνηση του 
χώρου αναζήτησης αλλά δεν το εγγυάται και, εποµένως, ένας παραλληλισµός 
πολλαπλής αναζήτησης σπάνια παρέχει έναν κατάλληλο διαµελισµό του χώρου 
αναζήτησης. Ωστόσο, οι στρατηγικές πολλαπλής αναζήτησης, ειδικά αυτές που 
βασίζονται σε αρχές συνεργασίας, αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος των επιτυχηµένων 
παράλληλων µεταευρετικών µεθόδων και είναι το αντικείµενο των πιο πρόσφατων 
δηµοσιεύσεων στο χώρο.   

3.6.2   Παράλληλες Μεταευρετικές Στρατηγικές 

    Οι παράλληλες µεταευρετικές µέθοδοι µπορούν να κατηγοριοποιηθούν µε βάση 
διάφορα κριτήρια. Εδώ, χρησιµοποιούµε τρία. Οι τρείς διαστάσεις της 
κατηγοριοποίησης καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο ελέγχεται η γενική διαδικασία 
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επίλυσης, τον τρόπο µε τον οποίο ανταλλάσσεται πληροφορία µεταξύ των 
διεργασιών, και την ποικιλία των µεθόδων επίλυσης που περιλαµβάνονται στην 
αναζήτηση για λύσεις.  

    Η πρώτη διάσταση, ο πληθάριθµος ελέγχου αναζήτησης(search control cardinality) 
καθορίζει εάν η καθολική αναζήτηση ελέγχεται από µια µοναδική διεργασία ή από 
περισσότερες διεργασίες οι οποίες µπορεί να συνεργάζονται ή όχι. Οι δυο 
εναλλακτικές είναι αντίστοιχα: 

1. 1-έλεγχος(1C) 
2. p-έλεγχος(pC)  

    Η δεύτερη διάσταση, σχετική µε τον τύπο ελέγχου και επικοινωνιών της 
αναζήτησης(search control and communications), ασχολείται µε το θέµα των 
ανταλλαγών πληροφορίας. Στον παράλληλο υπολογισµό, περίοπτη θέση κατέχουν οι 
σύγχρονες(synchronous) και ασύγχρονες(asynchronous) επικοινωνίες. Στην 
περίπτωση της σύγχρονης επικοινωνίας, όλες οι ενδιαφερόµενες διεργασίες 
σταµατάνε και ξεκινάνε κάποια είδη επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών σε 
εξωγενώς προσδιορισµένες στιγµές, οι οποίες είτε έχουν καθοριστεί στις ίδιες τις 
διεργασίες, είτε καθορίζονται από µια κύρια διεργασία ελέγχου. Στην περίπτωση της 
ασύγχρονης επικοινωνίας, κάθε διεργασία είναι υπεύθυνη για τη δική της αναζήτηση, 
όπως επίσης και για την καθιέρωση επικοινωνίας µε άλλες διεργασίες και η καθολική 
αναζήτηση τερµατίζει όταν κάθε ξεχωριστή αναζήτηση σταµατήσει. Για τον 
καθορισµό της ποσότητας και της ποιότητας στην ανταλλαγή και στο διαµοιρασµό 
πληροφορίας ορίζονται οι τέσσερις παρακάτω κατηγορίες:  

1. Άκαµπτη(Rigid-RS) 
2. Συγχρονισµός Γνώσης(Knowledge Synchronization-KS) 
3. Συλλογική(Collegial-C) 
4. Συλλογική Γνώση(Knowledge Collegial-KC) 

    Επειδή ίσως περιλαµβάνονται περισσότερες από µια µέθοδοι ή παραλλαγές 
επίλυσης σε µια παράλληλη µεταευρετική µέθοδο, η τρίτη διάσταση υποδεικνύει τη 
διαφοροποίηση αναζήτησης(search differentiation). Καθορίζει, δηλαδή, αν τα νήµατα 
αναζήτησης ξεκινούν από την ίδια ή από διαφορετικές λύσεις και αν χρησιµοποιούν 
την ίδια ή διαφορετικές στρατηγικές αναζήτησης. Οι τέσσερεις κατηγορίες που 
προκύπτουν είναι:  

1. Ίδιο Αρχικό Σηµείο/Πληθυσµός, Ίδια Στρατηγική αναζήτησης(Same Initial 
Point/Population, Same search Strategy-SPSS)   

2. Ίδιο Αρχικό Σηµείο/Πληθυσµός, ∆ιαφορετικές Στρατηγικές αναζήτησης(Same 
Initial Point/Population, Different search Strategies-SPDS) 

3. Πολλαπλά Αρχικά Σηµεία/Πληθυσµοί, Ίδιες Στρατηγικές 
αναζήτησης(Multiple Initial Points/Populations, Same search Strategies-
MPSS) 
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4. Πολλαπλά Αρχικά Σηµεία/Πληθυσµοί, ∆ιαφορετικές Στρατηγικές 
αναζήτησης(Multiple Initial Points/Populations, Different search Strategies-
MPDS) 

Προφανώς, η λέξη σηµείο χρησιµοποιείται παραπάνω για µεθόδους βασισµένες σε 
αναζήτηση γειτονιάς, όπως η προσοµοιωµένη ανόπτηση, ενώ η λέξη πληθυσµός 
χρησιµοποιείται για µεθόδους που βασίζονται σε πληθυσµό όπως οι εξελικτικές 
µέθοδοι και η µέθοδος αποικίας µυρµηγκιών. 

3.6.3   1-ελέγχου Στρατηγικές Παραλληλισμού 

    Στις 1-ελέγχου στρατηγικές παραλληλισµού παραλληλίζεται κάθε επανάληψη µιας 
µεταευρετικής µεθόδου. Συγκεκριµένα, οι στρατηγικές αυτές εκµεταλλεύονται τη 
δυνατότητα για αποσύνθεση εργασιών των υπολογισµών εντός του εσωτερικού 
βρόχου των µεταευρετικών µεθόδων και προσπαθούν µέσω του υπολογισµού αυτών 
να επιταχύνουν τη διαδικασία αναζήτησης και συνεπώς να µειώσουν το χρόνο 
αναζήτησης. Πρόκειται για παραλληλισµό ανεξάρτητο προβλήµατος. Η συµπεριφορά 
της µεταευρετικής µεθόδου δεν αλλάζει, δηλαδή, οι στρατηγικές αυτές δεν 
τροποποιούν ούτε την αλγοριθµική λογική ούτε τον χώρο αναζήτησης. Στοχεύουν 
αποκλειστικά στην επιτάχυνση της αναζήτησης. Για αυτό και ονοµάζονται συχνά 
χαµηλού επιπέδου στρατηγικές. Συνήθως, η εξερεύνηση ξεκινάει από µια µοναδική 
αρχική λύση ή πληθυσµό και η αναζήτηση προχωράει σύµφωνα µε µια µοναδική 
µεταευρετική στρατηγική, µόνο οι υπολογισµοί του εσωτερικού βρόχου χωρίζονται 
και εκτελούνται ταυτόχρονα από πολλούς επεξεργαστές. Οι περισσότερες χαµηλού 
επιπέδου παράλληλες στρατηγικές ανήκουν στην 1C/RS/SPSS κατηγορία. Για την 
υλοποίηση των στρατηγικών αυτών συχνά χρησιµοποιείται το κλασσικό παράλληλο 
προγραµµατιστικό µοντέλο κύριου-υπηρέτη(master-slave). Ένα κύριο(master) 
πρόγραµµα εκτελεί την 1-ελέγχου ακολουθιακή µεταευρετική µέθοδο αλλά 
αποστέλλει εργασίες µε µεγάλο υπολογιστικό φόρτο για να εκτελεστούν παράλληλα 
από προγράµµατα υπηρέτες(slaves) όπως φαίνεται στο σχήµα (Σ3.5). Στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων, οι εργασίες αυτές αποτελούν τον εσωτερικό βρόχο 
των µεταευρετικών µεθόδων. 
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(Σ3.5)Προγραµµατιστικό µοντέλο κύριου-υπηρέτη 

 

Το κύριο πρόγραµµα λαµβάνει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες που προκύπτουν 
από τις λειτουργίες των υπηρετών, επιλέγει και υλοποιεί κινήσεις ή, για βασισµένες 
σε πληθυσµό µεθόδους, επιλέγει γονείς και παράγει παιδιά, ενηµερώνει τις µνήµες ή 
τον πληθυσµό και  αποφασίζει αν θα ενεργοποιήσει διαφορετικές στρατηγικές 
αναζήτησης ή θα ολοκληρώσει την αναζήτηση. Τα προγράµµατα υπηρέτες εκτελούν 
αξιολογήσεις και επιστρέφουν τα αποτελέσµατα στον κύριο ο οποίος, όταν έχουν 
ληφθεί όλα τα αποτελέσµατα, ξεκινάει και πάλι την κανονική λογική της 
ακολουθιακής µεταευρετικής µεθόδου. Ο έλεγχος της εκτέλεσης του αλγορίθµου 
βρίσκεται στα χέρια του κυρίου, ο οποίος αποφασίζει την κατανοµή της εργασίας για 
όλους τους άλλους επεξεργαστές και αρχικοποιεί τις περισσότερες επικοινωνίες. 
Μεταξύ των προγραµµάτων υπηρετών δεν υπάρχει καθόλου επικοινωνία. Στο σχήµα 
(Σ3.6) φαίνεται ο έλεγχος των υπηρετών από τον κύριο καθώς και τα είδη 
επικοινωνίας. 
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(Σ3.6)Έλεγχος υπηρετών από τον κύριο και είδη επικοινωνίας 

 

3.6.4   Αποσύνθεση Πεδίου 

    Η αποσύνθεση πεδίου(domain decomposition) ή αποσύνθεση χώρου 
αναζήτησης(search-space decomposition) αποτελεί άλλη µια σηµαντική στρατηγική 
παραλληλισµού, η οποία είναι απλή και ελκυστική: διαίρεση του χώρου αναζήτησης 
σε µικρότερα, συχνά κοµµατιασµένα αλλά όχι απαραίτητα εξαντλητικά σύνολα, 
επίλυση των υποπροβληµάτων που προκύπτουν εφαρµόζοντας την ακολουθιακή 
µεταευρετική µέθοδο σε κάθε σύνολο, συλλογή των αντίστοιχων µερικών λύσεων και 
κατασκευή µιας νέας ολόκληρης.  

    Ωστόσο, αυτή η φαινοµενικά απλή ιδέα µπορεί να πάρει αρκετές µορφές. Η πιο 
απλή προσέγγιση αποτελείται από διαµελισµό του διανύσµατος λύσης, κάθε ένα από 
τα οποία οδηγεί σε ένα υποσύνολο το οποίο ορίζει ένα υποπρόβληµα. Ένας αριθµός 
από παράγοντες πρέπει στη συνέχεια να προσδιοριστούν για τον πλήρη καθορισµό 
του διαµελισµού του χώρου αναζήτησης. Πρώτον, αν ο διαµελισµός είναι αυστηρός ή 
αν επιτρέπεται στα υποσύνολα να επικαλύπτονται. ∆εύτερον, αν τα νήµατα 
αναζήτησης θεωρούνται ολόκληρες ή µερικές λύσεις του προβλήµατος. Στην δεύτερη 
περίπτωση, µια ολοκληρωµένη λύση πρέπει να ανακατασκευαστεί σε κάποιο σηµείο. 
Τρίτον, αν οι κινήσεις που εκτελούνται σε ένα υποπρόβληµα είναι αυστηρές στο 
αντίστοιχο υποσύνολο του χώρου αναζήτησης ή ίσως περιλαµβάνουν µεταβλητές σε 
γειτονικούς υποχώρους δηµιουργώντας έµµεση επικάλυψη των υποσυνόλων.  

    Ο αυστηρός διαµελισµός περιορίζει τα µεταευρετικά νήµατα στα υποσύνολά τους 
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και απαγορεύει κινήσεις οι οποίες περιλαµβάνουν λύσεις που ανήκουν σε ένα ή 
περισσότερα υποσύνολα. Αυτό προφανώς οδηγεί σε µέρος του χώρου αναζήτησης να 
είναι µη προσιτό και η παράλληλη µεταευρετική µέθοδος να είναι µη βέλτιστη. Οι 
ρητές και οι υπονοούµενες επικαλύψεις έχουν στόχο να διευθύνουν αυτό το θέµα. 
Έτσι, ο µόνος τρόπος να εγγυηθούµε ότι όλες οι δυνατές λύσεις είναι προσιτές είναι 
να κάνουµε επικάλυψη όλο το χώρο αναζήτησης. Στην περίπτωση της ρητής 
επικάλυψης, αυτό αντιστοιχεί σε µη διαµελισµό του χώρου αναζήτησης και συνεπώς 
απορρίπτεται. Για την υπονοούµενη επικάλυψη, µπορεί να αρνηθεί λύσεις που 
προέρχονται από αποσύνθεση στο αρχικό σηµείο ή, στην καλύτερη περίπτωση, να 
απαιτηθούν σηµαντικά κόστη για τη διατήρηση των περισσότερων νηµάτων 
υποπροβληµάτων µέσα στους δικούς τους υποχώρους. 

    Συνεπώς, στον αυστηρό διαµελισµό ή στην πολύ περιορισµένη επικάλυψη 
εισάγεται ένα χαρακτηριστικό ξανά-αποσύνθεσης για την αύξηση της ακρίβειας της 
αναζήτησης και για να επιτρέψει σε όλες τις δυνατές λύσεις να εξεταστούν. Η 
αποσύνθεση τροποποιείται σε συγκεκριµένα διαστήµατα και η αναζήτηση ξεκινάει 
και πάλι χρησιµοποιώντας τη νέα αποσύνθεση. Αυτό το χαρακτηριστικό παρέχει την 
δυνατότητα να καθοριστούν µη εξαντλητικές αποσυνθέσεις όπως στις περιπτώσεις 
όπου η ένωση των υποσυνόλων είναι µικρότερη από ολόκληρο τον χώρο αναζήτησης. 
Ένα χαρακτηριστικό πλήρους ανακατασκευής της λύσης είναι σχεδόν πάντα µέρος 
της διαδικασίας. 

    Αυτή η στρατηγική συνήθως υλοποιείται χρησιµοποιώντας το προγραµµατιστικό 
µοντέλο κύριου-υπηρέτη(master-slave). Όπως βλέπουµε στο σχήµα (Σ3.7) η κύρια 
διεργασία καθορίζει τον διαµελισµό και στέλνει υποσύνολα στους υπηρέτες, 
συγχρονίζει την εργασία τους και συλλέγει τις λύσεις τους, αν απαιτείται 
ανακατασκευάζει λύσεις, τροποποιεί τους διαµελισµούς και καθορίζει τις 
απαραίτητες συνθήκες για τον τερµατισµό της διαδικασίας. Οι υπηρέτες ταυτόχρονα 
και ανεξάρτητα εκτελούν την αναζήτηση στο υποσύνολο του χώρου αναζήτησης που 
τους έχει ανατεθεί. 

    Για µεταευρετικές µεθόδους που βασίζονται στην αναζήτηση σε γειτονικές 
περιοχές, όπως επίσης και για εξελικτικές µεθόδους που ενσωµατώνουν τέτοιες 
µεταευρετικές µεθόδους ή διαδικασίες τοπικής αναζήτησης, η αποσύνθεση του χώρου 
αναζήτησης µπορεί να γίνει αντικαθιστώντας την τοπική αναζήτηση µε µια 
στρατηγική κύριου-υπηρέτη. Ωστόσο, ίσως απαιτηθούν κάποιες µετατροπές στην 
αρχική µεταευρετική µέθοδο. Έτσι για την προσοµοιωµένη ανόπτηση, το µήκος της 
τοπικής αναζήτησης κάθε υπηρέτη µειώνεται για έναν παράγοντα ίσο µε p. Το 
αντίστοιχο θέµα για την αναζήτηση Tabu είναι η καθολική λίστα Tabu που ο κύριος 
πρέπει να ανακατασκευάσει από τις τοπικές µνήµες των υπηρετών ταυτόχρονα µε την 
ανακατασκευή µιας πλήρους λύσης πριν την συνέχιση της αναζήτησης. 
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(Σ3.7)∆ιαµελισµός του χώρου αναζήτησης από τον κύριο και εκτέλεση των 
υποσυνόλων από τους υπηρέτες 

 

 

        Μια διαφορετική προσέγγιση είναι η εκτέλεση της ολοκληρωµένης 
µεταευρετικής µεθόδου σε κάθε υποσύνολο του χώρου αναζήτησης, τροποποιώντας 
περιοδικά το διαµελισµό και αρχίζοντας ξανά την αναζήτηση. Τέτοια προσέγγιση έχει 
χρησιµοποιηθεί για την αναζήτηση Tabu και αποδείχτηκε αρκετά επιτυχηµένη για 
προβλήµατα στα οποία ένας µεγάλος αριθµός επαναλήψεων µπορεί να εφαρµοστεί σε 
σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα και η επανεκκίνηση της µεθόδου µε νέα αποσύνθεση 
δεν απαιτεί µεγάλη υπολογιστική προσπάθεια. 

    Ολοκληρώνοντας, η συµπεριφορά της αναζήτησης και η υπολογιστική εργασία που 
εκτελείται από ακολουθιακές και παράλληλες εκδοχές των µεταευρετικών µεθόδων, 
όπως επίσης και η ποιότητα των αντίστοιχων λύσεων δεν είναι ίδιες στις 
περισσότερες περιπτώσεις. Οι µέθοδοι αποσύνθεσης του χώρου αναζήτησης είναι 
περισσότερο αναγκαίες όσο το µέγεθος των προβληµάτων συνεχίζει να αυξάνεται. 
Απαιτείται όµως περισσότερη εργασία και έρευνα στον τρόπο µε τον οποίο θα 
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συνδυαστεί η αποσύνθεση του χώρου αναζήτησης µε τις στρατηγικές 
παραλληλισµού. 

3.6.5   Ανεξάρτητη Πολλαπλή Αναζήτηση 

    Η ανεξάρτητη πολλαπλή αναζήτηση(independent multi-search) είναι µια από τις 
πρώτες στρατηγικές παραλληλισµού. Είναι πολύ απλή και προσφέρει ενδιαφέρουσες 
επιδόσεις. 

    Οι µέθοδοι ανεξάρτητης πολλαπλής αναζήτησης ανήκουν στην pC/RS κατηγορία. 
Η στρατηγική αποτελείται από την εκτέλεση πολλών ταυτόχρονων αναζητήσεων σε 
ολόκληρο το χώρο αναζήτησης, ξεκινώντας από την ίδια ή διαφορετικές αρχικές 
λύσεις και επιλέγοντας στο τέλος την καλύτερη µεταξύ των λύσεων που προέκυψαν 
από όλες τις αναζητήσεις. Είναι δηλαδή, ένας απλός παραλληλισµός της γνωστής 
ευρετικής µεθόδου πολλαπλής αρχής. Οι στρατηγικές αυτές οδηγούν σε καλύτερη 
εξερεύνηση του χώρου αναζήτησης αφού συνήθως κάθε αναζήτηση εξερευνά 
διαφορετική περιοχή του χώρου αναζήτησης. Ωστόσο, δεν γίνεται καµία προσπάθεια 
για την εκµετάλλευση των πολλαπλών νηµάτων που τρέχουν παράλληλα, από την 
αναγνώριση της καλύτερης γενικά λύσης όταν όλα τα προγράµµατα σταµατήσουν. Οι 
στρατηγικές ανεξάρτητης πολλαπλής αναζήτησης έχουν το ίδιο αποτέλεσµα µε αυτό 
που προκύπτει από τη διαδοχική εκτέλεση των αναζητήσεων που εκτελούνται 
παράλληλα. 

    Οι στρατηγικές ανεξάρτητης πολλαπλής αναζήτησης είναι ιδιαίτερα αποδοτικές και 
αυτό αποδεικνύεται σε πολλές δηµοσιεύσεις στις οποίες προέκυψαν εξαιρετικά 
αποτελέσµατα συγκρινόµενα µε τα αποτελέσµατα των καλύτερων ευρετικών 
µεθόδων που υπήρχαν την περίοδο της δηµοσίευσης. Η αποδοτικότητά τους 
στηρίζεται κυρίως στη µεγάλη ποσότητα υπολογιστικής ισχύς που επιτρέπουν να 
χρησιµοποιήσει κάποιος για την επίλυση ενός προβλήµατος. Οι µέθοδοι αυτές έχουν 
γίνει ιδιαίτερα δηµοφιλείς και χρησιµοποιούνται ευρέως λόγω της απλότητάς τους, 
που επιτρέπει την εύκολη υλοποίησή τους, και των σχετικά καλών επιδόσεων που 
προσφέρουν. 

 

3.6.6   Συνεργαζόμενες Στρατηγικές Αναζήτησης 

    Οι συνεργαζόµενες στρατηγικές αναζήτησης είναι οι πιο γενικές και υποσχόµενες 
στρατηγικές παράλληλης αναζήτησης, ενώ για την υλοποίησή τους απαιτούν 
µεγαλύτερη προγραµµατιστική προσπάθεια και ικανότητες ανάπτυξης σε σχέση µε 
τις υπόλοιπες στρατηγικές. Σε αντίθεση µε τις ανεξάρτητες στρατηγικές πολλαπλής 
αναζήτησης οι οποίες προσπαθούν να επιταχύνουν την εξερεύνηση του χώρου 
αναζήτησης, µε σκοπό να φτάσουν σε καλύτερες λύσεις σε σχέση µε την 
ακολουθιακή αναζήτηση αρχικοποιώντας ταυτόχρονα νήµατα αναζήτησης από 
διαφορετικά αρχικά σηµεία, οι συνεργαζόµενες στρατηγικές αναζήτησης πηγαίνουν 
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ένα βήµα πιο πέρα και ενσωµατώνουν µηχανισµούς για να διαµοιράζονται, ενώ η 
αναζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη, τις πληροφορίες που λαµβάνονται από αυτή την 
διαφοροποιηµένη εξερεύνηση. ∆ηλαδή, στην περίπτωση των συνεργαζόµενων 
στρατηγικών αναζήτησης, τα νήµατα αναζήτησης συνεργάζονται και οι πληροφορίες 
που συλλέγονται σε κάθε εξερεύνηση χρησιµοποιούνται για να βοηθήσουν τις 
εξερευνήσεις των άλλων νηµάτων αναζήτησης. Ο διαµοιρασµός αυτός των 
πληροφοριών αποφέρει σε πολλές περιπτώσεις όχι µόνο την επιτάχυνση της 
σύγκλισης στην καλύτερη λύση, αλλά και την ανακάλυψη καλύτερων λύσεων σε 
σχέση µε τις ανεξάρτητες στρατηγικές πολλαπλής αναζήτησης στο ίδιο χρονικό 
διάστηµα. 

    Οι συνεργαζόµενες µέθοδοι πολλαπλής αναζήτησης δηµιουργούν πολλά 
ανεξάρτητα νήµατα αναζήτησης, καθένα από τα οποία ακολουθεί µια τροχιά στο 
χώρο αναζήτησης από διαφορετικά πιθανότατα αρχικά σηµεία ή πληθυσµούς και 
χρησιµοποιεί διαφορετικές πιθανότατα µεταευρετικές µεθόδους αναζήτησης. Ο 
µηχανισµός διαµοιρασµού πληροφορίας καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο αυτές οι 
ανεξάρτητες µεταευρετικές µέθοδοι αλληλεπιδρούν καθώς και την συµπεριφορά 
καθολικής αναζήτησης των συνεργαζόµενων παράλληλων µεταευρετικών µεθόδων 
που προκύπτουν από τις τοπικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους. 

    Το πιο δύσκολο θέµα είναι ο καθορισµός της φύσης της πληροφορίας που 
διαµοιράζεται ή ανταλλάσσεται για τη βελτίωση της αναζήτησης. Η πληροφορία 
αυτή είναι απαραίτητο να είναι χρήσιµη, ενώ είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να µην 
απαιτεί µεγάλο ποσό επιπλέον µνήµης για την αποθήκευσή της ή πολύ χρόνο για τη 
συλλογή της ώστε να αποφέρει µια καθολική παράλληλη αναζήτηση η οποία έχει 
καλύτερη απόδοση από την απλή αλληλουχία των αποτελεσµάτων των ξεχωριστών 
νηµάτων, όπου η απόδοση µετράται µε βάση τον χρόνο υπολογισµού και την 
ποιότητα των λύσεων. Εκτός από το είδος της πληροφορίας που ανταλλάσσεται, 
υπάρχουν πολλά ακόµα θέµατα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη σχεδίαση 
συνεργαζόµενων παράλληλων στρατηγικών για µεταευρετικές µεθόδους: µεταξύ 
ποιών διεργασιών ανταλλάσσονται οι πληροφορίες, πότε ανταλλάσσονται, πώς 
ανταλλάσσονται, πως χρησιµοποιούνται τα δεδοµένα που προκύπτουν από τις 
πληροφορίες, αν οι πληροφορίες τροποποιούνται κατά τη διάρκεια των ανταλλαγών ή 
αν δηµιουργούνται νέες πληροφορίες. 

    Αυτές οι αποφάσεις είναι κάτι περισσότερο από λεπτοµέρειες υλοποίησης. 
Αποτελούν τις κεντρικές παραµέτρους σχεδίασης µιας συνεργαζόµενης 
µεταευρετικής µεθόδου. Για παράδειγµα, µια συνεργαζόµενη στρατηγική µπορεί να 
έχει ένα σύνολο ανεξάρτητων µεταευρετικών µεθόδων οι οποίες ξαναξεκινάνε 
περιοδικά από την καλύτερη τρέχουσα λύση. Η προδιαγραφή ότι όλα τα ανεξάρτητα 
νήµατα αναζήτησης επανεκκινώνται περιοδικά από την καλύτερη τρέχουσα λύση 
όλων των ανεξάρτητων προγραµµάτων συνθέτει το µηχανισµό συνεργασίας. 
Καθορίζει πότε αλληλεπιδρούν τα προγράµµατα(περιοδικά), τι πληροφορίες 
ανταλλάσσονται(οι καλύτερες λύσεις και η γενικά καλύτερη), µεταξύ ποιών νηµάτων 
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αναζήτησης(όλων), τι γίνεται µε τις πληροφορίες που έχουν 
ανταλλαγεί(επανεκκίνηση από την καλύτερη λύση). 

    Οι πληροφορίες που διαµοιράζονται µεταξύ των συνεργαζόµενων νηµάτων 
αναζήτησης έχουν στόχο να βελτιώσουν την απόδοση της αναζήτησης καθώς και να 
δηµιουργήσουν µια καθολική εικόνα της πορείας της. Επιπλέον, αυτά τα δεδοµένα 
µπορούν να δώσουν µια ευρύτερη άποψη του χώρου αναζήτησης και µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για να οδηγήσουν τις διαδικασίες εντατικοποίησης και 
διαφοροποίησης. Συνήθως, οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται είναι λύσεις του 
προβλήµατος και πληροφορίες πλαισίου(context information). Οι πληροφορίες 
πλαισίου αναφέρονται σε δεδοµένα τα οποία συλλέγονται από µια µεταευρετική 
µέθοδο κατά τη διάρκεια της δικής της εξερεύνησης, όπως στατιστικές πληροφορίες 
σχετικές µε την παρουσία συγκεκριµένων λύσεων στο χώρο αναζήτησης κατά τη 
βελτίωση µιας λύσης. 

    Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ο τύπος πληροφορίας που ανταλλάσσεται 
µεταξύ των συνεργαζόµενων νηµάτων είναι καλές λύσεις. Στις περιπτώσεις αυτές 
πρέπει να καθοριστεί µια στρατηγική µε βάση την οποία θα επιλέγονται οι λύσεις που 
θα διαµοιράζονται. Συχνά, διαµοιράζεται η καλύτερη γενικά λύση ή οι καλύτερες 
τρέχουσες λύσεις των νηµάτων αναζήτησης. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές, αυτές 
οι στρατηγικές δεν είναι αποδοτικές καθώς η συνεργασία είναι κάπως 
προκατειληµµένη προς την εντατικοποίηση της αναζήτησης σε περιοχές του χώρου 
αναζήτησης που έχουν ήδη εξερευνηθεί και στις οποίες έχουν ανακαλυφθεί 
ενδιαφέρουσες λύσεις. Έχει παρατηρηθεί ότι η αποστολή των καλύτερων λύσεων 
είναι συχνά αντιπαραγωγική, ειδικά όταν η µεταευρετική µέθοδος ξεκινάει µια σειρά 
κινήσεων βελτίωσης, αφού οι λύσεις είναι γενικά όµοιες και τα νήµατα που τις 
λαµβάνουν δεν έχουν ευκαιρία να ενεργήσουν πραγµατικά στις πληροφορίες που 
λαµβάνουν. Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι η σταθερή αποστολή της καλύτερης λύσης 
σε όλα τα συνεργαζόµενα νήµατα είναι γενικά µη αποδοτική, αφού γρήγορα 
ελαττώνει την ποικιλία των τµηµάτων του χώρου αναζήτησης που εξερευνώνται και, 
συνεπώς, αυξάνει το ποσοστό της άχρηστης υπολογιστικής εργασίας και προκαλεί 
πρόωρη σύγκλιση σε µια όχι τόσο καλή λύση. Είναι, συνεπώς, σηµαντικό να 
εφοδιαστούν οι µηχανισµοί συνεργασίας µε ικανότητες διαποικίλησης. Η αποστολή 
µόνο τοπικών βέλτιστων, η ανταλλαγή οµάδων λύσεων, και η υλοποίηση τυχαίων 
διαδικασιών επιλογής για την αποστολή των λύσεων είναι κάποιες στρατηγικές που 
στοχεύουν να διευθετήσουν αυτά τα θέµατα. Οι προηγµένες pC/KC στρατηγικές 
συνεργασίας πηγαίνουν ακόµη πιο πέρα µέσω της δηµιουργίας νέων λύσεων και 
πληροφοριών καθοδήγησης. 

    Ο δεύτερος τύπος πληροφορίας που ανταλλάσσεται µεταξύ των νηµάτων 
αναζήτησης είναι πληροφορίες πλαισίου. Τέτοιου είδους ανταλλαγές είναι ιδιαίτερα 
υποσχόµενες για την καθοδήγηση των µεταευρετικών µεθόδων στην καθολική 
αναζήτηση. Ωστόσο, η συλλογή χρήσιµων πληροφοριών πλαισίου είναι ιδιαίτερα 
δύσκολη και για το λόγο αυτό η χρήση τους είναι ακόµα περιορισµένη και απαιτείται 
σηµαντική έρευνα για την ανάπτυξή τους. 



52 
 

     

      

 

 

 

 

 

 



53 
 

4 
 

Το Πρόβλημα 

 

4.1   Εισαγωγή 

    Μέχρι σήµερα ένας τεράστιος αριθµός από προβλήµατα  χρονοπρογραµµατισµού 
έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία. Τέτοια είναι τα προβλήµατα 
χρονοπρογραµµατισµού από τον εκπαιδευτικό χώρο, του προσωπικού νοσοκοµείων, 
αθλητικών γεγονότων, µεταφορών κ.α. Στον εκπαιδευτικό χώρο τα προβλήµατα αυτά 
ποικίλλουν από την κατάρτιση του εβδοµαδιαίου προγράµµατος ενός σχολείου µέχρι 
την κατάρτιση του  προγράµµατος των µαθηµάτων ή των εξετάσεων ενός ολόκληρου 
πανεπιστηµίου. Το τελευταίο πρόβληµα, αυτό του χρονοπρογραµµατισµού των 
εξετάσεων, θεωρείται ένα πολύ σηµαντικό εµπόδιο για τα Πανεπιστήµια. Σε κάθε 
µαθητή πρέπει να παρέχεται επαρκής  χρόνος µεταξύ συνεχόµενων εξετάσεων ενώ 
πολυάριθµοι περιορισµοί και κανονισµοί πρέπει να τηρούνται. Τα τελευταία χρόνια 
τα προγράµµατα εξετάσεων των Πανεπιστηµίων γίνονται όλο και περισσότερο 
σύνθετα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι επιτρέπονται περισσότερες επιλογές 
µαθηµάτων για κάθε µαθητή. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, η κατασκευή υψηλής 
ποιότητας προγραµµάτων εξετάσεων να είναι ακόµη πιο δύσκολη. Έχουν γίνει 
πολλές επιτυχηµένες προσπάθειες για την αυτοµατοποίηση της κατασκευής των 
προγραµµάτων εξετάσεων. Ένα σηµαντικό γεγονός που ώθησε ακόµη περισσότερο 
την έρευνα στον τοµέα του χρονοπρογραµµατισµού εξετάσεων ήταν η δηµοσίευση 
από τον Carter συγκεκριµένων στιγµιότυπων προβληµάτων. Στη συνέχεια, µεγάλος 
αριθµός ερευνητών χρησιµοποίησε αυτά τα στιγµιότυπα για να εκτιµήσουν τις 
προσεγγίσεις τους στην επίλυση του προβλήµατος. Επιπλέον, ερευνητικό ενδιαφέρον 
για το πρόβληµα χρονοπρογραµµατισµού εξετάσεων επέδειξαν περιοδικά η σειρά 
συνεδρίων PATAT (http://www.asap.cs.nott.ac.uk/patat/patat-index.shtml)  όπως και 
οι δυο ∆ιεθνείς ∆ιαγωνισµοί Χρονοπρογραµµατισµού(International Timetabling 
Competitions-ITC) του 2002(http://www.idsia.ch/Files/ttcomp2002/) και του 2007 
(http://www.cs.qub.ac.uk/itc2007/). 

    Ο ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός Χρονοπρογραµµατισµού έχει ως στόχο να προσελκύσει 
ερευνητές που θα αναπτύξουν και θα δοκιµάσουν διάφορες τεχνικές για την επίλυση 
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τέτοιου είδους προβληµάτων σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο. Μετά την 
επιτυχία του πρώτου διαγωνισµού που έλαβε χώρα το 2002, υπήρξε και δεύτερος, το 
2007 ο οποίος στόχευε στην αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος στην συγκεκριµένη 
ερευνητική περιοχή παρέχοντας πραγµατικές περιπτώσεις προβληµάτων 
χρονοπρογραµµατισµού δηλαδή προβληµάτων που βασίζονται σε πραγµατικά 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Η ιδιαίτερη έµφαση σε προβλήµατα πραγµατικού κόσµου 
δόθηκε µε στόχο να ενθαρρύνει την ανάπτυξη τεχνικών που έχουν την προοπτική να 
εφαρµοστούν στην επίλυση πρακτικών προβληµάτων. Έτσι, ο ρόλος του διαγωνισµού 
στην προσπάθεια γεφύρωσης του χάσµατος µεταξύ έρευνας και πράξης στον τοµέα 
αυτό είναι πολύ σηµαντικός.  

    Ο  ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός Χρονοπρογραµµατισµού του 2007(ITC07) αποτελούταν 
από τρείς επιµέρους κατηγορίες προβληµάτων που αφορούσαν τον 
χρονοπρογραµµατισµό  εκπαιδευτικών  ιδρυµάτων. Η πρώτη κατηγορία ήταν ο 
χρονοπρογραµµατισµός εξετάσεων, η δεύτερη κατηγορία περιλάµβανε το 
χρονοπρογραµµατισµό µαθηµάτων βάσει των δηλώσεων µαθηµάτων των φοιτητών, 
ενώ η τρίτη κατηγορία αφορούσε τον προγραµµατισµό µαθηµάτων βάσει του 
προγράµµατος σπουδών.  Στην συνέχεια του  κειµένου οποιαδήποτε αναφορά  στον  
διαγωνισµό ITC2007 αφορά την πρώτη  κατηγορία  προβληµάτων δηλαδή τον 
Χρονοπρογραµµατισµό Εξετάσεων Πανεπιστηµίου.   

 

4.2   Το Πρόβλημα Χρονοπρογραμματισμού Εξετάσεων 

Πανεπιστημίου 

    Η δηµιουργία προγραµµάτων εξετάσεων για µεγάλα Πανεπιστήµια µε εκατοντάδες 
προσφερόµενα µαθήµατα και χιλιάδες µαθητές είναι µια ιδιαίτερα απαιτητική 
εργασία. Η εργασία αυτή είναι κουραστική και πολλές φορές µε ανεπιτυχή 
αποτελέσµατα ακόµα και για µικρότερα Πανεπιστήµια. Στα προβλήµατα 
χρονοπρογραµµατισµού εξετάσεων Πανεπιστηµίου συνήθως εµπλέκονται τρείς 
οµάδες ατόµων: οι µαθητές, οι διδάσκοντες και η διεύθυνση του Πανεπιστηµίου. Το 
πρόγραµµα των εξετάσεων θα πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες των τριών αυτών 
οµάδων. Όσο καλύτερα εξυπηρετούνται οι ανάγκες αυτές, τόσο καλύτερο είναι και το 
πρόγραµµα εξετάσεων που προκύπτει.  

    Πριν την έλευση των υπολογιστών, η κατασκευή των προγραµµάτων εξετάσεων 
ήταν δουλειά του γραµµατέα του Πανεπιστηµίου ο οποίος χρησιµοποιούσε την 
εµπειρία του προκειµένου να καταρτίσει το πρόγραµµα. Όταν ο γραµµατέας 
ολοκλήρωνε την κατασκευή του προγράµµατος, αυτό ελεγχόταν σε σχέση µε τους 
διάφορους περιορισµούς οι οποίοι θα έπρεπε να ισχύουν και γίνονταν οι απαραίτητες 
αλλαγές προκειµένου να ικανοποιηθούν όλοι  οι  περιορισµοί. Η εξέταση του 
προγράµµατος κάθε µαθητή ξεχωριστά δεν ήταν δυνατή και συνεπώς δεν 
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λαµβάνονταν υπόψη στην δηµιουργία του προγράµµατος. ∆ιάφορες απλοποιήσεις και 
υποθέσεις χρησιµοποιούταν προκειµένου να κατασκευαστούν προγράµµατα που να 
είναι προς όφελος της ακαδηµαϊκής κοινότητας στο σύνολό της.  

    Όταν οι υπολογιστές ήρθαν στο προσκήνιο έγιναν και οι πρώτες προσπάθειες 
επίλυσης αυτού του είδους των προβληµάτων. Μια από τις πρώτες προσπάθειες που 
έγιναν χρησιµοποιούσε µια ευρετική µέθοδο η οποία δηµιουργούσε µε άπληστο 
τρόπο σε ένα πέρασµα το πρόγραµµα τελικών εξετάσεων προσπαθώντας να 
ελαχιστοποιήσει τον αριθµό των συγκρούσεων, δηλαδή των καταστάσεων όπου ένας 
µαθητής έχει δηλώσει δύο µαθήµατα τα οποία έχουν προγραµµατιστεί στην ίδια 
χρονική περίοδο στο πρόγραµµα εξετάσεων, στο πρόγραµµα κάθε µαθητή. Για την 
επίλυση του προβλήµατος έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως µέθοδοι που βασίζονται σε 
γράφους. Κάθε κόµβος του γράφου αναπαριστά µια εξέταση ενώ η ύπαρξη ακµής 
µεταξύ δύο κόµβων υποδηλώνει ότι υπάρχουν κοινοί µαθητές στις εξετάσεις που 
αναπαριστούν οι κόµβοι αυτοί. Το βάρος κάθε ακµής είναι ίσο µε τον αριθµό των 
µαθητών που είναι κοινοί στις δύο εξετάσεις. Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν αλγόριθµοι χρωµατισµού γράφων προκειµένου να βρεθεί ο 
µικρότερος αριθµός περιόδων που απαιτούνται για ένα πρόγραµµα στο οποίο δεν θα 
υπάρχει κανείς µαθητής µε συγκρούσεις. Επιπλέον µπορούν  να χρησιµοποιηθούν 
Kempe Chains προκειµένου να επιλέγονται οµάδες εξετάσεων οι οποίες µπορούν να 
αλλάζουν περιόδους και να συνεχίζει το πρόγραµµα να µην περιλαµβάνει 
συγκρούσεις.  

    Με το πέρασµα των χρόνων, το  µοντέλο του προβλήµατος σταδιακά έγινε 
περισσότερο σύνθετο µε σκοπό να εξυπηρετήσει καλύτερα τις εµπλεκόµενες οµάδες. 
Έτσι έκαναν την εµφάνισή τους στο πρόβληµα συγκρούσεις συνεχόµενων εξετάσεων, 
συγκρούσεις υψηλότερης τάξης καθώς και διάφοροι άλλοι περιορισµοί που 
σχετίζονται µε την χωρητικότητα των αιθουσών και την σειρά µε την οποία θα πρέπει 
να διενεργούνται οι επιµέρους εξετάσεις. Μια σύγκρουση συνεχόµενων εξετάσεων 
συµβαίνει όταν ένας µαθητής πρέπει να λάβει µέρος σε εξετάσεις που έχουν 
χρονοπρογραµµατιστεί σε συνεχόµενες εξεταστικές περιόδους ενώ οι συγκρούσεις 
υψηλότερης τάξης συµβαίνουν όταν ένας µαθητής πρέπει να εξεταστεί σε δύο 
µαθήµατα σε περιόδους που βρίσκονται κοντά η µια µε την άλλη.  

    Συµπερασµατικά, έχει προταθεί ένας µεγάλος αριθµός από προσεγγίσεις για το 
πρόβληµα που προέρχονται από διάφορους κλάδους, ενώ πολύ καλά αποτελέσµατα 
έχουν αναφερθεί για διάφορες µεταευρετικές µεθόδους, για προγραµµατισµό µε 
περιορισµούς, για υβριδικές µεθόδους και άλλες. Ωστόσο, η σύγκριση των διάφορων 
προσεγγίσεων είναι ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας του τρόπου µε τον οποίο ορίζεται το 
πρόβληµα από κάθε Πανεπιστήµιο, καθώς, ανάλογα µε την περίπτωση ενδέχεται να 
αλλάζουν οι κανόνες και ο τρόπος µε τον οποίο αξιολογείται η ποιότητα της τελικής 
λύσης. Για παράδειγµα η δυνατότητα να προγραµµατιστούν περισσότερες από µια 
εξετάσεις στην ίδια αίθουσα µπορεί να είναι επιτρεπτή σε µια περίπτωση ενώ σε µια 
άλλη όχι. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα να ξεκινήσει µια προσπάθεια 
τυποποίησης του προβλήµατος χρονοπρογραµµατισµού εξετάσεων µε ένα γενικό 
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τρόπο ο οποίος όµως να είναι δυνατόν να εξειδικευτεί προκειµένου να καλύψει τις 
ιδιαιτερότητες που επιβάλλονται στην πράξη από το κάθε Πανεπιστήµιο. Αυτό 
συµβαίνει γιατί για κάθε Ίδρυµα το επιθυµητό πρόγραµµα έχει συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά, τα οποία ίσως είναι ανεπιθύµητα για άλλα Ιδρύµατα, και η ποιότητα 
της λύσης υπολογίζεται µε βάση τα χαρακτηριστικά αυτά. Ωστόσο, ένα από τα 
σηµαντικότερα χαρακτηριστικά, το οποίο λαµβάνεται πάντα υπόψη στην αξιολόγηση 
των προγραµµάτων εξετάσεων είναι η ύπαρξη επαρκώς µεγάλων περιόδων ανάµεσα 
στις εξετάσεις κάθε φοιτητή. 

    Ο διαγωνισµός ITC07  στόχευε στην αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος στην 
συγκεκριµένη ερευνητική περιοχή παρέχοντας πραγµατικές περιπτώσεις 
προβληµάτων. Η ιδιαίτερη έµφαση σε προβλήµατα πραγµατικού κόσµου δόθηκε µε 
στόχο να ενθαρρύνει την ανάπτυξη τεχνικών που έχουν την προοπτική να 
εφαρµοστούν στην επίλυση πρακτικών προβληµάτων. Το µοντέλο του προβλήµατος 
όπως περιγράφεται στον διαγωνισµό ITC07 είναι αρκετά πλήρες έτσι ώστε να 
καλύπτει την πλειονότητα των απαιτήσεων που συνήθως απαντώνται στην πράξη. 
Λόγω της πληρότητας του µοντέλου του προβλήµατος, τα στιγµιότυπα που 
διατέθηκαν είναι πιθανό να κεντρίσουν στο µέλλον το ενδιαφέρον ερευνητών οι 
οποίοι θα µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν προκειµένου να δοκιµάσουν την 
αποτελεσµατικότητα των µεθόδων τους µε τον ίδιο τρόπο όπως αυτό έγινε στο 
παρελθόν µε τα στιγµιότυπα προβληµάτων που διέθεσε  δηµόσια ο Carter.  

    Για να αποφευχθεί η πιθανότητα να αναπτυχθούν µέθοδοι επίλυσης του 
προβλήµατος οι οποίοι είναι προσαρµοσµένοι σε συγκεκριµένα στιγµιότυπα, 
διατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισµού ITC07, 12 στιγµιότυπα του προβλήµατος 
τα οποία είχαν διαφορετικά χαρακτηριστικά το ένα από το άλλο. Περισσότερες 
πληροφορίες για τα συγκεκριµένα στιγµιότυπα παρουσιάζονται στον πίνακα (Π4.1). 
Με τον τρόπο αυτό, οι διοργανωτές επιδιώκουν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη 
επιλυτών για το πρόβληµα που να µπορούν να εφαρµοστούν σε µεγάλο εύρος 
προβληµάτων δίνοντας ικανοποιητικά αποτελέσµατα.  

 

(Π4.1)Χαρακτηριστικά στιγµιοτύπων 
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Για κάθε ένα από τα στιγµιότυπα αυτά έχουµε ένα αρχείο εισόδου στο οποίο 
περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου στιγµιότυπου, όπως οι 
διαθέσιµες µέρες και ώρες που είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν εξετάσεις, ο 
αριθµός και το µέγεθος των διαθέσιµων αιθουσών, ο συνολικός αριθµός των 
µαθητών, ποιοι µαθητές θα εξεταστούν σε κάθε µάθηµα κτλ.  

    Στο πρόβληµα του ITC07 ζητείται η ανάθεση εξετάσεων σε περιόδους και 
αίθουσες ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να ικανοποιείται ένας αριθµός από περιορισµούς 
που καθιστούν την προτεινόµενη λύση αποδεκτή. Ειδικότερα, για κάθε εξέταση είναι 
γνωστό το σύνολο από εγγεγραµµένους µαθητές και η τοποθέτησή της στο 
πρόγραµµα θα πρέπει να γίνεται σε κάποια από τις διαθέσιµες περιόδους 
ικανοποιώντας περιορισµούς που αφορούν τις συγκρούσεις µεταξύ των µαθητών, την 
χωρητικότητα των αιθουσών, την διάρκεια της κάθε περιόδου και της κάθε εξέτασης 
καθώς και περιορισµούς διάταξης ανάµεσα σε εξετάσεις. Από την άλλη µεριά θα 
πρέπει να ικανοποιείται στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό ένας συνδυασµός από 
κριτήρια τα οποία καθορίζουν την ποιότητα των λύσεων.   

    Οι λύσεις των στιγµιότυπων έχουν την µορφή που βλέπουµε στο σχήµα (Σ4.1). 

 

Μάθηµα Χρονική περίοδος εξέτασης Αίθουσα 
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(Σ4.1)Λύση στιγµιοτύπου 

 

Για όλες τις εξετάσεις ενός στιγµιότυπου, τα οποία στοιχίζονται ξεκινώντας από το 0 
µέχρι το n, όπου n+1 το σύνολό τους, πρέπει να ορίσουµε χρονική περίοδο εξέτασης 
και αίθουσα ώστε να έχουµε ολοκληρωµένη λύση. Κάθε λύση ανάλογα µε τους 
αυστηρούς περιορισµούς που εισάγει κάθε στιγµιότυπο µπορεί είτε να είναι αποδεκτή 
είτε όχι. Μόνο οι λύσεις οι οποίες ικανοποιούν όλους τους αυστηρούς περιορισµούς  
συγκρίνονται µε βάση τους χαλαρούς περιορισµούς. Οι χαλαροί περιορισµοί  
µπορούν να οµαδοποιηθούν σχετικά µε την οντότητα από την οποία εξαρτώνται. Η  
πρώτη οµάδα χαλαρών περιορισµών εξετάζει το πρόγραµµα κάθε µεµονωµένου 
φοιτητή. Ειδικότερα εξετάζει την ύπαρξη δύο συνεχόµενων εξετάσεων στην ίδια  
ηµέρα καθώς και την απόσταση ανάµεσα σε δύο οποιεσδήποτε εξετάσεις για κάθε  
φοιτητή. Η δεύτερη οµάδα περιορισµών ποιότητας περιέχει καθολικούς περιορισµούς 
που αφορούν την λύση στο σύνολό  της και περιέχει περιορισµούς για διοργάνωση  
εξετάσεων µε διαφορετική διάρκεια στην ίδια περίοδο, περιορισµούς για µεγάλες 
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εξετάσεις που εµφανίζονται αργά στην εξεταστική περίοδο καθώς και περιορισµούς 
σχετικά µε την χρήση περιόδων αλλά και αιθουσών µε ποινή. Κάθε αποδεκτή λύση 
έχει ένα συγκεκριµένο κόστος που εξαρτάται από την ικανοποίηση ή όχι των 
χαλαρών περιορισµών. Στόχος µας είναι να οδηγηθούµε µέσω της διαδικασίας 
επίλυσης που θα ακολουθήσουµε σε λύσεις οι οποίες θα είναι αποδεκτές και οι οποίες 
θα έχουν το χαµηλότερο δυνατό κόστος. 

4.2.1   Περιγραφή Προβλήματος  

Το πρόβληµα αποτελείται από τα παρακάτω: 

● Μια εξεταστική περίοδο η οποία αποτελείται από έναν αριθµό χρονικών περιόδων 
εξέτασης που περικλείονται σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Ο αριθµός των 
περιόδων και το µήκος κάθε περιόδου θεωρούνται γνωστά. 

● Ένας αριθµός εξετάσεων που πρέπει να χρονοπρογραµµατιστούν ώστε να 
εξεταστούν στις παραπάνω χρονικές περιόδους. Οι κωδικοί των εξετάσεων δεν 
παρέχονται στο αρχείο εισόδου αλλά ως κωδικός κάθε εξέτασης θεωρείται, η σειρά 
µε την οποία η εξέταση συναντάται στο αρχείο εισόδου, ξεκινώντας την αρίθµηση  
από το µηδέν. 

● Έναν αριθµό µαθητών που θα λάβουν µέρος σε εξετάσεις. Κάθε µαθητής είναι 
εγγεγραµµένος σε µια σειρά εξετάσεων και θεωρείται ότι θα δώσει το παρόν σε κάθε 
µία από αυτές. Ο αριθµός των µαθητών και οι εγγεγραµµένοι σε κάθε εξέταση 
µαθητές θεωρούνται γνωστά. 

● Ένας αριθµός από αίθουσες µε διαφορετικές χωρητικότητες µεταξύ τους οι οποίες 
θα χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες των εξετάσεων. Ο αριθµός των αιθουσών και η 
χωρητικότητα κάθε µίας δίνονται. 

 ● Αυστηρούς περιορισµούς οι οποίοι πρέπει να ικανοποιηθούν ώστε µια λύση να 
είναι αποδεκτή. 

● Χαλαρούς περιορισµούς οι οποίοι οδηγούν σε ποινή αν παραβιαστούν και 
αυξάνουν το κόστος της λύσης. 

● Άλλες λεπτοµέρειες όπως το  βάρος κάθε χαλαρού περιορισµού  που  καθορίζει  
την  συµµετοχή  του  στην  τελική διαµόρφωση του κόστους. 

 

Μια αποδεκτή λύση είναι αυτή στην οποία όλες οι εξετάσεις έχουν ανατεθεί σε 
κάποια χρονική περίοδο και κάποια αίθουσα και όλοι οι παρακάτω αυστηροί 
περιορισµοί ικανοποιούνται: 

● Κανένας µαθητής δεν θα πρέπει να συµµετέχει σε περισσότερες από µια εξετάσεις 
την ίδια χρονική στιγµή. 
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● Καµία στιγµή κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου ο αριθµός των µαθητών 
που εξετάζονται σε µια αίθουσα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη χωρητικότητα της 
αίθουσας αυτής. 

● Η διάρκεια των χρονικών περιόδων εξέτασης δεν πρέπει να παραβιάζεται, δηλαδή  
δεν θα πρέπει µια εξέταση να τοποθετείται σε περίοδο µε µικρότερη διάρκεια από την 
διάρκεια της εξέτασης.  

● Θα πρέπει να ικανοποιούνται αυστηροί περιορισµοί σχετικά µε την περίοδο όπως, 
για παράδειγµα, η εξέταση Α να διοργανώνεται µετά την εξέταση Β. 

● Θα πρέπει να ικανοποιούνται αυστηροί περιορισµοί σχετικά µε τις αίθουσες, όπως 
για παράδειγµα, η εξέταση Α θα πρέπει να διοργανωθεί στην αίθουσα 101.  

 

Οι χαλαροί περιορισµοί είναι οι παρακάτω: 

● ∆υο εξετάσεις στη σειρά(Two exams in a row)   
Ο χαλαρός αυτός περιορισµός ισούται µε τον αριθµό των περιπτώσεων όπου µαθητές 
πρέπει να εξεταστούν σε δύο εξετάσεις σε διαδοχικές περιόδους της ίδιας ηµέρας. Ο 
αριθµός αυτός πολλαπλασιάζεται µε το βάρος two_in_a_row. Θα πρέπει σηµειωθεί 
ότι δύο συνεχόµενες εξετάσεις για την εξέταση των οποίων παρεµβάλλεται η νύχτα 
δεν µετρώνται ως εξετάσεις στην σειρά. 

● ∆υο εξετάσεις σε µια µέρα(Two exams in a day) 
Είναι ο αριθµός από περιπτώσεις φοιτητών οι οποίοι πρέπει να συµµετέχουν σε δύο 
εξετάσεις στην ίδια ηµέρα. Ο περιορισµός αυτός έχει νόηµα µόνο στην περίπτωση 
που υπάρχουν περισσότερες από δυο περίοδοι στην ίδια ηµέρα καθώς δεν µετρώνται 
ως εξετάσεις στην ίδια ηµέρα εξετάσεις οι οποίες είναι συνεχόµενες. Ο λόγος που 
συµβαίνει αυτό είναι για να µην υπάρχει, για δυο συνεχόµενες εξετάσεις στην ίδια 
ηµέρα, διπλή συµµετοχή στην συνάρτηση κόστους, και από την ποινή ‘δυο εξετάσεις 
στη σειρά’ και από την ποινή ‘δυο εξετάσεις σε µια µέρα’. Για παράδειγµα αν η 
εξέταση Α και η εξέταση Β βρίσκονται σε γειτονικές  περιόδους της ίδιας ηµέρας 
τότε η ποινή που θα προστεθεί θα είναι µόνο η ‘δύο εξετάσεις στην σειρά’.   

● Συγκεκριµένη χρονική τοποθέτηση των εξετάσεων(Specified spread of 
examinations)  
Είναι ο αριθµός των φορών που µαθητές πρέπει να εξεταστούν σε περισσότερες από 
µια εξετάσεις σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα που καθορίζεται κατά 
περίπτωση από το Ίδρυµα και το οποίο αναφέρεται ως άνοιγµα εξετάσεων (period 
spread). Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του ανοίγµατος εξετάσεων τόσο καλύτερο 
αναµένεται να είναι το πρόγραµµα εξετάσεων για κάθε µεµονωµένο µαθητή από 
πλευράς διαστηµάτων µελέτης ανάµεσα σε διαδοχικές εξετάσεις. Αυτό συµβάλλει 
στην προσπάθεια να είναι το πρόγραµµα εξετάσεων όσο το δυνατόν πιο δίκαιο για 
όλους τους µαθητές. Αν για παράδειγµα  το άνοιγµα εξετάσεων έχει οριστεί στην τιµή 
7 τότε για κάθε εξέταση θα πρέπει να µετρηθούν όλες οι περιπτώσεις φοιτητών που 
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συµµετέχουν σε αυτή την εξέταση και  πρέπει στις εντός των επόµενων 7 περιόδων 
να συµµετέχουν και σε άλλες εξετάσεις. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά τον 
υπολογισµό του συγκεκριµένου παράγοντα κόστους υπάρχει επικάλυψη µε τους δύο 
προηγούµενους.   
 
● Μεικτές διάρκειες εξετάσεων σε περιόδους(Mixed duration of examinations within 
individual periods) 
Είναι  ο αριθµός των φορών που εξετάσεις χρονοπρογραµµατίζονται στην ίδια 
αίθουσα ταυτόχρονα µε άλλες εξετάσεις διαφορετικής διάρκειας. Στόχος είναι η 
διοργάνωση εξετάσεων στις οποίες οι φοιτητές που εξετάζονται σε µια αίθουσα θα 
έχουν τον ίδιο χρόνο αναχώρησης από την αίθουσα εξέτασης έτσι ώστε να µην 
δηµιουργείται αναστάτωση.  

● Μεγαλύτερες εξετάσεις εµφανίζονται µεταγενέστερα(Larger examinations 
appearing later in the timetable) 
Είναι ο αριθµός από µεγάλες  εξετάσεις οι οποίες εµφανίζονται µεταγενέστερα στο 
πρόγραµµα εξετάσεων. Τόσο το πλήθος των µεγάλων εξετάσεων όσο και το πλήθος  
των περιόδων που θεωρείται ότι βρίσκονται αργά στο πρόγραµµα καθορίζονται από 
το αρχείο εισόδου. Στο αρχείο εισόδου ορίζεται η έκφραση FRONTLOAD η οποία 
λαµβάνει 3 παραµέτρους π.χ. 100, 30, 5. Η πρώτη είναι ένας αριθµός που καθορίζει 
πόσες εξετάσεις θα αποτελέσουν το σύνολο των µεγάλων εξετάσεων, η δεύτερη 
παράµετρος είναι το πλήθος των τελευταίων περιόδων στις οποίες ιδανικά δεν θα  
πρέπει να τοποθετηθεί καµία µεγάλη εξέταση και η τρίτη παράµετρος είναι η ποινή 
που θα προστίθεται στο κόστος της λύσης κάθε φορά που µια µεγάλη εξέταση 
τοποθετείται στις τελευταίες περιόδους. Η τοποθέτηση των µεγάλων εξετάσεων νωρίς 
στο πρόγραµµα είναι γενικά επιθυµητή έτσι ώστε να δίνεται επαρκής χρόνος στους 
βαθµολογητές για την διόρθωση.  

● Χαλαροί περιορισµοί σχετικοί µε τις χρονικές περιόδους εξέτασης(Period related  
soft  constraints) 
Είναι ο αριθµός των περιπτώσεων που µια χρονική περίοδος, η οποία έχει ένα κόστος 
για τη χρησιµοποίησή της, χρησιµοποιείται. Η συσχέτιση ποινής µε µια περίοδο 
υποδηλώνει ότι δεν είναι επιθυµητή η διενέργεια εξετάσεων στην εν λόγω περίοδο 
και αυτό µπορεί να συµβαίνει για διάφορους λόγους. Για παράδειγµα ένα 
εκπαιδευτικό ίδρυµα µπορεί να αποθαρρύνει την διενέργεια εξετάσεων το Σάββατο  
µε αυτόν τον τρόπο. Ο αριθµός αυτός πολλαπλασιάζεται µε την ποινή κάθε περιόδου  
καθώς διαφορετικές περίοδοι µπορεί να έχουν διαφορετικές ποινές. Για να 
υπολογιστεί εξετάζονται οι περίοδοι µια προς µια στην σειρά και κάθε τοποθέτηση 
εξέτασης σε περίοδο µε ποινή προσθέτει την ποινή της περιόδου στο κόστος της 
λύσης. 

● Χαλαροί περιορισµοί σχετικοί µε τις αίθουσες εξέτασης(Room related soft 
constraints)   
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Είναι ο αριθµός των φορών που µια αίθουσα,  η οποία έχει ένα κόστος για την 
χρησιµοποίησή της, χρησιµοποιείται. Ο αριθµός αυτός πολλαπλασιάζεται µε την 
ποινή κάθε αίθουσας καθώς οι ποινή µπορεί να αλλάζει από αίθουσα σε αίθουσα.  
 
Ο χρήστης µπορεί να αναθέτει τιµή σε κάθε χαλαρό περιορισµό και το σύνολο από τα 
βάρη για όλες τις ποινές ονοµάζεται ∆είκτης Μοντέλου Ιδρύµατος (ΙΜΙ= Institutional 
Model  index). Η συνάρτηση κόστους είναι ένα άθροισµα που προκύπτει από τις 
παραβιάσεις των χαλαρών περιορισµών µε διαφορετικό βάρος για κάθε έναν από 
αυτούς. Η συγκεκριµένη επιλογή µπορεί να οδηγήσει σε λύσεις χαµηλής ποιότητας 
για συγκεκριµένους φοιτητές αλλά αποτελεί ένα ευθύ τρόπο για την σύγκριση 
διαφορετικών αλγοριθµικών διεργασιών. Το κάθε πανεπιστήµιο µπορεί να ορίσει 
τιµές για το ΙΜΙ που αντιστοιχούν σε χαρακτηριστικά που επιθυµεί να ισχύουν στο 
παραγόµενο πρόγραµµα εξετάσεων. Λόγω του ότι οι συγκεκριµένες παράµετροι 
βρίσκονται στο αρχείο εισόδου µπορούν να δοκιµαστούν διάφορα σενάρια βαρών 
προκειµένου να εντοπιστούν λύσεις οι οποίες είναι στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό 
ικανοποιητικές για όλους τους ενδιαφερόµενους που εµπλέκονται στο πρόβληµα. 
 

4.2.2   Η Συνάρτηση Αξιολόγησης  

Η ποιότητα µιας λύσης αντικατοπτρίζεται από δυο τιµές: τον αριθµό των αυστηρών 
περιορισµών που έχουν παραβιαστεί(DTF = Distance to Feasibility) και το 
σταθµισµένο άθροισµα του αριθµού παραβιάσεων για κάθε κατηγορία χαλαρών 
περιορισµών που έχει παραβιαστεί. Για να συγκρίνουµε δυο λύσεις, πρώτα ελέγχουµε 
τον αριθµό των αυστηρών περιορισµών που έχουν παραβιαστεί, δηλαδή το DTF. Η 
λύση µε το µικρότερο αριθµό παραβιασµένων αυστηρών περιορισµών είναι η 
καλύτερη. Αν οι λύσεις έχουν ίδιο αριθµό αυστηρών περιορισµών που παραβιάζονται 
τότε κοιτάµε τον αριθµό των χαλαρών περιορισµών που παραβιάζονται σε 
συνδυασµό µε το βάρος κάθε περιορισµού. Καλύτερη είναι η λύση µε την µικρότερη 
τιµή. 

Ο αριθµός των ισχυρών περιορισµών που έχουν παραβιαστεί είναι ίσος µε το 
άθροισµα των παρακάτω αριθµών : 

Συγκρούσεις(Conflicts):  Το σύνολο των περιπτώσεων που συγκρούονται εξετάσεις 
την ίδια χρονική περίοδο, δηλαδή εξετάσεις οι οποίες έχουν τοποθετηθεί στην ίδια 
περίοδο µε άλλες εξετάσεις και έχουν κοινούς µαθητές. 

Κατάληψη Αίθουσας(RoomOccupancy): Το σύνολο των περιπτώσεων που 
απαιτούνται περισσότερες θέσεις από τις διαθέσιµες σε µια συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο. 

Χρήση Χρονικής Περιόδου(PeriodUtilisation): Το σύνολο των περιπτώσεων που 
απαιτείται περισσότερος χρόνος από τον διαθέσιµο σε µια συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο. 
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Σχετικοί µε την Χρονική Περίοδο(PeriodRelated): Το σύνολο των περιπτώσεων που οι 
απαιτήσεις των χρονικών περιόδων δεν υπακούγονται. 

Σχετικοί µε τις Αίθουσες(RoomRelated): Το σύνολο των περιπτώσεων που οι 
απαιτήσεις των αιθουσών δεν τηρούνται. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω ορίζεται µια ιεραρχία περιορισµών που αποτελείται από 
τρία επίπεδα:  

1. απαιτούµενοι: πρόκειται για περιορισµούς που δεν πρέπει µε κανέναν τρόπο 
να παραβιαστούν. Ένα παράδειγµα τέτοιου περιορισµού είναι ότι ένα µάθηµα 
δεν µπορεί να εξεταστεί σε περισσότερες από µια αίθουσες δηλαδή πρέπει 
όλοι οι µαθητές που εξετάζονται το συγκεκριµένο µάθηµα να βρίσκονται στην 
ίδια αίθουσα. 

2. αυστηροί: τους συγκεκριµένους περιορισµούς είναι συνήθως δυνατό να τους 
ικανοποιήσουµε όλους. Η ικανοποίηση των ισχυρών περιορισµών σε 
συνδυασµό µε την ικανοποίηση των απαιτούµενων περιορισµών οδηγεί σε 
αποδεκτές λύσεις. 

3. χαλαροί: είναι περιορισµοί τους οποίους είναι επιθυµητό να ικανοποιήσουµε 
αν και γνωρίζουµε ότι στην τελική λύση δεν θα είναι δυνατό να τους 
ικανοποιήσουµε όλους. 

Η ικανοποίηση των υψηλότερων επιπέδων περιορισµών(απαιτούµενοι, ισχυροί) 
προηγείται της ικανοποίησης των χαλαρών περιορισµών. 

 

4.3   Μαθηματικό Μοντέλο του Προβλήματος 

Το µοντέλο που παρουσιάζεται εδώ έχει ως στόχο να παρέχει έναν µαθηµατικό 
ορισµό του προβλήµατος. Εποµένως, σχεδιάστηκε ώστε να είναι σαφές και συµπαγές 
και έτσι του επιτράπηκε να είναι µη γραµµικό. Αυτό σηµαίνει ότι δεν είναι 
κατάλληλο για τη επίλυση των στιγµιότυπων του προβλήµατος, ωστόσο, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την επαλήθευση λύσεων, ενώ η αποτύπωσή του είναι δυνατή 
χρησιµοποιώντας ένα προγραµµατιστικό περιβάλλον µοντελοποίησης όπως το Ilog’s 
OPL/CPLEX. 

Φυσικά, για τη χρησιµοποίηση µαθηµατικών προγραµµατιστικών µεθόδων δεν πρέπει 
να ληφθεί υπόψη αποκλειστικά το συγκεκριµένο µοντέλο. 

Σε µια προσπάθεια να γίνει το µοντέλο πιο εύκολο στην ανάγνωση θα 
ακολουθήσουµε τις παρακάτω συµβάσεις: 

● Τα σύνολα είναι γραµµένα µε κεφαλαία. 

● Οι παράµετροι είναι γραµµένοι µε µικρά. 
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● Οι µεταβλητές είναι γραµµένες µε κεφαλαία. 

● Όταν ποσότητες όπως το µέγεθος σχετίζονται µε δυο διαφορετικούς τύπους, όπως 
µέγεθος εξέτασης και µέγεθος αίθουσας, αντί να αυξήσουµε τον αριθµό των 
συµβόλων, θα δηλώνουµε τον τύπο µε έναν εκθέτη. Για παράδειγµα, τα sE 

και sR 
χρησιµοποιούνται για µεγέθη εξετάσεων και αιθουσών αντίστοιχα.   

4.3.1   Σύνολα και Παράμετροι 

Τα παρακάτω σύνολα και παράµετροι είτε βρίσκονται κατευθείαν στο αρχείο 
εισόδου, είτε προκύπτουν µε απλό τρόπο από αυτό. 

Σχετικά µε Εξέταση 

� : σύνολο εξετάσεων 

��  : µέγεθος της εξέτασης � � � 

��� : διάρκεια της εξέτασης � � � 

	
� : παίρνει την τιµή 1 αν η εξέταση e υπόκειται σε ποινές FRONTLOAD ή 0 
διαφορετικά 

� : Το σύνολο των διαρκειών που χρησιµοποιούνται ����� 

���  : παίρνει την τιµή 1 αν η εξέταση � έχει ‘τύπο διάρκειας’ � ο οποίος είναι ένας 
δείκτης για το σύνολο �. Τα ονοµάζουµε τύπους γιατί δεν µας ενδιαφέρουν οι τιµές 
της διάρκειας αλλά µόνο αν είναι ίσες. 

Στο αρχείο εισόδου του διαγωνισµού, η καταχώρηση FRONTLOAD καθορίζει τρείς 
παραµέτρους. Η πρώτη παράµετρος είναι το πλήθος από εξετάσεις που θεωρούνται 
µεγάλες και χρησιµοποιείται, έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι  εξετάσεις οι οποίες 
υπόκεινται σε ποινή FRONTLOAD. Για αυτές τις εξετάσεις ισχύει 	
� = 1. Για να 
είµαστε ακριβείς, οι εξετάσεις πρέπει να ταξινοµηθούν µε φθίνουσα σειρά αριθµού 
µαθητών, µε µια δεύτερη ταξινόµηση σε περίπτωση ισοβαθµίας, µε πρώτη την 
εξέταση µε το µικρότερο δείκτη στο αρχείο εισόδου. Ο καθορισµένος αριθµός 
εξετάσεων αφαιρείται στη συνέχεια από την κορυφή της ταξινοµηµένης λίστας και 
τους δίνεται 	
� = 1. Στις υπόλοιπες εξετάσεις δίνεται 	
� = 0. 

Ο τύπος της διάρκειας, ��� , χρησιµοποιείται για τις ποινές µεικτών διαρκειών. Για 
παράδειγµα, υποθέτοντας ότι  όλες οι εξετάσεις έχουν διάρκεια είτε 120 είτε 180 
λεπτά, τότε θα υπάρχουν δυο τύποι διάρκειας και θα έχουµε � � {0,1} µε ���  = 1 αν η 

εξέταση � έχει διάρκεια 120 και ���  = 1 αν η εξέταση έχει διάρκεια 180. 

Μαθητές 

� : σύνολο των µαθητών 
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Οι εγγραφές των µαθητών κωδικοποιούνται µε: 

���  : παίρνει την τιµή 1 εάν ο µαθητής s είναι εγγεγραµµένος στην εξέταση �, αλλιώς 
παίρνει την τιµή 0. 

Σχετικά µε Αίθουσα 

�  : σύνολο των αιθουσών 

��� : µέγεθος της αίθουσας � � �  

��� : ένα βάρος που καθορίζει την ποινή για τη χρησιµοποίηση της αίθουσας � 

Σχετικά µε Περίοδο 

� : σύνολο των περιόδων 

��� : διάρκεια της περιόδου � � � 

	
�  : παίρνει την τιµή 1 αν η περίοδος p υπόκειται σε ποινές FRONTLOAD, αλλιώς 
παίρνει την τιµή 0. Για να καθοριστεί, χρησιµοποιείται η δεύτερη παράµετρος της 
γραµµής FRONTLOAD στο αρχείο εισόδου. Ξεκινώντας από την τελευταία περίοδο, 
δίνεται 	�� = 1 στον απαιτούµενο αριθµό περιόδων. 

���  : ένα βάρος που καθορίζει την ποινή για τη χρησιµοποίηση της περιόδου � 

  !" : παίρνει την τιµή 1 αν οι περίοδοι � και # είναι την ίδια µέρα, αλλιώς είναι 0. 

4.3.2   Σχετικοί με Περίοδο Αυστηροί Περιορισμοί 

Μετά 

$%&' : ένα σύνολο που αποτελείται από ζευγάρια εξετάσεων. 
Για κάθε ζευγάρι ((� , (*) � $%&' η εξέταση (� πρέπει να λαµβάνει χώρα αυστηρά µετά 
την εξέταση (* 

Σύµπτωση Εξετάσεων 

$+,�- : ένα σύνολο που αποτελείται από ζευγάρια εξετάσεων. 

Για κάθε ζευγάρι ((� , (*) � $+,�- οι εξετάσεις (� και (* πρέπει να λαµβάνουν χώρα 
την ίδια περίοδο 

Αποκλεισµός 

$./+0  : ένα σύνολο που αποτελείται από ζευγάρια εξετάσεων. 
Για κάθε ζευγάρι ((� , (*) � $
123 οι εξετάσεις (� και (* δεν πρέπει να λαµβάνουν 
χώρα την ίδια περίοδο 
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4.3.3   Σχετικοί με Αίθουσα Αυστηροί Περιορισμοί 

Αποκλειστικό 

$�,0. : ένα σύνολο εξετάσεων 

Για κάθε εξέταση ( � $453
, εάν η εξέταση (�  ανατίθεται στην περίοδο � και στην 
αίθουσα � τότε η ( πρέπει να είναι η µόνη κάτοχος, για παράδειγµα, καµία άλλη 
εξέταση δεν µπορεί να ανατεθεί ταυτόχρονα στο � και �. 

4.3.4   Βάρη και Παράμετροι του Ιδρύματος 

�*�  : βάρος για ‘δυο εξετάσεις στη σειρά’ 
�*� : βάρος για ‘δυο εξετάσεις σε µια µέρα’ 

 �67 : βάρος για ‘συγκεκριµένη χρονική τοποθέτηση εξετάσεων’ 

�89: : βάρος για ‘µεικτή διάρκεια εξετάσεων σε περίοδο’ 

�;<  : βάρος για την ποινή ‘µεγαλύτερες εξετάσεις εµφανίζονται µεταγενέστερα’ 
Η γραµµή PERIODSPREAD του αρχείου εισόδου προσδιορίζει 

= : η εξάπλωση περιόδου, το προτιµώµενο ελάχιστο κενό µεταξύ των εξετάσεων για 
έναν µαθητή 

4.3.5   Μεταβλητές 

Πρωταρχικές Μεταβλητές Απόφασης 

Οι πρωταρχικές µεταβλητές είναι  δυαδικές µεταβλητές οι οποίες καθορίζουν τις 
αναθέσεις  εξετάσεων σε περιόδους και αίθουσες και είναι  

>�!�   = 1 αν η εξέταση � είναι στην περίοδο �, αλλιώς είναι 0 

 >�?� = 1 αν η εξέταση � είναι στην αίθουσα �, αλλιώς είναι 0 

∆ευτερεύουσες Μεταβλητές 

Με τον όρο δευτερεύουσες µεταβλητές εννοούµε αυτές τις µεταβλητές που 
εξαναγκάζονται σε συγκεκριµένες τιµές δεδοµένης µιας οποιασδήποτε έγκυρης 
ανάθεσης τιµών των πρωταρχικών µεταβλητών. Οι δευτερεύουσες µεταβλητές 
χρησιµοποιούνται στη συγγραφή των περιορισµών και στον υπολογισµό της 
συνάρτησης κόστους. 
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Οι ποινές για παραβιάσεις των διαφόρων χαλαρών περιορισµών κωδικοποιούνται ως 
µη αρνητικές µεταβλητές ως ακολούθως 

@4*� = ποινή ‘δυο εξετάσεις στη σειρά’ για τον µαθητή � 

 @4*�  = ποινή ‘δυο εξετάσεις την ίδια µέρα’ για το µαθητή � 

 @467 = ποινή ‘συγκεκριµένη χρονική τοποθέτηση εξετάσεων’ για τον µαθητή � 

 @89: =  ποινή ‘µεικτής διάρκειας’  

 @AB = ποινή ‘µεγαλύτερες εξετάσεις εµφανίζονται µεταγενέστερα’ 

@� = ‘χαλαρή ποινή περιόδου’ 

@� = ‘χαλαρή ποινή αίθουσας’ 

Λόγω του ότι οι δευτερεύουσες µεταβλητές θα εξαναγκασθούν από τους 
περιορισµούς σε συγκεκριµένες τιµές δεν είναι απαραίτητο να δηλωθούν ως ακέραιες 
οπότε κωδικοποιούνται ως απλές µη αρνητικές µεταβλητές. 

Πολλές από αυτές τις µεταβλητές δεν είναι απαραίτητες, καθώς θα εξαναγκαστούν να 
είναι ίσες µε εκφράσεις που βρίσκονται στη συνάρτηση κόστους. Ωστόσο, τις 
κρατάµε εδώ ξεχωριστά για λόγους σαφήνειας.  

Επίσης χρησιµοποιούµε: 

�C!?�   = παίρνει την τιµή 1 αν ο τύπος διάρκειας � χρησιµοποιείται την περίοδο � και 

στην αίθουσα �, αλλιώς παίρνει την τιµή 0 

4.3.6   Στόχος και Περιορισμοί  

Στόχος 

Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της: 

DE�*�@4*� F �*�@4*� F �67@467G4�H F �89:@89: F �;<@;< F @� F @�  
Παρατηρούµε ότι δεν υπάρχουν ξεχωριστά βάρη για τις ποινές αίθουσας και 
περιόδου, @� και @� αντίστοιχα, αφού τα σχετικά βάρη συµπεριλήφθηκαν στον 
ορισµό τους. Φυσικά, το πρόβληµα έχει πολλούς στόχους, αλλά αυτή η προσέγγιση 
σταθµισµένου αθροίσµατος χρησιµοποιείται για απλότητα. 

Είναι προφανές ότι ο στόχος αντιπροσωπεύει έναν συµβιβασµό µεταξύ των διαφόρων 
οµάδων ενδιαφερόµενων: 

• η επιθυµία του µαθητή s είναι για ένα καλό ατοµικό πρόγραµµα και 
αντιπροσωπεύεται από το �*�@4*� F �*�@4*� F �67@467. Παρατηρούµε ότι θα ήταν 



67 
 

επίσης απλό να ενθαρρύνουµε αναθέσεις οι οποίες είναι δίκαιες µεταξύ των µαθητών 
χρησιµοποιώντας την καθιερωµένη τεχνική της ενσωµάτωσης µη γραµµικών όρων, 
όπως ο E@4*�G* , για τον περιορισµό ποινών πάνω από το µέσο όρο. 

• τα ενδιαφέροντα των επιτηρητών εξετάσεων (και µαθητών) αντιπροσωπεύονται από 
το @IJ� 

• το @AB αντιπροσωπεύει την επιθυµία των διορθωτών να πραγµατοποιηθούν οι 
µεγαλύτερες εξετάσεις όσο το δυνατόν πιο σύντοµα ώστε να έχουν περισσότερο 
χρόνο για διόρθωση 

• η διαχείριση κτηρίων έχει ενδιαφέροντα, τα οποία αντιπροσωπεύονται από όρους 
όπως ο @�, για την αποφυγή της χρήσης κάποιων αιθουσών και περιόδων 

Μπορούν επίσης να προσδιοριστούν οι ποινές για ολόκληρο το σύνολο των µαθητών: 

 @*� K DE4�H @4*�G  
 @*� K DE4�H @4*�  G 

 @67 K DE4�H @467G 

Η ελαχιστοποίηση υπόκειται στους παρακάτω απαιτούµενους και αυστηρούς 
περιορισµούς και τους περιορισµούς που καθορίζουν τις χαλαρές ποινές. 

4.3.7   Απαιτούμενοι Περιορισμοί 

Κάθε λύση η οποία παραβιάζει αυτούς τους περιορισµούς απορρίπτεται κατευθείαν 
και αν παραβιαστούν η λύση δεν δέχεται ούτε καν αποτέλεσµα ‘Distance to 
Feasibility’. 

Κάθε εξέταση ανατίθεται το πολύ σε µια αίθουσα (οι εξετάσεις δεν µπορούν να 
‘σπάσουν’): 

�� � �.   DE��� >�?�G    M    1 

Κάθε εξέταση ανατίθεται το πολύ σε µια περίοδο: 

 �� � �.   DE��� >�!� G    M    1 
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4.3.8   Αυστηροί Περιορισμοί 

Οι αυστηροί περιορισµοί είναι αυτοί που µπορεί να µην ικανοποιηθούν αν δεν βρεθεί 
κάποια λύση που τους ικανοποιεί όλους. Ωστόσο, θεωρείται ότι θα είναι δυνατή η 
ικανοποίηση όλων των αυστηρών περιορισµών και έτσι θα επιβάλλουµε την 
ικανοποίησή τους. Έτσι δεν κωδικοποιούµε την ‘Distance to Feasibility’ που µετράει 
τον βαθµό στον οποίο παραβιάζονται οι αυστηροί περιορισµοί, αλλά απλώς τη 
θέτουµε µηδέν. 

Κάθε εξέταση ανατίθεται το λιγότερο σε µια αίθουσα και το λιγότερο σε µια περίοδο: 

�� � �.   DE��� >�? �G    O    1 

 �� � �.   DE��� >�!� G    O    1 

Οι περιορισµοί αυτοί µπορούν να είναι απαιτούµενοι εκτός από απλώς αυστηροί. 

Οι χωρητικότητες των αιθουσών τηρούνται πάντα: 

�� � �. �� � �. D ���>�!� >�?���� M ���  
Η παραπάνω σχέση δεν είναι γραµµική. Όπως είπαµε και πιο πάνω, το συγκεκριµένο 
µαθηµατικό µοντέλο δίνεται για τον καθορισµό του προβλήµατος και δεν είναι ένα 
µοντέλο το οποίο θα είναι κατάλληλο για την επίλυσή του. 

Οι διάρκειες των περιόδων τηρούνται: 

�� � �. �� � �. ���>�!� M ��� 

Σε κάθε περίοδο, κάθε µαθητής παίρνει µέρος το πολύ σε µια εξέταση: 

�� � �. �� � �. D ���>�!���� M 1 

Οι αυστηροί περιορισµοί περιόδου επιβάλλονται από: 

�E�, PG � $%&'��, # � �, QR  � M # 

>�!� F >S"� M 1 

 

�E�, PG � $+,�-�� � �, 
>�!� K >S"�   
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�E�, PG � $./+0�� � �, 
>�!� F >S"� M 1  

Οι αυστηροί περιορισµοί αίθουσας επιβάλλονται από: 

�� � $�,0.�P � �, P T ��� � �, �� � �, 
>�!� F >�?� F >S"� F >S?� M 3  

4.3.9   Χαλαροί Περιορισμοί 

∆υο Εξετάσεις στη Σειρά 

Εάν ένας µαθητής είναι εγγεγραµµένος σε δυο διακριτές εξετάσεις � και P, και η P 
συµβαίνει την ίδια µέρα στην περίοδο αµέσως µετά την περίοδο που χρησιµοποιείται 
για την �, τότε η ποινή @4*� αυξάνεται κατά 1. Ως εκ τούτου, 

@4*� K V D E�,W��WX�Y�Z[\]^ 
����S�>�!� >S"� G

�,_��_`�
 

∆υο Εξετάσεις την ίδια Μέρα 

Εάν ένας µαθητής είναι εγγεγραµµένος σε δυο διακριτές εξετάσεις � και P, και αυτές 
οι εξετάσεις λαµβάνουν χώρα σε µη συνεχόµενες περιόδους της ίδιας µέρας, τότε η 
ποινή @4*� αυξάνεται κατά 1. Ως εκ τούτου, 

@4*� K V D E�,W��Wa�Y�Z[\]^ 
����S�>�!� >S"� G

�,_��_`�
 

Συγκεκριµένη Χρονική Τοποθέτηση Εξετάσεων 

Εάν ένας µαθητής είναι εγγεγραµµένος σε δυο διακριτές εξετάσεις �  και P, και αυτές 
λαµβάνουν χώρα σε διακριτές περιόδους έτσι ώστε η P να είναι µετά την � αλλά είναι 
εντός του διαστήµατος =, τότε η ποινή @467 αυξάνεται κατά 1. Ως εκ τούτου, 

@4�H K V D E�,W���bWb�Yc 
����S�>�!� >S"� G

�,_��_`�
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Μη Μεικτές ∆ιάρκειες 

Πρέπει να εξαναγκαστεί το �C!?�  να µην είναι µηδέν όταν κάποια εξέταση µε τύπο 

διάρκειας � χρησιµοποιεί την περίοδο � και την αίθουσα �: 

�� � �. �i � �, QR  �C K 1. �� � �. �� � �.              
�C!?� O >�!� F >�?� e 1 

Το ζευγάρι περιόδου-αίθουσας pr λαµβάνει µια µη αρνητική ποινή, @!?89: που είναι η 

µέγιστη τιµή ανάµεσα στο µηδέν και στην ποσότητα που είναι πάνω από τον 
συνολικό αριθµό διακριτών διαρκειών εξετάσεων που έχουν προγραµµατιστεί στο 
συγκεκριµένο ζεύγος περιόδου και αίθουσας. 

�� � �. �r � � 

1 F @!?89: O DE��� �C!?� G 

@!?89: O 0  
Η συνολική ποινή είναι 

@89: K V DE��� 
@!?89:G

���
 

Η ελαχιστοποίηση του στόχου θα αναγκάσει τα �C!?�   και  @!?89: να λάβουν τις 

µικρότερες δυνατές τιµές που είναι συνεπείς µε την ανάθεση. 

Μεγαλύτερες Εξετάσεις Εµφανίζονται Μεταγενέστερα 

@;< K V DE��� 
	��	��>�!�

���
 G 

Χαλαρές Ποινές Περιόδου 

@� K V DE��� 
���>�!�

���
G 

Χαλαρές Ποινές Αίθουσας 
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5 
 

Διαδικασία Επίλυσης 

 

5.1   Εισαγωγή 

    Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η επίλυση του προβλήµατος το οποίο ορίσαµε 
στο προηγούµενο κεφάλαιο. Συγκεκριµένα, αρχικά, παρουσιάζονται κάποιες 
προγραµµατιστικές τεχνικές και εργαλεία τα οποία βοήθησαν στην ανάπτυξη της 
εφαρµογής επίλυσης, ενώ στη συνέχεια αναλύεται η διαδικασία επίλυσης του 
προβλήµατος. Η διαδικασία αυτή χρησιµοποιεί πόρους του Grid σε συνδυασµό µε 
κάποιες µεταευρετικές µεθόδους και στρατηγικές και µε αυτόν τον τρόπο έχει τη 
δυνατότητα να επιταχύνει την επίλυση και να φτάσει σε αξιόλογες λύσεις σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα. Τέλος, παρουσιάζονται τα πειράµατα επίλυσης που 
πραγµατοποιήθηκαν καθώς και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν. 

 

5.2   Προγραμματιστικές Τεχνικές και Εργαλεία που 

Χρησιμοποιήθηκαν 

    Η υλοποίηση της εφαρµογής βασίστηκε στη χρήση κάποιων συγκεκριµένων 
εργαλείων, ενώ στη διάρκεια ανάπτυξής της χρησιµοποιήθηκαν διάφορες 
προγραµµατιστικές τεχνικές και βιβλιοθήκες λογισµικού οι οποίες διευκόλυναν την 
πορεία ανάπτυξης. Στη συνέχεια παρουσιάζουµε τα σηµαντικότερα.  

5.2.1   Αντικειμενοστραφής Γλώσσα Ανάπτυξης 

    Για την ανάπτυξη της εφαρµογής χρησιµοποιήθηκε η αντικειµενοστραφής(object 
oriented) γλώσσα προγραµµατισµού Java. Σύµφωνα µε την αντικειµενοστραφή 
προσέγγιση, ένα αντικείµενο του πραγµατικού κόσµου αναπαρίσταται ως αντικείµενο 
στις φάσεις της ανάλυσης, του σχεδιασµού αλλά και της υλοποίησης. Η 
αντικειµενοστραφής µορφή προγραµµατισµού θεωρεί το  πρόγραµµα αποτελούµενο 
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από αντικείµενα τα οποία συνεργάζονται µεταξύ τους για την παροχή των 
εξυπηρετήσεών του. Το σύστηµα, µε τη σειρά του, θεωρείται στο ευρύτερο 
περιβάλλον ένα αντικείµενο, το οποίο παρέχει αλλά και χρησιµοποιεί εξυπηρετήσεις 
άλλων αντικειµένων. Ένα αντικειµενοστραφές περιβάλλον ανάπτυξης, όπως αυτό της 
Java, είναι ένα περιβάλλον που υποστηρίζει την ανάπτυξη συστηµάτων της 
παραπάνω µορφής. ∆ιαθέτει µηχανισµούς απόκρυψης πληροφορίας, περάσµατος 
µηνυµάτων, δηµιουργίας και καταστροφής στιγµιότυπων, αναπαράστασης της 
γενικευµένης ιεραρχίας και άλλους. Οι µηχανισµοί αυτοί βελτιώνουν αναµφισβήτητα 
την ποιότητα του λογισµικού όσον αφορά τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1. επαναχρησιµοποίηση(reusability) 
2. επεκτασιµότητα(extendibility) 
3. ορθότητα(correctness)  
4. ευρωστία(robustness) 
5. συντηρησηµότητα(maintainability) 

Η έκδοση της Java που χρησιµοποιήθηκε ήταν η 6. Παρά τον πιο αργό χρόνο 
εκτέλεσης της Java έναντι των µεταγλωττισµένων γλωσσών προγραµµατισµού, η 
Java έχει ένα πλούσιο API ειδικά σχετικά µε τις δοµές δεδοµένων και επιπλέον 
παρέχει πολλές ευκολίες στην ανάπτυξη πολυνηµατικών(multithreading) εφαρµογών. 

 

5.2.2   Ταυτόχρονος Προγραμματισμός 

    Ο ταυτόχρονος προγραµµατισµός(concurrent programming) είναι ένα παραδοσιακό 
θέµα στα εγχειρίδια λειτουργικών συστηµάτων. Είναι µια µορφή υπολογισµού στην 
οποία τα προγράµµατα σχεδιάζονται ως συλλογές αλληλεπιδρώντων διεργασιών οι 
οποίες µπορούν να εκτελεστούν παράλληλα. Οι κύριες προκλήσεις στη σχεδίαση 
ταυτόχρονων προγραµµάτων είναι η διασφάλιση της ορθής ακολουθίας 
αλληλεπίδρασης µεταξύ των διαφόρων διεργασιών και ο συντονισµός της πρόσβασης 
σε πόρους που διαµοιράζονται µεταξύ τους. Για να πετύχει τα παραπάνω, ο 
ταυτόχρονος προγραµµατισµός περιλαµβάνει ένα σύνολο από τεχνικές και εργαλεία 
για τη διαχείριση παράλληλα εκτελούµενων διεργασιών, όπως οι διαιτητές 
µνήµης(memory arbiters), οι σηµαφόροι(semaphores), οι ελεγκτές(monitors), και τα 
ραντεβού(rendezvous).     

    Τα ταυτόχρονα προγράµµατα µπορούν να εκτελεστούν ακολουθιακά σε ένα 
µοναδικό επεξεργαστή διαπλέκοντας τα βήµατα εκτέλεσης κάθε διεργασίας. Στην 
περίπτωση αυτή, δηµιουργείται η ψευδαίσθηση ότι ο επεξεργαστής εκτελεί 
ταυτόχρονα περισσότερες από µία διεργασίες. Μπορούν, επίσης, να εκτελεστούν 
παράλληλα αναθέτοντας κάθε διεργασία σε έναν επεξεργαστή. Ο επεξεργαστής αυτός 
ανήκει σε ένα σύνολο επεξεργαστών οι οποίοι είτε βρίσκονται κοντά µεταξύ τους, 
είτε είναι κατανεµηµένοι µέσω δικτύου. 
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    Ο ταυτόχρονος προγραµµατισµός προσφέρει ένα αφαιρετικό περιβάλλον µέσα στο 
οποίο µπορεί να µελετηθεί η παραλληλία δίνοντας έµφαση στην ουσία και 
απαλλάσσοντας τον προγραµµατιστή από τις λεπτοµέρειες της υλοποίησης.  
Πρωταρχικό βήµα βέβαια για τη συγγραφή ενός προγράµµατος που θα αποτελείται 
από πολλές διεργασίες που θα τρέχουν παράλληλα είναι η αναγνώριση των 
διεργασιών αυτών. Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει η αναπαράσταση τους 
χρησιµοποιώντας τις κατασκευές της γλώσσας και να αντιµετωπιστεί το θέµα της 
µεταξύ τους επικοινωνίας.    

    Τα οφέλη του πολυνηµατικού προγραµµατισµού τροποποίησαν την κλασσική 
άποψη των µονονηµατικών διαδικασιών στα λειτουργικά συστήµατα. Επιπλέον, 
επηρέασαν και τις σύγχρονες  γλώσσες προγραµµατισµού. Μια τέτοια γλώσσα είναι 
και η Java. Η Java παρέχει πλήρη υποστήριξη των νηµάτων µε ειδικές κατασκευές 
αλλά και µε κατάλληλες κλάσεις και διεπαφές της βασικής βιβλιοθήκης της. Τα 
νήµατα προγραµµατίζονται στη Java κληρονοµώντας την κλάση Thread ή 
υλοποιώντας την διεπαφή Runnable. Η δηµιουργία νήµατος περιλαµβάνει την 
δηµιουργία ενός στιγµιότυπου αυτών των κλάσεων και την κλήση στο νέο 
αντικείµενο µιας µεθόδου που ονοµάζεται start(). Ο συγχρονισµός  διεξάγεται 
παρέχοντας µεθόδους  συγχρονισµού που εξασφαλίζουν αµοιβαίο αποκλεισµό και 
συγχρονισµένη κατάσταση µέσω ενός αριθµού από µεθόδους(wait, notify, and 
notifyAll ).  

    Κάθε νήµα έχει έναν κύκλο ζωής(life cycle) κατά τον οποίο µπορεί να βρίσκεται σε 
διάφορες καταστάσεις όπως φαίνεται στο σχήµα (Σ5.1). Το σχήµα χρησιµοποιεί την 
κατάσταση New για να αναπαραστήσει ένα στιγµιότυπο της κλάσης  Thread ή 
απογόνου της που µόλις δηµιουργήθηκε. Στην πράξη, το στιγµιότυπο δεν αποτελεί 
ακόµη νήµα και έτσι η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί κατάσταση νήµατος. Το νήµα 
δηµιουργείται µε την αποστολή του µηνύµατος start και µπαίνει στην κατάσταση 
Runnable που είναι και η πρώτη κατάσταση κάθε εν ζωή νήµατος.  
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(Σ5.1)Καταστάσεις νηµάτων 

 

Όταν ένα νήµα είναι στην κατάσταση Runnable , βρίσκεται σε ανταγωνισµό µε τα 
άλλα νήµατα που είναι στην κατάσταση Runnable για να καταλάβει τον πολύτιµο 
πόρο του επεξεργαστή που θα του επιτρέψει να εκτελεστεί.  

    Όταν το νήµα καταλάβει τον επεξεργαστή λέµε πως είναι σε κατάσταση Running. 
Σ’ ένα σύστηµα µ’ ένα επεξεργαστή µόνο ένα νήµα κάθε φορά µπορεί να είναι σε 
κατάσταση running. Από την κατάσταση αυτή ένα νήµα φεύγει και απελευθερώνει 
τον επεξεργαστή, όταν: 

1. τερµατίσει  τις ενέργειες του(completed). Στην περίπτωση αυτή, το νήµα δεν 
υπάρχει πλέον αλλά µεταβαίνει στην κατάσταση Dead,η οποία ορίζει το τέλος 
της ζωής του. 

2. εκτελέσει  µια εντολή sleep() για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Στην 
περίπτωση αυτή, το νήµα µπαίνει σε κατάσταση ανάπαυσης(Sleeping State) 
από όπου θα µεταβεί στη Runnable µόνο µετά την παρέλευση του 
καθορισµένου χρόνου. 
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3. εκτελέσει µια εντολή yield(). Στην περίπτωση αυτή, το νήµα αποδίδει 
οικειοθελώς τον έλεγχο και µπαίνει στην κατάσταση Runnable για να 
επιτρέψει σε άλλα νήµατα να εκτελεστούν. 

4. εκτελέσει µία εντολή wait(). Στην περίπτωση αυτή, το νήµα µπαίνει σε 
αναµονή ενός συµβάντος(Waiting State) για να επανέλθει στην κατάσταση 
Runnable , όταν το συµβάν λάβει χώρα. Το συµβάν γνωστοποιείται νε την 
κλήση της µεθόδου notify ή  notifyAll  από ένα άλλο νήµα που έχει κάποια 
σχέση µε το νήµα που µπήκε σε αναµονή. 

5. εκτελέσει µία blocking λειτουργία εισόδου-εξόδου. Στην περίπτωση αυτή, το 
νήµα µπαίνει σε κατάσταση αναµονής(Blocked State). Όταν η αιτία για την 
οποία το νήµα εισήλθε στην κατάσταση Blocked πάψει να υπάρχει, το νήµα 
εισέρχεται στην κατάσταση Runnable. Για παράδειγµα, µια εφαρµογή που 
περιµένει από το πληκτρολόγιο την είσοδο του χρήστη µπαίνει σε κατάσταση 
αναµονής. 

Υπάρχουν και δυο άλλες µέθοδοι για τον έλεγχο νηµάτων, οι οποίες, ωστόσο, έχουν 
οριστεί ως deprecated και οι εκδόσεις της Java από τη 2 και µετά συστήνουν την 
αποφυγή της χρήσης τους, για αυτό και δεν υπάρχουν στο σχήµα (Σ5.1). Η πρώτη 
µέθοδος είναι η suspend την οποία µπορεί να δεχτεί ένα νήµα από ένα άλλο νήµα ή 
από τον εαυτό του. Στην περίπτωση αυτή, το νήµα µπαίνει σε κατάσταση suspended. 
Από την κατάσταση αυτή θα φύγει, όταν θα δειχθεί το µήνυµα resume. Η δεύτερη 
µέθοδος είναι η stop την οποία µπορεί να δεχτεί ένα νήµα από ένα άλλο νήµα. Στην 
περίπτωση αυτή, τερµατίζεται η ζωή(Dead) του νήµατος που δέχθηκε το stop. 

Επιπλέον, ένα νήµα µπορεί να φύγει από την κατάσταση Running για δύο ακόµη 
λόγους: 

1. Αν έρθει σε κατάσταση Runnable νήµα µε µεγαλύτερη προτεραιότητα από 
το τρέχον και το λειτουργικό σύστηµα, είναι προεκτοπίσιµο(preemptive). 
Σ’ ένα προεκτοπίσιµο λειτουργικό σύστηµα, διακόπτεται η εκτέλεση του 
τρέχοντος νήµατος ελέγχου για να εκτελεστεί αυτό µε την µεγαλύτερη 
προτεραιότητα. 

2. Αν υπάρχει  νήµα µε την ίδια προτεραιότητα σε κατάσταση Runnable και 
η Java Virtual Machine(JVM) εκτελεί round robin scheduling. Στην 
περίπτωση αυτή, η οποία έχει υιοθετηθεί από τη JVM των Windows, 
δίνεται περιοδικά χρόνος σε όλα τα νήµατα της ίδιας προτεραιότητας. 
Αυτό γίνεται σε αντίθεση µε το run-to-termination scheduling αλγόριθµο 
κατά τον οποίο ολοκληρώνεται το τρέχον νήµα και µετά εκτελείται το 
επόµενο της ίδιας προτεραιότητας. Το µοντέλο αυτό υιοθετείται από τη 
JVM του Linux.  
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5.2.3   Πρότυπα Σχεδίασης 

    Στη µηχανίκευση λογισµικού(software engineering), ένα πρότυπο 
σχεδίασης(design pattern) είναι ένας γενικός, επαναχρησιµοποιήσιµος τρόπος 
αντιµετώπισης ενός προβλήµατος που συµβαίνει κατ’ εξακολούθηση στη σχεδίαση 
λογισµικού. Ένα πρότυπο σχεδίασης δεν είναι µια τελειοποιηµένη σχεδίαση η οποία 
µπορεί να µετατραπεί απευθείας σε κώδικα. Είναι µια περιγραφή ή πρότυπο για τον 
τρόπο επίλυσης ενός προβλήµατος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πολλές 
διαφορετικές καταστάσεις. Τα προσανατολισµένα στο αντικείµενο(object-oriented) 
πρότυπα σχεδίασης παρουσιάζουν κατά κανόνα τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις 
µεταξύ κλάσεων ή αντικειµένων, χωρίς να προσδιορίζουν τις τελικές κλάσεις ή 
αντικείµενα της εφαρµογής που εµπλέκονται. Πολλά πρότυπα συνεπάγονται 
προσανατολισµό στο αντικείµενο ή γενικότερα ευµετάβλητη κατάσταση και έτσι δεν 
µπορεί να είναι το ίδιο εφαρµόσιµα σε συναρτησιακές γλώσσες προγραµµατισµού, 
στις οποίες τα δεδοµένα είναι αµετάβλητα ή αντιµετωπίζονται ως τέτοια. Παρακάτω 
παρουσιάζονται τρία πρότυπα σχεδίασης που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάπτυξη 
της εφαρµογής επίλυσης του προβλήµατος. 

Strategy Pattern 

    Το πρότυπο Strategy είναι ένα πρότυπο σχεδίασης λογισµικού βάσει του οποίου οι 
αλγόριθµοι µπορούν να επιλέγονται στο χρόνο εκτέλεσης. Τυπικά, το πρότυπο αυτό 
ορίζει µια οικογένεια αλγορίθµων, ενθυλακώνει κάθε έναν από αυτούς και τους 
καθιστά εναλλάξιµους. Το πρότυπο Strategy επιτρέπει σε έναν αλγόριθµο να αλλάζει 
ανεξάρτητα από τους πελάτες που τον χρησιµοποιούν. Για παράδειγµα, µια κλάση 
υπεύθυνη για την επικύρωση εισερχόµενων δεδοµένων µπορεί να χρησιµοποιήσει το 
πρότυπο Strategy για την επιλογή ενός αλγορίθµου επικύρωσης ο οποίος βασίζεται 
στον τύπο των δεδοµένων, στην πηγή των δεδοµένων ή σε άλλους παράγοντες. Σε 
κάθε περίπτωση, αυτοί οι παράγοντες δεν είναι γνωστοί µέχρι το χρόνο εκτέλεσης και 
ίσως απαιτηθεί να λάβει χώρα ριζικά διαφορετική επικύρωση. Οι στρατηγικές 
επικύρωσης, ενθυλακωµένες ξεχωριστά από το αντικείµενο που επικυρώνεται ίσως 
χρησιµοποιηθούν από άλλα εργαλεία επικύρωσης σε άλλες περιπτώσεις χωρίς να 
χρησιµοποιείται ο ίδιος κώδικας περισσότερες από µια φορές. 
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(Σ5.2)Πρότυπο Σχεδίασης Strategy 

 

    Η κλάση Context  του σχήµατος (Σ5.2) περιέχει µια αναφορά στην αφηρηµένη 
κλάση Strategy και είναι αυτή που χρησιµοποιεί τις αλγοριθµικές στρατηγικές που 
υλοποιούν οι υποκλάσεις της Strategy. Η Context  µπορεί να χρησιµοποιεί όποια από 
τις υποκλάσεις της Strategy θέλει(ConcreteStrategyA, ConcreteStrategyB, 
ConcreteStrategyC) και µε τον τρόπο αυτό να αλλάζει την αλγοριθµική  λογική της 
σύµφωνα µε τις ανάγκες της.  

Template Pattern 

    Το πρότυπο Template καθορίζει το σκελετό ενός αλγορίθµου. Ένα ή περισσότερα 
από τα βήµατα του αλγορίθµου µπορούν να παραλειφθούν και να οριστούν από τις 
υποκλάσεις ώστε να επιτρέψουν διαφορετικές συµπεριφορές ενώ είναι 
εξασφαλισµένο ότι ο γενικότερος αλγόριθµος εξακολουθεί να ακολουθείται. Στον 
προσανατολισµένο στο αντικείµενο προγραµµατισµό, πρώτα δηµιουργείται µια 
κλάση που παρέχει τα βασικά βήµατα µιας αλγοριθµικής σχεδίασης. Τα βήµατα αυτά 
υλοποιούνται χρησιµοποιώντας αφηρηµένες µεθόδους. Αργότερα, οι υποκλάσεις 
αλλάζουν τις αφηρηµένες µεθόδους για την υλοποίηση πραγµατικών ενεργειών. Έτσι 
σε κάθε υποκλάση τα βήµατα του αλγορίθµου αλλάζουν χωρίς ωστόσο να αλλάζει η 
δοµή του. Το πρότυπο Template µπορεί να συνδυαστεί µε το πρότυπο  Strategy  έτσι  
ώστε να υλοποιηθεί η σχεδιαστική αρχή Open-Closed Principle σύµφωνα µε την 
οποία οι οντότητες λογισµικού θα πρέπει να είναι ανοικτές για επέκταση αλλά 
κλειστές για αλλαγές. Και τα δύο πρότυπα αποσυνδέουν τις κύριες κλάσεις της 
εφαρµογής από τις κλάσεις που είναι υπεύθυνες για τις λεπτοµέρειες αλγοριθµικής 
υλοποίησης. 
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(Σ5.3)Πρότυπο Σχεδίασης Template 

 

    Όπως βλέπουµε στο σχήµα (Σ5.3) ο σκελετός του αλγορίθµου καθορίζεται από τη 
µέθοδο TemplateMethod() και οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται στο σκελετό για την 
υλοποίηση όπως η Operation() καθορίζονται από τις υποκλάσεις. ∆ίνεται έτσι, η 
δυνατότητα στις υποκλάσεις να τροποποιούν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του 
αλγορίθµου. 

Observer Pattern 

     Το πρότυπο Observer(υποσύνολο του προτύπου Publish/Subscribe) είναι ένα 
πρότυπο σχεδίασης λογισµικού στο οποίο ένα αντικείµενο, ο εκδότης, διατηρεί µια 
λίστα µε τα αντικείµενα που εξαρτώνται από αυτό, τους συνδροµητές, και τα 
ειδοποιεί αυτόµατα κάθε φορά που συµβαίνει µια αλλαγή στην κατάστασή του, συχνά 
καλώντας κάποια από τις µεθόδους τους. ∆ηλαδή το πρότυπο αυτό ορίζει µια σχέση 
ένα προς πολλά µεταξύ αντικειµένων έτσι ώστε όταν η κατάσταση ενός αντικειµένου 
αλλάζει όλα τα εξαρτώµενα αντικείµενα να λαµβάνουν γνώση και να ενηµερώνονται 
αυτόµατα.    
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(Σ5.4)Πρότυπο Σχεδίασης Observer 

 

    Το  αντικείµενο ConcreteSubject που φαίνεται στο σχήµα (Σ5.4)υλοποιεί την 
διεπαφή  Subject και µπορεί µέσω των µεθόδων που διαθέτει να προσθέτει, να 
διαγράφει  αλλά  και  να ενηµερώνει  τους  συνδροµητές  για  αλλαγές στην 
κατάστασή του. Τα αντικείµενα ConcreteObserver υλοποιούν την µέθοδο update() η 
οποία καλείται όταν το αντικείµενο ConcreteSubject αλλάζει. Το πρότυπο Observer 
παρέχει µια σχεδίαση στην οποία ο εκδότης και οι συνδροµητές είναι χαλαρά 
συνδεδεµένοι(loosely coupled). Το µόνο πράγµα που γνωρίζει ο εκδότης για τους 
συνδροµητές είναι ότι υλοποιούν µια συγκεκριµένη διεπαφή. Το συγκεκριµένο 
πρότυπο χρησιµοποιείται όταν η αλλαγή που προκύπτει σε ένα αντικείµενο απαιτεί 
την ενηµέρωση και άλλων αντικειµένων ο αριθµός των οποίων δεν είναι εκ των 
προτέρων απαραίτητα γνωστός. Χρησιµοποιείται κυρίως για το χειρισµό συµβάντων 
σε κατανεµηµένα συστήµατα. 

5.2.4   Ευέλικτος Προγραμματισμός 

    Ο Ευέλικτος Προγραµµατισµός(Agile Programming) είναι µια προσέγγιση για τη 
διαχείριση έργων, η οποία συνήθως χρησιµοποιείται στην ανάπτυξη λογισµικού. 
Βοηθάει τις οµάδες να αντιµετωπίσουν την αστάθεια της ανάπτυξης λογισµικού µέσα 
από αυξητικούς, επαναληπτικούς κύκλους εργασίας. Αλλά πριν περιγράψουµε 
λεπτοµερώς τον ευέλικτο προγραµµατισµό, είναι καλύτερα να ξεκινήσουµε µε τη 
µέθοδο προγραµµατισµού που προηγήθηκε, το µοντέλο καταρράκτη ή αλλιώς 
παραδοσιακή ακολουθιακή ανάπτυξη. 
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    Οι ρίζες του Ευέλικτου Προγραµµατισµού µπορούν να τοποθετηθούν πίσω στο 
1970, όταν ο Dr.Winston Royce έκανε µία παρουσίαση µε τον τίτλο “Managing the 
Development of Large Software Systems”. Αυτή η παρουσίαση εισήγαγε τις σκέψεις 
του για το µοντέλο καταρράκτη. Βασικά, ο Royce ισχυρίστηκε ότι η ανάπτυξη 
λογισµικού ήταν παρόµοια µε τη συναρµολόγηση ενός αυτοκινήτου. Με άλλα λόγια, 
κάθε κοµµάτι µπορεί να προστεθεί σε αποµονωµένες διαδοχικές φάσεις. Αυτή η 
διαδικασία απαιτεί την ολοκλήρωση κάθε φάσης της εργασίας πριν ξεκινήσει η 
επόµενη. Έτσι, οι  προγραµµατιστές πρώτα συλλέγουν τις απαιτήσεις, στη συνέχεια 
εργάζονται στην αρχιτεκτονική και στο σχεδιασµό, και ούτω καθεξής. Πολύ µικρή 
επικοινωνία εµφανίζεται κατά την διάρκεια της εναλλαγής µεταξύ των 
εξειδικευµένων οµάδων που είναι υπεύθυνες για κάθε φάση της ανάπτυξης. 

    Η συγκεκριµένη προσέγγιση ανάπτυξης λογισµικού είναι µη αποτελεσµατική σε 
πολλές περιπτώσεις. Για παράδειγµα, υποθέτει ότι ο πελάτης µπορεί να προσδιορίζει  
κάθε απαίτηση του έργου πριν ξεκινήσει το γράψιµο του κώδικα. Με άλλα λόγια, το 
µοντέλο καταρράκτη υποθέτει ότι ένας µηχανικός λογισµικού ξέρει ακριβώς τι 
επιθυµεί ο πελάτης από την αρχή και ότι µπορεί να παραδώσει ένα τέλειο, χωρίς 
αποκλεισµούς πλάνο για να υλοποιηθεί αυτή η επιθυµία. Ωστόσο είναι απείρως 
ευκολότερο για έναν πελάτη να περιγράψει το έργο που επιθυµεί όταν υπάρχει 
λειτουργικό λογισµικό µε το οποίο µπορεί να αλληλεπιδρά. Αυτό είναι ένα µάθηµα 
που πολλοί µηχανικοί λογισµικού έχουν ανακαλύψει µέσω αποτυχίας. Επιπλέον, 
πολλές φορές, όταν ένα πρόγραµµα καταρράκτη ελέγχεται, µία οµάδα που 
αναπτύσσει λογισµικό βασισµένο στις προδιαγραφές του πελάτη ανακαλύπτει ότι δεν 
είναι ακριβώς ότι ήθελε ο πελάτης ή ότι κάποιο άλλο πρόγραµµα έχει καταστήσει όλη 
αυτή την προγραµµατιστική προσπάθεια ακατάλληλη. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση, µία οµάδα έχει σπαταλήσει χρόνο και χρήµα για να δηµιουργήσει ένα 
προϊόν που κανείς δεν θέλει. 

    Ο Ευέλικτος Προγραµµατισµός εµφανίστηκε το 2001, όταν 17 προγραµµατιστές 
συναντήθηκαν µε σκοπό να συζητήσουν για µεθόδους ανάπτυξης λογισµικού. Οι 
προγραµµατιστές αυτοί µετά τη συνάντησή τους δηµοσίευσαν το Μανιφέστο για 
Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισµικού µε το οποίο καθόρισαν τα συστατικά στοιχεία αυτού 
που είναι γνωστός σήµερα ως Ευέλικτος Προγραµµατισµός.  

Το µανιφέστο περιγράφεται από τους παρακάτω δώδεκα κανόνες: 

● Ικανοποίηση του πελάτη µε γρήγορη παράδοση χρήσιµου λογισµικού 

● Η αλλαγή των απαιτήσεων είναι ευπρόσδεκτη, ακόµα και στα τελευταία στάδια της 
ανάπτυξης 

● Παραδίδεται συχνά λειτουργικό λογισµικό 

● Το λειτουργικό λογισµικό είναι το σηµαντικότερο µέτρο για την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί 

● Βιώσιµη ανάπτυξη, ικανή να κρατήσει ένα σταθερό ρυθµό 
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● Στενή, καθηµερινή συνεργασία µεταξύ των ατόµων από το εµπορικό κοµµάτι και 
των προγραµµατιστών 

● Οι συζητήσεις πρόσωπο µε πρόσωπο είναι ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας 

● Τα έργα αναπτύσσονται από έµπιστα άτοµα 

● Συνεχής προσοχή στην τεχνική τελειότητα και στην καλή σχεδίαση 

● Απλότητα 

● Αυτό-οργάνωτες οµάδες 

● Τακτική προσαρµογή όταν αλλάζουν οι περιστάσεις 

    Ο Ευέλικτος Προγραµµατισµός δίνει στις οµάδες επαναλαµβανόµενες ευκαιρίες να 
αξιολογήσουν την κατεύθυνση ενός έργου καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
ανάπτυξης. Αυτές οι ευκαιρίες για αξιολόγηση χτίζονται στη φυσική ροή της 
εργασίας του Ευέλικτου Προγραµµατισµού µέσω πτώσεων της εξέλιξης του έργου, οι 
οποίες ονοµάζονται επαναλήψεις. Στο τέλος κάθε επανάληψης, η οµάδα παρουσιάζει 
ένα λειτουργικό κοµµάτι από λογισµικό στον ιδιοκτήτη του προϊόντος για κριτική. 
Αυτή η έµφαση σε ένα διατιθέµενο προϊόν διασφαλίζει ότι η οµάδα δεν θα κολλήσει 
στη συγκέντρωση απαιτήσεων. Επειδή οι επαναλήψεις επαναλαµβάνονται και το 
προϊόν προσθέτει διαρκώς νέα στοιχεία στη λειτουργικότητά του, ο ευέλικτος 
προγραµµατισµός περιγράφεται ως επαναληπτικός και αυξητικός. Στο µοντέλο 
καταρράκτη, οι οµάδες ανάπτυξης έχουν ένα µοναδικό στόχο: να αναπτύξουν σωστά 
κάθε τµήµα του έργου. Αυτό δεν συµβαίνει στον Ευέλικτο Προγραµµατισµό στον 
οποίο κάθε πτυχή της ανάπτυξης επανελέγχεται καθ’ όλο τον κύκλο ζωής. ∆εν 
υπάρχει καµία περίπτωση ένα έργο να ακολουθήσει την λάθος κατεύθυνση για πολύ 
καιρό. Επειδή η οµάδα επαναξιολογεί την κατεύθυνση του έργου τακτικά, υπάρχει 
πάντα χρόνος να αλλάξει πορεία. 

    Ίσως η επίδραση αυτής της στρατηγικής επιθεώρησης και προσαρµογής είναι 
προφανής. Κυρίως, µειώνονται σηµαντικά τόσο τα έξοδα όσο και ο χρόνος 
ανάπτυξης. Επειδή οι οµάδες µπορούν να συγκεντρώσουν τις απαιτήσεις ενώ 
προγραµµατίζουν, η συγκέντρωση εξαντλητικών απαιτήσεων δεν µπορεί να 
αποτρέψει µία οµάδα από το να έχει πρόοδο. Και επειδή οι ευέλικτες οµάδες 
αναπτύσσουν µέσα σε σύντοµους, επαναλαµβανόµενους κύκλους εργασίας, υπάρχουν 
συνεχιζόµενες ευκαιρίες για να διασφαλιστεί ότι το προϊόν  που δηµιουργήθηκε 
ταιριάζει στις επιθυµίες του πελάτη. Στην ουσία, µπορεί να ειπωθεί ότι ο Ευέλικτος 
Προγραµµατισµός βοηθάει τις εταιρίες να δηµιουργήσουν προϊόντα που επιθυµούν οι 
πελάτες τους. Αντί να βγάλουν στην αγορά ένα τµήµα µη βελτιστοποιηµένου 
λογισµικού, ο ευέλικτος προγραµµατισµός βοηθάει τις οµάδες ανάπτυξης να 
δηµιουργήσουν το καλύτερο πιθανό λογισµικό.  
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5.2.5   SchedScripter 

    Το SchedScripter είναι ένα framework ή πλαίσιο λογισµικού το οποίο έχει σκοπό 
να βοηθήσει την ανάπτυξη κατανεµηµένων, βασισµένων στο Grid εφαρµογών. 
Εξελίχτηκε από το SchedSP και αργότερα το SchedSP-WS, ένα framework που 
παρέχει βοήθεια στη δηµιουργία εφαρµογών χρονοπρογραµµατισµού ως web 
services. Το SchedScripter καλύπτει το χώρο µεταξύ χαλαρά συνδεδεµένων 
βασισµένων στο Grid συστηµάτων ροής εργασίας και βιβλιοθηκών περάσµατος 
µηνυµάτων. Τα συστήµατα ροής εργασίας του Grid δηµιουργούν ροές εργασίας προς 
εκτέλεση βασισµένες σε ανεξάρτητες εργασίες και τις εξαρτήσεις των δεδοµένων 
τους, ενώ οι βιβλιοθήκες περάσµατος µηνυµάτων βοηθούν στη δηµιουργία 
παράλληλων, κατανεµηµένων εφαρµογών χρησιµοποιώντας σφιχτά πρωτόκολλα 
περάσµατος µηνυµάτων όπως το MPI. Η γλώσσα ροής εργασιών που υποστηρίζεται 
είναι η WS-BPEL 2.0.  

    Το BPEL επιτρέπει αλληλεπίδραση µηνυµάτων web service παρέχοντας 
κατασκευές γλωσσών προγραµµατισµού. Τα εργαλεία του BPEL προσφέρουν 
γραφική αναπαράσταση των ροών εργασίας των εφαρµογών το οποίο είναι ένα 
εξαιρετικό εργαλείο οπτικοποίησης. Για να βοηθήσει την αναζήτηση και χρήση 
πόρων µε τη χρήση του BPEL, ο χρονοπρογραµµατιστής εργασιών επιπέδου 
εφαρµογής του SchedScripter είναι διαθέσιµος ως web service. Επιπλέον, αφού οι 
διεργασίες του BPEL είναι και οι ίδιες web services, το BPEL µπορεί να προσφέρει 
επίπεδα αφαίρεσης, σύνθετες υπηρεσίες και επαναχρησιµοποίηση. Ο κύριος του 
SchedScripter περιέχει την Apache ODE ως µηχανή BPEL, συµβατή και µε τις δυο 
εκδόσεις BPEL, την BPEL4WS 1.1 και την WS-BPEL 2.0.  

    Ενώ οι web services και το BPEL είναι ένας εύκολος τρόπος για τη δηµιουργία 
κατανεµηµένων εφαρµογών, έχει φανεί καθαρά ότι είναι δύσκολο για τους 
προγραµµατιστές να καταλάβουν τις έννοιες της Αρχιτεκτονικής Προσανατολισµένης 
στην Υπηρεσία έτσι ώστε να χρησιµοποιούν τα web services και το BPEL αποδοτικά. 
Για να καλύψει αυτό το κενό, ο SchedScripter προσπαθεί να αφαιρέσει τη διαδικασία 
της εφαρµογής συγκεκριµένων κατανεµηµένων εφαρµογών προτύπων και να τα 
προσφέρει ως Πρότυπα Εφαρµογής µε την µορφή ενός API της Java. Τα κυριότερα 
πρότυπα που υποστηρίζονται είναι το κύριος/εργάτης(master/worker) και  το πρότυπο 
σµήνους(swarm pattern). Το πρότυπο κυρίου/εργάτη είναι ένα δηµοφιλές, 
κεντρικοποιηµένο πρότυπο όπου µια µοναδική κύρια διεργασία χωρίζει το φόρτο 
εργασίας σε υποεργασίες τις οποίες αναθέτει σε κόµβους εργασίας. Το πρότυπο 
σµήνους, που αναφέρεται επίσης και ως ίσος-προς-ίσο, θεωρεί µια σειρά 
ανεξάρτητων διεργασιών κάθε µια από τις οποίες αποφασίζει ποιά εργασία θα 
ολοκληρώσει έτσι ώστε ολόκληρο το σµήνος να λύσει το γενικό πρόβληµα. Οι 
διεργασίες αυτές επικοινωνούν συχνά µε µεταδιδόµενα µηνύµατα έτσι ώστε να 
δηµοσιεύσουν τα αποτελέσµατά τους και να παρέχουν συµβουλές στο σµήνος οι 
οποίες δεν είναι σίγουρα αν θα χρησιµοποιηθούν. Το σµήνος στο SchedScripter έχει 
έναν µόνο κύριο που ρόλος του είναι να παρακολουθεί την ανταλλαγή µηνυµάτων και 
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να αποθηκεύει το αποτέλεσµα στο τέλος της διεργασίας. 

    Τα βασικά συστατικά των εφαρµογών που χρησιµοποιούν το SchedScripter είναι η 
διαδικασία συντονισµού της εφαρµογής(Coordinator), το Μητρώο(Registry) και οι 
Κόµβοι Εργασίας(Worker Nodes), τα οποία φαίνονται στο σχήµα (Σ5.5).  

 

(Σ5.5)Επισκόπηση του SchedScripter 

 

Το SchedScripter εγκαθιστά ένα κυτίο µε web services σε κάθε κόµβο εργασίας ώστε 
να παρέχει µια σειρά από υπηρεσίες σχεδιασµένες να επιτρέψουν στον κόµβο 
εργασίας να θεωρηθεί σαν µια µοναδική διεργασία από µια συλλογή εργασιών. Οι 
κόµβοι εργασίας εγγράφουν τον εαυτό τους στο µητρώο και ένας µοναδικός κύριος 
κόµβος παρέχει στις εφαρµογές που θέλουν να χρησιµοποιήσουν τους κόµβους 
εργασίας ένα µητρώο µε τις υπηρεσίες τους. Ο κόµβος αυτός εξετάζει τους 
εγγεγραµµένους κόµβους εργασίας ανά τακτά χρονικά διαστήµατα για να βεβαιωθεί 
ότι είναι ενεργοί. Όλες οι υπηρεσίες του SchedScripter παρέχονται ως XML Web 
Services για διαλειτουργικότητα και ευκολία πρόσβασης. Μια βασισµένη στο 
SchedScripter εφαρµογή πρέπει να προσπελάσει το µητρώο ώστε να βρει πόρους και 
στη συνέχεια να µεταφέρει εργασίες και κώδικα στους κόµβους εργασίας. Η 
διεργασία αυτή υποβοηθάται από έναν χρονοπρογραµµατιστή εργασιών επιπέδου 
εφαρµογής που παρέχεται στο API του SchedScripter. Οι υπηρεσίες που 
προσφέρονται από κάθε κόµβο εργάτη είναι: 

● υπηρεσία ∆ιαχείρισης Αρχείων(File Management service) για τη διαχείριση 
αρχείων και φακέλων στους κόµβους εργασίας. 

● υπηρεσία ∆ιαχείρισης Εργασιών(Job Management service) για την εκτέλεση 
εργασιών σε έναν κόµβο εργασίας. 

● υπηρεσία Φιλοξενίας Εργασίας(JobHost service) η οποία προσφέρει µια κλάση 
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Java ως µια υπηρεσία ∆ιαδικτύου. 

● υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κόµβου Εργασίας(Worker Node Management service) που 
είναι υπεύθυνη για την διαχείριση των κόµβων εργασίας και τη δηµοσιοποίηση των 
υπηρεσιών που παρέχουν. 

    Οι καθορισµένες από το χρήστη web services µπορούν είτε να διανεµηθούν µαζί µε 
τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Κόµβου Εργασίας που µεταφέρονται στον 
αποµακρυσµένο υπολογιστή είτε µεταφέρονται και ενεργοποιούνται ενώ ο Κόµβος 
Εργασίας είναι ενεργός. Για διεργασίες που δεν υποστηρίζουν το WS-BPEL 2.0, έχει 
υλοποιηθεί µια υπηρεσία διαχείρισης του φόρτου εργασίας του πελάτη ώστε να 
διαµοιράζει υπολογιστικό φόρτο στην εικονική συστοιχία υπολογιστών. Τα 
συστατικά στοιχεία του SchedScripter διανέµονται σε δυο πακέτα: Κύριου Κόµβου 
και Κόµβου Εργασίας, και φαίνονται στα σχήµατα (Σ5.6) και (Σ5.7). 

 

(Σ5.6)Συστατικά στοιχεία Κύριου Κόµβου 

 

 

(Σ5.7)Συστατικά στοιχεία Κόµβου Εργάτη 

 

    Το σενάριο λειτουργίας µιας εφαρµογής που χρησιµοποιεί το SchedScripter είναι 
το ακόλουθο: Αρχικά ενεργοποιεί το Μητρώο. Στη συνέχεια, οι Κόµβοι Εργασίας 
υποβάλλονται ως εργασίες Grid χρησιµοποιώντας συγκεκριµένα εργαλεία που 
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παρέχονται από το µεσσισµικό του EGEE, το οποίο είναι το 
gLite(http://www.glite.org). Έπειτα, η Εφαρµογή Χρονοπρογραµµατισµού µπορεί να 
συνδεθεί στο Μητρώο για να βρίσκει διαθέσιµους υπολογιστικούς πόρους όταν 
γίνονται διαθέσιµοι. Έχοντας αποκτήσει τους απαιτούµενους πόρους, η Εφαρµογή 
Χρονοπρογραµµατισµού µπορεί να καθορίσει µια διαδικασία επίλυσης µε ροές 
εργασίας είτε χρησιµοποιώντας το WS-BPEL 2.0 είτε αναθέτοντας απευθείας 
υπολογιστικό φόρτο στους πελάτες, πιθανότατα χρησιµοποιώντας το API διαχείρισης 
φορτίου πελάτη του SchedScripter. 

    Ενώ το SchedScripter αρχικά αναπτύχθηκε για να χρησιµοποιηθεί στην υποδοµή 
Grid του EGEE, το πλαίσιο είναι γενικό και µπορεί να χρησιµοποιηθεί και έξω από το 
EGEE επίσης, ακόµα και σε ένα περιβάλλον συστοιχιών υπολογιστών το οποίο δεν 
έχει µεσσισµικό Grid. 

 

5.3 Λύση του Προβλήματος 

    Στα προβλήµατα χρονοπρογραµµατισµού µπορούµε να βρούµε την βέλτιστη λύση 
αν εξετάσουµε τις λύσεις που προκύπτουν από όλους τους πιθανούς συνδυασµούς 
των παραγόντων που διαµορφώνουν την λύση, στη συγκεκριµένη περίπτωση τις 
εξετάσεις, τις περιόδους και τις αίθουσες. Ωστόσο, στη πλειονότητα των 
περιπτώσεων η πλήρης απαρίθµηση όλων των λύσεων είναι, λόγω του χρόνου που 
απαιτείται, αδύνατη.  

    Υπάρχουν πολλές µέθοδοι βελτιστοποίησης αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει µια η 
οποία να υπερτερεί έναντι όλων των άλλων σε όλα τα προβλήµατα. Η κατασκευή του 
µαθηµατικού µοντέλου ενός προβλήµατος χρησιµοποιείται για την αποσαφήνισή του, 
αλλά και για την επίλυσή του. Για παράδειγµα, χρησιµοποιώντας κατάλληλο 
λογισµικό διάφορες µέθοδοι  βελτιστοποίησης, όπως ο µαθηµατικός 
προγραµµατισµός και ο προγραµµατισµός µε περιορισµούς είναι σε θέση να 
χρησιµοποιήσουν το µαθηµατικό µοντέλο του προβλήµατος και να οδηγήσουν στην 
επίλυσή του. Η δηµιουργία, όµως, του µαθηµατικού µοντέλου δεν µπορεί να 
χαρακτηριστεί ως εύκολη ή τυποποιηµένη λόγω της πολυπλοκότητας των 
προβληµάτων βελτιστοποίησης πραγµατικού κόσµου. Για να γίνει δυνατή η 
αντιµετώπιση του προβλήµατος ενδέχεται να επιχειρηθεί η απλοποίηση του µοντέλου 
του υπό εξέταση προβλήµατος. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση παρουσιάζεται ο 
κίνδυνος της επίλυσης ενός µοντέλου προβλήµατος που δεν αντιστοιχεί πλέον στο 
πραγµατικό πρόβληµα για το οποίο αρχικά είχε ζητηθεί λύση.  

    Οι  µεταευρετικές µέθοδοι, οι οποίες παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 3, είναι ένας 
τρόπος αντιµετώπισης του ανωτέρω προβλήµατος. Οι µέθοδοι αυτές µπορούν 
οδηγήσουν την αναζήτηση προς λύσεις µε καλύτερη αξιολόγηση ή προς περιοχές του 
χώρου αναζήτησης οι οποίες καθορίζονται από την εξέταση παλαιότερων αποφάσεων 
που  είχαν ληφθεί κατά την αναζήτηση και το αντίκτυπο που είχαν σε σχέση µε την 
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αποδοτικότητα της µεθόδου. Ο τερµατισµός της αναζήτησης µπορεί να ελέγχεται µε 
διάφορους τρόπους. Συνήθως επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα 
κριτήρια: µέγιστος αριθµός επαναλήψεων, µέγιστος χρόνος εκτέλεσης, µέγιστος 
αριθµός επαναλήψεων χωρίς βελτίωση και εύρεση λύσης η οποία έχει καλύτερη 
αξιολόγηση από ένα συγκεκριµένο όριο ποιότητας λύσης. Στην περίπτωση που οι 
µεταευρετικές µέθοδοι σχεδιαστούν ή τροποποιηθούν ώστε να είναι δυνατή η 
εφαρµογή τους σε κατανεµηµένο περιβάλλον, όπως το Grid, τότε γίνεται ένα µεγάλο 
βήµα προς την αποδοτικότερη επίλυση του προβλήµατος.  

    Στην συνέχεια, παρουσιάζεται ο τρόπος επίλυσης του προβλήµατος 
χρονοπρογραµµατισµού εξετάσεων που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 4. Η 
διαδικασία επίλυσης βασίζεται στις διεργασίες κατασκευής και βελτίωσης λύσεων 
που υλοποιήθηκαν από τους ερευνητές του εργαστηρίου Συστηµάτων Υπολογιστών 
του Πανεπιστηµίου Πατρών, Γκόγκου Χρήστου και Αλεφραγκή Παναγιώτη στα 
πλαίσια του διαγωνισµού ITC07. Η διαδικασία επίλυσης που παρουσιάστηκε στον 
διαγωνισµό αποτελούνταν από πολλά στάδια και χωριζόταν σε δυο βασικές φάσεις: 
µια κατά την οποία κατασκευάζεται µια αποδεκτή λύση και µια δεύτερη η οποία 
βελτιώνει τη λύση αυτή. Η παραπάνω προσέγγιση έδωσε πολύ καλά αποτελέσµατα τα 
οποία είναι συγκρίσιµα µε τα αποτελέσµατα του νικητή του διαγωνισµού, Tomas 
Muller.  

    Αρχικά, κατασκευάζεται ένας αριθµός λύσεων και επιλέγεται µια, µε βάση κάποια 
µέθοδο  επιλογής. Στη συνέχεια, γίνεται προσπάθεια για την παραγωγή νέων 
βελτιωµένων λύσεων χρησιµοποιώντας ένα µηχανισµό για αποδοτικότερη 
εξερεύνηση του χώρου αναζήτησης. Συγκεκριµένα, µε χρήση της λύσης που έχει 
επιλεγεί, ο χώρος αναζήτησης διαµελίζεται και σε κάθε τµήµα του γίνεται 
προσπάθεια αναζήτησης βελτιωµένων λύσεων. Με το τέλος της αναζήτησης, 
επιλέγεται µια νέα λύση, από το σύνολο των λύσεων που έχουν παραχθεί, η οποία 
χρησιµοποιείται για νέο διαµελισµό του χώρου αναζήτησης. Η διαδικασία αυτή 
επαναλαµβάνεται για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και στο τέλος προκύπτει 
µια λύση ως αποτέλεσµα της συνολικής αναζήτησης. Η όλη διαδικασία 
εκµεταλλεύεται πόρους του Grid για την επιτάχυνσή της και τον εντοπισµό λύσεων οι 
οποίες ίσως θα ήταν αδύνατον να βρεθούν σε λογικό χρονικό διάστηµα 
χρησιµοποιώντας την επεξεργαστική ισχύ ενός µοναδικού υπολογιστή.  

    Με βάση τις τρείς διαστάσεις κατηγοριοποίησης που παρουσιάστηκαν στο 
κεφάλαιο 3, η κατανεµηµένη διαδικασία επίλυσης που ακολουθήθηκε ανήκει στις 
κατηγορίες 1C/RS/SPSS. Οι τρείς διαστάσεις κατηγοριοποίησης υποδεικνύουν τον 
τρόπο µε τον οποίο ελέγχεται η γενική διαδικασία επίλυσης, πώς ανταλλάσσεται 
πληροφορία µεταξύ των διεργασιών, και την ποικιλία των µεθόδων επίλυσης που 
περιλαµβάνονται στην αναζήτηση για λύσεις, αντίστοιχα. 

    Σε ότι αφορά την πρώτη διάσταση, η µέθοδος επίλυσης που ακολουθείται ανήκει 
στην κατηγορία 1-έλεγχος(1C). Όπως είδαµε στο κεφάλαιο 3, στην συγκεκριµένη 
κατηγορία η καθολική αναζήτηση ελέγχεται από µια µοναδική διεργασία 
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συντονισµού, τον κύριο. Ο κύριος εκτελεί την ακολουθιακή µεταευρετική µέθοδο 
αλλά αποστέλλει εργασίες µε µεγάλο υπολογιστικό φόρτο για να εκτελεστούν 
παράλληλα από τους υπηρέτες, δηλαδή τους κόµβους εργασίας του Grid. Όπως 
βλέπουµε και στο σχήµα (Σ5.8), η συγκεκριµένη ακολουθιακή µέθοδος, την οποία 
χρησιµοποιεί ο κύριος, αποτελείται από την επιλογή µιας λύσης και το διαµελισµό 
του προβλήµατος µε βάση τη συγκεκριµένη λύση σε µια σειρά υποπροβληµάτων 
βελτίωσης. Τα συγκεκριµένα υποπροβλήµατα είναι οι εργασίες που αποστέλλει ο 
κύριος στους υπηρέτες για εκτέλεση. Αφού όλοι οι υπηρέτες ολοκληρώσουν τις 
εργασίες που τους έχουν ανατεθεί, επιστρέφουν τις λύσεις που έχουν παράγει στον 
κύριο, ο οποίος τις συλλέγει και µε κάποια συγκεκριµένη µέθοδο επιλέγει εκ νέου µια 
λύση ώστε να δηµιουργήσει νέα υποπροβλήµατα και να συνεχίσει τη διαδικασία 
αναζήτησης. 

 

(Σ5.8)∆ιαδικασία επίλυσης 

 

    Με βάση τη δεύτερη διάσταση κατηγοριοποίησης, η µέθοδος επίλυσης ανήκει στην 
κατηγορία Άκαµπτη(RS), αφού όλες οι διεργασίες βελτίωσης που εκτελούνται στους 
κόµβους εργασίας σταµατάνε και ξεκινάνε κάποια είδη επικοινωνίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών σε εξωγενώς προσδιορισµένες στιγµές, οι οποίες καθορίζονται από την 
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κύρια διεργασία ελέγχου. Συγκεκριµένα, η κύρια διεργασία επικοινωνεί µε τους 
υπηρέτες για να τους αποστείλει εργασίες προς εκτέλεση και όταν ολοκληρώσουν τις 
εργασίες τους επικοινωνεί και πάλι µαζί τους για να συλλέξει τις λύσεις που έχουν 
παράγει. Οι υπηρέτες δεν έχουν, εποµένως, δυνατότητα επικοινωνίας µε άλλους 
υπηρέτες. Μπορούν να επικοινωνήσουν µόνο µε την κύρια διεργασία και µόνο 
ύστερα από πρωτοβουλία της δεύτερης. 

    Τέλος, σε ότι αφορά την τρίτη διάσταση κατηγοριοποίησης, η διαδικασία επίλυσης 
ανήκει στην κατηγορία Ίδιο Αρχικό Σηµείο/Πληθυσµός, Ίδια Στρατηγική 
αναζήτησης(SPSS). Αυτό συµβαίνει γιατί οι κόµβοι εργασίας ξεκινούν από την ίδια 
λύση και χρησιµοποιούν την ίδια στρατηγική αναζήτησης. Πράγµατι, οι υπηρέτες, 
που τους ανατίθενται τα υποπροβλήµατα βελτίωσης, ξεκινούν από την ίδια λύση και 
προσπαθούν να αναζητήσουν µια νέα καλύτερη λύση  εφαρµόζοντας τις ίδιες 
στρατηγικές και µεθόδους αναζήτησης. Ωστόσο, η περιοχή την οποία εξερευνούν, 
είναι ένα υποσύνολο του χώρου αναζήτησης και κάθε υπηρέτης εργάζεται σε 
διαφορετική περιοχή. Εποµένως, έχουµε µια διαφοροποιηµένη εξερεύνηση στην 
οποία κάθε υπηρέτης εξερευνά διαφορετικό υποσύνολο του χώρου αναζήτησης. Αυτό 
βοηθάει να ξεπεράσουµε το πρόβληµα της σύγκλισης σε µια συγκεκριµένη περιοχή 
του χώρου αναζήτησης λόγω της εκκίνησης όλων των υποπροβληµάτων βελτίωσης 
από την ίδια αρχική λύση. 

 

5.3.1   Φάση Κατασκευής 

    Η φάση αυτή αποτελείται από την κατασκευή ενός συνόλου λύσεων και την 
επιλογή µιας από τις λύσεις αυτές η οποία θα χρησιµοποιηθεί ως η λύση η οποία θα 
βελτιωθεί στην αµέσως επόµενη φάση βελτίωσης. Για την κατασκευή των λύσεων 
χρησιµοποιείται η διεργασία κατασκευής λύσεων που υλοποιήθηκε από τους 
ερευνητές του εργαστηρίου Συστηµάτων Υπολογιστών. Όπως βλέπουµε στο σχήµα 
(Σ5.9), για τις ανάγκες του διαγωνισµού ο οποίος απαιτούσε παραγωγή λύσης σε 
πολύ µικρό χρονικό διάστηµα(όχι µεγαλύτερο από 546 δευτερόλεπτα), η διεργασία 
βελτίωσης ακολουθούσε τη διεργασία κατασκευής, βελτιώνοντας τη λύση η οποία 
προέκυπτε από την τελευταία. Θεωρείται ότι ο συνδυασµός αυτός της κατασκευής 
µιας λύσης µε τοπική αναζήτηση(local search) είναι πολύ αποδοτικός τρόπος για την 
κατασκευή προγραµµάτων εξετάσεων.  
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(Σ5.9)∆ιεργασία κατασκευής ακολουθούµενη από διεργασία βελτίωσης για την 
παραγωγή και βελτίωση µιας λύσης 

 

Εµείς για τις ανάγκες της φάσης κατασκευής χωρίσαµε τις δυο παραπάνω διεργασίες 
και χρησιµοποιήσαµε µόνη της τη διεργασία κατασκευής για την παραγωγή λύσεων. 

Η διαδικασία κατασκευής φαίνεται στο σχήµα (Σ5.10).  

 

(Σ5.10)∆ιαδικασία κατασκευής λύσης 

 

Η διαδικασία κατασκευής αποτελείται από δυο στάδια: το στάδιο προεπεξεργασίας 
και το στάδιο κατασκευής. Αρχικά το στάδιο προεπεξεργασίας αναλύει τα δεδοµένα 
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του προβλήµατος προσπαθώντας να εντοπίσει κρυµµένες εξαρτήσεις οι οποίες είναι 
δυνατό να διευκολύνουν τα επόµενα επίπεδα επίλυσης. Στη συνέχεια, στο στάδιο 
κατασκευής, κατασκευάζεται µε αυξητικό τρόπο ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
εξετάσεων. Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής µπορεί να επιχειρηθούν πολλαπλές 
κατασκευές ανάλογα µε το χρόνο που είναι διαθέσιµος και στο τέλος διατηρείται η 
καλύτερη καταγεγραµµένη  λύση. 

● Στάδιο Προεπεξεργασίας: Πολλές φορές, σε προβλήµατα χρονοπρογραµµατισµού 
εξετάσεων, εκτός από τις εξαρτήσεις µεταξύ των εξετάσεων που παρέχονται στα 
δεδοµένα εισόδου, υπάρχουν και κάποια είδη κρυφών εξαρτήσεων µεταξύ των 
εξετάσεων τα οποία προκύπτουν από τα δεδοµένα εισόδου και ο χειρισµός τους είναι 
ιδιαίτερα δύσκολος. Η διαδικασία κατασκευής του προγράµµατος διευκολύνεται σε 
µεγάλο βαθµό αν αυτές οι εξαρτήσεις αντιµετωπιστούν νωρίς στη διαδικασία 
επίλυσης. Το πρώτο είδος κρυφής εξάρτησης έχει να κάνει µε τη διάρκεια των 
εξετάσεων που συµπίπτουν. Οι διάρκειες των εξετάσεων που ανήκουν σε ένα σύνολο 
εξετάσεων που πρέπει να συµπέσουν µετατρέπονται και γίνονται ίσες µε τη διάρκεια 
της εξέτασης η οποία έχει τη µεγαλύτερη διάρκεια από όλες τις εξετάσεις του 
συγκεκριµένου συνόλου. Έτσι η κατάσταση κατά την οποία µια εξέταση ανατίθεται 
σε µια περίοδο και αργότερα πρέπει να αφαιρεθεί γιατί κάποια άλλη εξέταση που 
πρέπει να συµπίπτει µε αυτή έχει µεγαλύτερη διάρκεια αποφεύγεται. Η δεύτερη 
κρυφή εξάρτηση αναφέρεται σε περιορισµούς στη διάταξη εξετάσεων που 
συµπίπτουν. Οι περιορισµοί διάταξης εξετάσεων που ανήκουν σε ένα σύνολο 
εξετάσεων που πρέπει να συµπίπτουν, αντιγράφονται ώστε να εφαρµοστούν σε κάθε 
αντικείµενο του συνόλου. Για παράδειγµα, αν η εξέταση E1 έχει έναν περιορισµό 
διάταξης µε την εξέταση E2 που αναφέρει ότι η E1 πρέπει να χρονοπρογραµµατιστεί 
µετά την E2 και η E1 πρέπει να ανατεθεί στην ίδια περίοδο µε µια άλλη εξέταση E3, 
τότε συνεπάγεται ότι η E3 πρέπει να χρονοπρογραµµατιστεί µετά την E2. Η τρίτη 
κρυφή εξάρτηση χειρίζεται περιορισµούς διάταξης µεταξύ εξετάσεων που δεν 
αναφέρονται ρητά στα δεδοµένα. Για παράδειγµα, στο dataset 8 η εξέταση 494 πρέπει 
να χρονοπρογραµµατιστεί µετά την εξέταση 477 και η εξέταση 477 πρέπει να 
χρονοπρογραµµατιστεί µετά την εξέταση 495. Είναι προφανές ότι η εξέταση 494 
πρέπει επίσης να χρονοπρογραµµατιστεί µετά την εξέταση 495. Για να συλλάβουµε 
αυτή την πληροφορία, κατασκευάζουµε έναν κατευθυνόµενο γράφο όπου κάθε 
κόµβος αναπαριστά ένα µάθηµα που έχει το λιγότερο έναν περιορισµό διάταξης µε 
κάποιο άλλο. Μια ακµή από τον κόµβο E1 στον κόµβο E2 σηµαίνει ότι η εξέταση E2 
πρέπει να χρονοπρογραµµατιστεί µετά την εξέταση E1. Οι διασχίσεις πρώτα σε βάθος 
του γράφου χρησιµοποιούνται ξεκινώντας από κάθε κόµβο µε σειρά. Όταν το 
µονοπάτι που συνδέει δυο κόµβους έχει µήκος µεγαλύτερο του 1, ένας νέος 
περιορισµός διάταξης εισέρχεται µεταξύ των σχετικών εξετάσεων. Η δυσκολία 
χρονοπρογραµµατισµού µιας εξέτασης είναι συνάρτηση των εγγραφών, των 
συγκρούσεων µαθητών, της εκπαιδευτικής σηµασίας και άλλων κριτηρίων. Εξετάσεις 
µε αυξηµένη δυσκολία χρονοπρογραµµατισµού πρέπει να χρονοπρογραµµατίζονται 
πρώτες γιατί η µετέπειτα εισαγωγή τους στη διαδικασία χρονοπρογραµµατισµού 
πιθανότατα θα αυξήσει τον αριθµό των απαιτούµενων υπαναχωρήσεων. Η διάταξη 
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των µαθηµάτων πριν την εισαγωγή τους στο πρόγραµµα µε βάση αυτά τα κριτήρια 
είναι µια τεχνική που έχει χρησιµοποιηθεί πολλές φορές. Η διαδικασία της 
προεπεξεργασίας περιέχει τη δηµιουργία ενός γράφου και µιας διατεταγµένης λίστας 
που θα χρησιµοποιηθούν για τη διαδικασία κατασκευής ώστε να κατασκευαστεί 
αυξητικά το πρόγραµµα των εξετάσεων. Για την κατασκευή της διατεταγµένης 
λίστας, δηµιουργείται ένας πίνακας µε 7 γραµµές και E στήλες όπου E είναι ο 
αριθµός των εξετάσεων. Οι πρώτες τρείς γραµµές του πίνακα περιέχουν το 
σταθµισµένο βαθµό, το βαθµό και τον αριθµό των εγγραφών κάθε εξέτασης. Ο 
βαθµός µιας εξέτασης είναι ο αριθµός των εξετάσεων σε σύγκρουση µε αυτή, ενώ ο 
σταθµισµένος βαθµός µιας εξέτασης είναι το άθροισµα των βαρών των τόξων που 
συνδέουν τον κόµβο που αντιστοιχεί στην εξέταση µε άλλους κόµβους στο γράφο. Οι 
επόµενες τρείς γραµµές για κάθε στήλη j περιέχει τον αριθµό των εξετάσεων που 
πρέπει να ανατεθούν την ίδια περίοδο, τον αριθµό των εξετάσεων που δεν πρέπει να 
ανατεθούν την ίδια περίοδο και τον αριθµό των περιορισµών διάταξης που πρέπει να 
εφαρµοστούν για την εξέταση j. Η τελευταία γραµµή υποθέτει τιµή 1 για την στήλη j 
αν η σχετική εξέταση πρέπει να χρονοπρογραµµατιστεί σε µια αίθουσα χωρίς άλλες 
εξετάσεις, αλλιώς υποθέτει τιµή 0. Οι τιµές κάθε γραµµής κανονικοποιούνται έτσι 
ώστε να αντικατασταθούν από τιµές στο διάστηµα [0,1] χρησιµοποιώντας την 
παρακάτω σχέση: 
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Εάν µια γραµµή περιέχει µόνο µια µοναδική τιµή, τότε η παραπάνω σχέση δεν 
εφαρµόζεται και όλες οι τιµές της γραµµής αντικαθίστανται µε το µηδέν. Μετά από 
αυτό, οι εξετάσεις διατάσσονται µε βάση την τιµή που προκύπτει από την άθροιση 
κάθε στήλης στον κανικοποιηµένο πίνακα. Οι εξετάσεις µε µεγαλύτερες τιµές 
προτιµώνται από τον αλγόριθµο κατασκευής να τοποθετούνται στο πρόγραµµα 
πρώτες. Έγιναν πειράµατα ενσωµατώνοντας βαθµό κορεσµού στον παραπάνω πίνακα 
αλλά τα αποτελέσµατα δεν ήταν γενικά καλύτερα. Ο βαθµός κορεσµού αναφέρεται 
στις διαθέσιµες περιόδους για κάθε εξέταση και πρέπει να ξανά υπολογίζεται για όλες 
τις εξετάσεις που δεν έχουν χρονοπρογραµµατιστεί µετά από κάθε ανάθεση. Η 
δυναµική φύση του βαθµού κορεσµού µεταφράζεται σε περαιτέρω υπολογισµούς που 
πρέπει να επαναληφτούν µετά από κάθε ανάθεση εξέτασης για τις εξετάσεις που δεν 
έχουν χρονοπρογραµµατιστεί. Λόγω των παραπάνω λόγων αποφασίστηκε να µην 
συµπεριληφθεί ο βαθµός κορεσµού στον αλγόριθµο κατασκευής. 

● Στάδιο Κατασκευής: Στο συγκεκριµένο στάδιο κατασκευάζεται µια αποδεκτή λύση. 
Χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από το στάδιο προεπεξεργασίας, 
η λύση κατασκευάζεται σταδιακά µε την επιλογή τριάδων που αποτελούνται από 
εξέταση, περίοδο και αίθουσα. Αυτό γίνεται οργανώνοντας ένα τουρνουά µεταξύ των 
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αντικειµένων της διατεταγµένης λίστας των εξετάσεων που περιγράψαµε στην 
προηγούµενη ενότητα η οποία γίνεται αυτό που είναι γνωστό στην GRASP ορολογία 
ως Λίστα Περιορισµένων Υποψηφίων(Resource Candidate List). Πιο συγκεκριµένα, 
η Λίστα Περιορισµένων Υποψηφίων κατασκευάζεται επιλέγοντας τα N υψηλότερα 
αντικείµενα της λίστας, όπου N είναι µια παράµετρος χρόνου εκτέλεσης. Το 
τουρνουά χρησιµοποιείται για να δώσει πλεονέκτηµα στις εξετάσεις που έχουν υψηλή 
κατάταξη. Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποιείται µια γραµµική κλίση η οποία αναθέτει 
σε κάθε στοιχείο της λίστας την τιµή 1/ri όπου r i είναι η κατάταξη του στοιχείου. 
Συνεπώς, η πιθανότητα κάθε ενός από τα πρώτα N στοιχεία της λίστας δίνεται από 
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Η παραπάνω µέθοδος επιλογής εξετάσεων χρησιµοποιείται µόνο όταν δεν υπάρχουν 
εξετάσεις υψηλής προτεραιότητας. Οι εξετάσεις υψηλής προτεραιότητας ίσως είναι 
εξετάσεις που µετακινήθηκαν από το πρόγραµµα ως αποτέλεσµα της ανάθεσης άλλων 
εξετάσεων. Στη συνέχεια, επιλέγονται η περίοδος και η αίθουσα στις οποίες θα 
ανατεθεί η εξέταση. Η λίστα των εξετάσεων στις οποίες µπορεί να 
χρονοπρογραµµατιστεί η εξέταση ανακατεύεται και όλες οι περίοδοι εξετάζονται στη 
σειρά. Για κάθε περίοδο που εξετάζεται υπολογίζεται το κόστος της ανάθεσης της 
εξέτασης σε κάθε αίθουσα. Εάν η αύξηση του κόστους είναι µηδενική, εξετάζεται ο 
αριθµός των θέσεων που µένουν ελεύθερες. Από όλα τα ζευγάρια περιόδων και 
αιθουσών που οδηγούν σε µηδενική αύξηση κόστους, επιλέγεται αυτό που αφήνει το 
µικρότερο αριθµό κενών θέσεων. Αν δεν υπάρχει κάποιο ζευγάρι που να οδηγεί σε 
µηδενικό κόστος, επιλέγεται το ζευγάρι µε τη µικρότερη αύξηση κόστους. Για να 
επιταχυνθεί η κατασκευή του προγράµµατος, µόνο ένας προκαθορισµένος αριθµός 
ζευγαριών περιόδων και αιθουσών µε µηδενική αύξηση κόστους εξετάζεται και αν 
βρεθεί ένα ζευγάρι που αφήνει µέχρι F ελεύθερες θέσεις, η εξέταση ανατίθεται σε 
αυτό άµεσα. Οι τιµές του F κυµαίνονται από 5% µέχρι 10% του συνολικού αριθµού 
των θέσεων κάθε αίθουσας. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του προγράµµατος, η 
άπληστη τοποθέτηση των εξετάσεων σε περιόδους και αίθουσες ίσως οδηγήσει τη 
διαδικασία κατασκευής σε µια κατάσταση όπου δεν υπάρχουν διαθέσιµες περίοδοι 
για µια εξέταση. Αυτό συµβαίνει πιο συχνά όταν το πρόβληµα είναι υπόκειται σε 
πολλούς περιορισµούς. Ένας µηχανισµός υπαναχώρησης(backtracking) επιλέγει µια 
περίοδο και µια αίθουσα που θα αδειάσουν από τις εξετάσεις που δεν επιτρέπουν την 
ανάθεση της επιλεγµένης εξέτασης. Αυτό συµβαίνει µε την εκµετάλλευση ενός 
επιπλέον πεδίου, των µετακινήσεων, που προστίθεται σε κάθε εξέταση και 
καταγράφει το συνολικό αριθµό των µαθητών που έχουν µετακινηθεί εξαιτίας αυτής 
της εξέτασης. Όταν µια εξέταση προκαλεί τη µετακίνηση κάποιας άλλης εξέτασης, ο 
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αριθµός των µαθητών της δεύτερης εξέτασης προστίθεται στον αριθµό των 
µετακινήσεων της  πρώτης εξέτασης. Για την εύρεση της περιόδου και της αίθουσας 
που µια εξέταση θα ανατεθεί, εξετάζονται όλες οι περίοδοι και όλες οι αίθουσες. Για 
κάθε περίοδο και αίθουσα κατασκευάζεται µια λίστα που περιέχει τις εξετάσεις που 
απαγορεύουν στην εξέταση που έχει επιλεγεί να τοποθετηθεί εκεί εξαιτίας 
συγκρούσεων µεταξύ των µαθητών ή άλλου είδους περιορισµών. Είναι πιθανό, ακόµα 
και αν όλες οι εξετάσεις που περιέχονται στη λίστα απαγόρευσης της εξέτασης 
µετακινηθούν, να µην υπάρχουν αρκετές θέσεις την συγκεκριµένη περίοδο και στη 
συγκεκριµένη αίθουσα. Σε αυτή την περίπτωση ένας αριθµός µη συγκρουόµενων 
εξετάσεων πρέπει να µετακινηθεί. Ο αλγόριθµος παράγει όλους τους συνδυασµούς 
εξετάσεων που πρέπει να µετακινηθούν σε κάθε περίοδο και αίθουσα για να 
ελευθερωθεί ο απαιτούµενος αριθµός θέσεων και υπολογίζει το άθροισµα του πεδίου 
µετακινήσεων όλων των εξετάσεων που ανήκουν στο συνδυασµό µε τον αριθµό των 
µαθητών που έχει κάθε εξέταση. Από όλους τους συνδυασµούς επιλέγεται αυτός µε 
την µικρότερη τιµή. Οι εξετάσεις που ανήκουν στο συνδυασµό που έχει επιλεγεί 
εκτοπίζονται πίσω στις εξετάσεις που δεν έχουν χρονοπρογραµµατιστεί και το πεδίο 
των µετακινήσεων της εξέτασης που εισάγεται στο πρόγραµµα αυξάνεται µε το 
συνολικό αριθµό των µαθητών όλων των µετακινηθέντων εξετάσεων. Ο παραπάνω 
µηχανισµός αποδείχτηκε ιδιαίτερα αποτελεσµατικός στην κατασκευή αποδεκτών 
λύσεων. Λόγω της στοχαστικής φύσης της διαδικασίας κατασκευής, µια λύση µπορεί 
να έχει χαµηλότερο κόστος από µια άλλη. Για να σταµατήσουµε τις κατασκευές που 
έχουν µικρότερες πιθανότητες να δώσουν χαµηλότερο κόστος από αυτό της 
καλύτερης λύσης, το κόστος των προγραµµάτων υπό κατασκευή συγκρίνεται σε 
σχέση µε το καλύτερο κόστος και αν είναι µεγαλύτερο, η κατασκευή που βρίσκεται 
σε εξέλιξη εγκαταλείπεται. Ανάλογα µε το µέγεθος του προβλήµατος και τον 
διαθέσιµο χρόνο εκτέλεσης, η κατασκευή µπορεί να λάβει χώρα από λίγες µέχρι 
αρκετές φορές. Η φάση κατασκευής µπορεί να σταµατήσει πριν λήξει ο διαθέσιµος 
χρόνος αν µια σειρά από συνεχόµενες κατασκευές δεν δώσει καλύτερα 
αποτελέσµατα. 

    Αρχικά, δηµιουργούµε ένα σύνολο εργασιών κατασκευής λύσεων και στέλνουµε 
κάθε µια από τις εργασίες αυτές σε ένα κόµβο εργασίας του Grid προς εκτέλεση. Από 
κάθε µια από τις εργασίες αυτές προκύπτει, σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
περιγράφηκε παραπάνω, µια λύση του προβλήµατος, δηλαδή ένα ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα εξετάσεων του στιγµιότυπου του προβλήµατος που επιλύεται. Από το 
σύνολο των λύσεων που προκύπτει επιλέγεται µια από τις λύσεις αυτές. Η λύση που 
θα επιλεγεί θα είναι η αρχική λύση της φάσης βελτίωσης που θα ακολουθήσει την 
φάση κατασκευής. Στα πειράµατα που έγιναν χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω 
µέθοδοι για την επιλογή µιας λύσης: 

● Επιλογή τυχαίας λύσης: Επιλέγεται µια τυχαία λύση από το σύνολο των λύσεων που 
έχουν κατασκευαστεί. 

● Επιλογή καλύτερης λύσης: Επιλέγεται η καλύτερη λύση, δηλαδή η λύση µε το 
µικρότερο κόστος, από το σύνολο των λύσεων που έχουν κατασκευαστεί. Αν 
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υπάρχουν δυο ή περισσότερες λύσεις που έχουν ίσα κόστη, µικρότερα από όλες τις 
άλλες λύσεις, τότε επιλέγεται τυχαία µια εξ’ αυτών. 

● Επιλογή τυχαίας λύσης από ένα υποσύνολο των καλύτερων λύσεων: Επιλέγεται µια 
τυχαία λύση από ένα συγκεκριµένο υποσύνολο των καλύτερων. Αφού καθοριστεί ο 
αριθµός των λύσεων από τις οποίες θα επιλεγεί κάποια, ο αριθµός αυτός 
συµπληρώνεται µε τις καλύτερες λύσεις που έχουν κατασκευαστεί και επιλέγεται µια 
τυχαία. 

● Επιλογή µέσω τουρνουά: Επιλέγεται η καλύτερη λύση από ένα συγκεκριµένο 
υποσύνολο λύσεων. Αφού καθοριστεί ο αριθµός των λύσεων από τις οποίες θα 
επιλεγεί κάποια, τυχαίες λύσεις από το σύνολο των λύσεων επιλέγονται για να 
συµπληρώσουν τον συγκεκριµένο αριθµό. Από τις λύσεις αυτές επιλέγεται η 
καλύτερη.     

5.3.2   Δημιουργία Υποπροβλημάτων 

    Μετά την κατασκευή των αρχικών λύσεων και την επιλογή µιας λύσης, η λύση 
αυτή χρησιµοποιείται για την δηµιουργία ενός συνόλου υποπροβληµάτων καθένα από 
τα οποία θα χρησιµοποιήσει πόρους του Grid για την εκτέλεσή του. Τα 
υποπροβλήµατα αυτά είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους και µπορούν να εκτελεστούν 
παράλληλα.  

    Στα πειράµατα που έγιναν χρησιµοποιήθηκαν διάφορες στρατηγικές για τη 
δηµιουργία των υποπροβληµάτων. Όλες, ωστόσο, είχαν ως σκοπό την καλύτερη 
εξερεύνηση του χώρου αναζήτησης, µέσω της εξερεύνησης διαφορετικών περιοχών 
του. Η στρατηγική που χρησιµοποιήθηκε σχεδόν σε όλα τα πειράµατα περιελάµβανε 
το διαµελισµό του χώρου αναζήτησης σύµφωνα µε την παρακάτω στρατηγική: 
∆ηµιουργούνται συνολικά τόσα υποπροβλήµατα όσες και οι περίοδοι του 
στιγµιότυπου του προβλήµατος που επιλύεται. Σε κάθε υποπρόβληµα δεν 
επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια της βελτίωσης για την παραγωγή νέας λύσης, η αλλαγή 
περιόδου στις εξετάσεις οι οποίες είναι προγραµµατισµένες σε µια συγκεκριµένη 
περίοδο της αρχικής λύσης. Με τον τρόπο αυτό, σε κάθε υποπρόβληµα, µια περίοδος 
διατηρείται ως έχει στην αρχική λύση και επιτρέπεται µόνο στις εξετάσεις των 
υπολοίπων περιόδων να χρονοπρογραµµατιστούν διαφορετικά.  

    Η παραπάνω µέθοδος χρησιµοποιείται για την αποσύνθεση πεδίου, µια στρατηγική 
που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 3. Όπως αναφέρθηκε η αποσύνθεση πεδίου ή 
αποσύνθεση χώρου αναζήτησης είναι µια σηµαντική στρατηγική παραλληλισµού, η 
οποία περιλαµβάνει διαίρεση του χώρου αναζήτησης σε µικρότερα, συχνά 
κοµµατιασµένα αλλά όχι απαραίτητα εξαντλητικά σύνολα και επίλυση των 
υποπροβληµάτων που προκύπτουν εφαρµόζοντας την ακολουθιακή µεταευρετική 
µέθοδο σε κάθε σύνολο. Στην παρούσα περίπτωση, διαµελίζουµε το διάνυσµα 
κάποιας λύσης, και κάθε ένα από τα διανύσµατα που προκύπτουν οδηγεί σε ένα 
υποσύνολο το οποίο ορίζει ένα υποπρόβληµα. Ο διαµελισµός που πραγµατοποιούµε 
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επιτρέπει στα νήµατα να επικαλύπτονται, δηλαδή τα µεταευρετικά νήµατα δεν 
εξερευνούν εντελώς διαφορετικές περιοχές του χώρου αναζήτησης και µπορούν να 
οδηγηθούν στις ίδιες λύσεις. Ωστόσο, οι κινήσεις που εκτελούνται σε ένα 
υποπρόβληµα είναι αυστηρές στο αντίστοιχο υποσύνολο του χώρου αναζήτησης, 
δηλαδή τα µεταευρετικά νήµατα περιορίζονται στα υποσύνολά τους και 
απαγορεύονται κινήσεις οι οποίες περιλαµβάνουν λύσεις που δεν ανήκουν στα 
συγκεκριµένα υποσύνολα. Επιπλέον, τα νήµατα βελτίωσης αποτελούν ολόκληρες 
λύσεις του προβλήµατος, αφού καθένα από αυτά παράγει µια ολοκληρωµένη λύση. 

5.3.3   Φάση Βελτίωσης 

    Η φάση βελτίωσης αποτελείται από τη βελτίωση των λύσεων που έχουν προκύψει 
από το στάδιο δηµιουργίας υποπροβληµάτων. Στην ουσία, πρόκειται για µαζική 
βελτίωση της ίδιας λύσης, η οποία συνήθως έχει υποστεί κάποιους περιορισµούς στη 
βελτίωσή της. Οι διεργασίες βελτίωσης των λύσεων είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους κι 
έτσι µπορούν να εκτελεστούν παράλληλα σε ένα περιβάλλον Grid. Η διαδικασία που 
χρησιµοποιείται για τη βελτίωση των λύσεων έχει υλοποιηθεί από τους ερευνητές του 
εργαστηρίου Συστηµάτων Υπολογιστών και φαίνεται στο σχήµα (Σ5.11). 

 

(Σ5.11)∆ιαδικασία βελτίωσης λύσης  

    Η διαδικασία βελτίωσης ενσωµατώνει πολλαπλές µεθόδους βελτίωσης, όπως 
αναζήτηση Tabu, κριτήρια διάταξης(ordering criteria), προσοµοιωµένη ανόπτηση και 
άλλες ευρετικές µεθόδους. Επιπλέον κατά τη διάρκεια της φάσης βελτίωσης, µια 
µορφή Ακέραιου Προγραµµατισµού(Integer Programming) η οποία χρησιµοποιεί ως 
µηχανισµό επίλυσης τον αλγόριθµο ∆ιακλάδωσης και Οριοθέτησης(Branch and 
Bound) χρησιµοποιείται για έναν αριθµό ξεχωριστών υποπροβληµάτων. 

    Η διαδικασία βελτίωσης αποτελείται από τέσσερα στάδια: το στάδιο αναρρίχησης 
λόφων, το στάδιο προσοµοιωµένης ανόπτησης, το στάδιο βελτιώσεων ανά περίοδο 
και το στάδιο ανακίνησης. Ξεκινάει από µια συγκεκριµένη λύση και στόχος της είναι 
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ο εντοπισµός µιας καλύτερης λύσης. Στη φάση αυτή, το πρώτο βήµα το οποίο 
χρησιµοποιείται µόνο µια φορά πραγµατοποιεί µια τοπική αναζήτηση µε απότοµη 
κατάβαση η οποία ολοκληρώνεται όταν φτάσει σε ένα οροπέδιο(plateau). Μετά από 
αυτό, ξεκινάει ένα δεύτερο επίπεδο τοπικής αναζήτησης το οποίο χρησιµοποιεί 
προσοµοιωµένη ανόπτηση ώστε να είναι δυνατή η διαφυγή από το τοπικό βέλτιστο. 
Όταν οι συνθήκες συνηγορούν στο ότι η προσοµοιωµένη ανόπτηση δεν µπορεί πλέον 
να βελτιώσει τη λύση, σχηµατίζεται ένα υποπρόβληµα βελτιώσεων ανά περίοδο για 
κάθε µια από τις περιόδους του προγράµµατος. Αυτά τα υποπροβλήµατα λαµβάνουν 
υπόψη ποινές σχετικές µε τη χρησιµοποίηση συγκεκριµένων αιθουσών καθώς και 
ποινές σχετικές µε το χρονοπρογραµµατισµό εξετάσεων διαφορετικής διάρκειας στην 
ίδια αίθουσα προσπαθώντας να µεταθέσουν κάποιες εξετάσεις κάθε περιόδου σε 
διαφορετικές αίθουσες ώστε να µειώσουν τις συγκεκριµένες ποινές. Τα παραπάνω 
αναλαµβάνει το πακέτο µαθηµατικής επίλυσης GLPK. Στην περίπτωση που ακόµη 
και η επίλυση των υποπροβληµάτων βελτίωσης ανά περίοδο αποτύχει να βελτιώσει 
την τρέχουσα λύση, λαµβάνει δράση ένα επιπλέον επίπεδο ανακίνησης της λύσης το 
οποίο προσπαθεί να κρατήσει το µεγαλύτερο µέρος του προγράµµατος ως έχει ενώ 
χρονοπρογραµµατίζει ξανά κάποιες εξετάσεις οι οποίες δεν έχουν προγραµµατιστεί 
µε το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Στη συνέχεια, η φάση βελτίωσης συνεχίζεται 
περνώντας ξανά στο στάδιο της προσοµοιωµένης ανόπτησης. Η φάση της βελτίωσης 
ολοκληρώνεται µε τη λήξη του χρόνου που έχει δοθεί στην όλη διαδικασία.  

● Στάδιο Αναρρίχησης Λόφων: Η αναρρίχηση λόφων είναι η πιο απλή µέθοδος 
τοπικής αναζήτησης. Αποδέχεται µια νέα λύση που προέρχεται από µια υπάρχουσα 
µόνο όταν το κόστος της νέας λύσης είναι καλύτερο. Για να εφαρµοστεί η 
αναρρίχηση λόφων στο πρόβληµα έπρεπε να οριστεί µια γειτονιά ικανή να παράγει 
υποσχόµενες νέες λύσεις. Η γειτονιά που χρησιµοποιείται στη φάση βελτίωσης 
καθορίζεται από το σκεπτικό των Kempe Chains. Οι Kempe Chains προέκυψαν από 
την επίλυση του προβλήµατος τεσσάρων χρωµάτων ενώ η χρησιµοποίησή τους στη 
λύση προβληµάτων χρονοπρογραµµατισµού εξετάσεων είναι πολύ συχνή. Κορυφές 
γράφων τοποθετούνται σε σύνολα σύµφωνα µε το χρώµα που τους έχει ανατεθεί και 
στόχος είναι να παραχθούν νέες αποδεκτές λύσεις µετακινώντας τις κορυφές µεταξύ 
αυτών των συνόλων. Μια µετακίνηση µπορεί να οδηγήσει σε µια µη αποδεκτή λύση 
επειδή κόµβοι του ίδιου χρώµατος δεν πρέπει να συνδέονται απευθείας. 
Χρησιµοποιώντας τις Kempe Chains, οι κινήσεις προς αποδεκτές λύσεις είναι 
εγκεκριµένες. Αυτό συµβαίνει µε την επιλογή δυο θέσεων και την κατασκευή ενός 
αριθµού αλυσίδων που αποτελούνται από κορυφές που ανήκουν σε κάθε ένα από τα 
σύνολα. Εάν µια κορυφή κάποιας αλυσίδας µετακινηθεί από το ένα σύνολο στο άλλο, 
τότε όλες οι υπόλοιπες κορυφές της ίδιας αλυσίδας πρέπει επίσης να µετακινηθούν 
στο άλλο σύνολο για να κρατήσουν τη λύση αποδεκτή. Στον αλγόριθµό µας κάθε 
περίοδος µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα χρώµα και στόχος είναι να χρωµατίσουµε το 
γράφο ώστε να µην υπάρχουν κορυφές του ίδιου χρώµατος απευθείας συνδεµένες. 
Αφού έχουµε στην κατοχή µας ήδη µια αποδεκτή λύση που προέκυψε από τη φάση 
κατασκευής, έχουµε επίσης έναν κατάλληλο χρωµατισµό του υπάρχων γράφου. Έτσι 
οι Kempe Chains µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή νέων αποδεκτών 
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λύσεων σύµφωνα µε τις συγκρούσεις µεταξύ των εξετάσεων. Κακή επιλογή των 
περιόδων  που θα χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία των Kempe Chains ίσως 
οδηγήσει σε κύκλους µη βελτιωτικών βηµάτων και στην αγνόηση τµηµάτων του 
χώρου αναζήτησης τα οποία θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµα. Μετά την προσπάθεια 
πολλών εναλλακτικών, η ακόλουθη διαδικασία έδειξε να παράγει καλά 
αποτελέσµατα. ∆οθέντος ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος, υπολογίζεται η 
µείωση κόστους που προέρχεται από την αφαίρεση κάθε εξέτασης. Στη συνέχεια 
λαµβάνει χώρα ένα τουρνουά µεταξύ των εξετάσεων όπου κάθε εξέταση συµµετέχει 
µε µια τιµή ίση µε τη µείωση κόστους της ενώ η πιθανότητα επιλογής αυτής της 
εξέτασης είναι ανάλογη µε την τιµή της. Η ιδέα είναι να µετακινήσουµε εξετάσεις 
που έχουν χρονοπρογραµµατιστεί άσχηµα στο πρόγραµµα. Όταν επιλεγεί µια 
εξέταση, η περίοδος στην οποία είναι ήδη χρονοπρογραµµατισµένη γίνεται µια από 
τις δυο περιόδους που θα χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία των Kempe Chains. Η 
δεύτερη περίοδος επιλέγεται µε βάση τις αποτυχίες παλαιότερων επιλογών 
χρησιµοποιώντας µια µέθοδο που µοιάζει στο Tabu search. Οι Kempe Chains για 
κάθε ζεύγος περιόδων διατάσσονται σύµφωνα µε το µήκος τους µε τις µικρές 
αλυσίδες να εξετάζονται πριν από τις µεγαλύτερες. Για κάθε Kempe Chain όλες οι 
εξετάσεις αφαιρούνται προσωρινά και κάθε εξέταση µεταφέρεται στην άλλη περίοδο 
σχετικά µε την περίοδο που ήταν χρονοπρογραµµατισµένη, ξεκινώντας από τις 
εξετάσεις µε τις περισσότερες εγγραφές. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι 
συγκρούσεις µαθητών αλλά παρ' όλα αυτά το πρόγραµµα µπορεί να είναι µη 
αποδεκτό λόγω άλλων ισχυρών περιορισµών. Εάν το πρόγραµµα είναι αποδεκτό, 
υπολογίζονται οι ποινές του για όλες τις διαθέσιµες αίθουσες. Ανάµεσα στις αίθουσες 
οι οποίες παράγουν το µικρότερο κόστος επιλέγεται η αίθουσα που αφήνει το 
µικρότερο ποσοστό ελεύθερων θέσεων σύµφωνα µε τη χωρητικότητά της. Εάν το 
πρόγραµµα είναι µη αποδεκτό η αλυσίδα δεν λαµβάνεται υπόψη. Σε κάθε περίπτωση 
η διαδικασία συνεχίζεται χρησιµοποιώντας την επόµενη αλυσίδα. Όταν ο αλγόριθµος 
βελτιώνει τη λύση αφήνεται επιπλέον χρόνος στη διαδικασία. 

● Στάδιο Προσοµοιωµένης Ανόπτησης: Η προσοµοιωµένη ανόπτηση είναι µια 
δηµοφιλής µεταευρετική µέθοδος η οποία έχει εφαρµοστεί µε επιτυχία σε πολλά 
συνδυαστικά προβλήµατα βελτιστοποίησης. Μοιάζει πολύ µε την αναρρίχηση λόφων, 
αντί όµως να διαλέγει την καλύτερη µετακίνηση, διαλέγει µια τυχαία. Αν η 
µετακίνηση βελτιώνει το κόστος γίνεται πάντα αποδεκτή. Αλλιώς, ο αλγόριθµος 
αποδέχεται την µετακίνηση µε κάποια πιθανότητα µικρότερη του 1. Η πιθανότητα 
µειώνεται εκθετικά µε το 'πόσο κακή' είναι η µετακίνηση. Επίσης µειώνεται καθώς 
κατεβαίνει η θερµοκρασία T. Οι 'κακές' µετακινήσεις είναι πιο πιθανό να γίνουν 
αποδεκτές στην αρχή όταν η θερµοκρασία T είναι υψηλή, ενώ γίνονται λιγότερο 
πιθανές καθώς µειώνεται το T.Η επιτυχία της προσοµοιωµένης ανόπτησης 
εντοπίζεται στην ικανότητά της να ξεφεύγει από τοπικά βέλτιστα. Οι αρχικές 
παράµετροί της για την θερµοκρασία και την ψύξη τίθενται στις τιµές 10 και 0.99. Η 
διαδικασία ξεκινάει από την αρχή όταν φτάσει σε ένα κατώτατο όριο θερµοκρασία, 
ίσο µε 0.0001 βαθµούς, επαναφέροντας την καλύτερη λύση που έχει βρεθεί. Ανάλογα 
µε την επιτυχία βελτίωσης της λύσης στις προηγούµενες επαναλήψεις του 
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αλγορίθµου, η αρχική θερµοκρασία και το κατώτατο όριο θερµοκρασίας είναι δυνατό 
να αλλάξουν. Ρυθµίζοντας τις παραµέτρους, περιµένουµε ότι η µέθοδος θα είναι 
ικανή να ξεφύγει από τοπικά βέλτιστα και συνεπώς να µετακινηθεί σε καλύτερες 
λύσεις. Από την άλλη, αν την αµέσως προηγούµενη φορά που έτρεξε η µέθοδος, 
κατάφερε να βρει µια καλύτερη λύση, οι παράµετροι της προσοµοιωµένης ανόπτησης 
επιστρέφουν στις αρχικές τιµές. Η µέθοδος µπορεί να εγκαταλειφθεί αν δεν υπάρξει 
βελτίωση για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή τα επόµενα 
στάδια προσπαθούν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα να βελτιώσουν τη λύση µέχρι 
η διαδικασία να επιστρέψει ξανά στο στάδιο της προσοµοιωµένης ανόπτησης.  

● Στάδιο Βελτιώσεων ανά Περίοδο: Το πρόγραµµα που παράγεται όταν το στάδιο 
προσοµοιωµένης ανόπτησης τερµατίσει εξετάζεται περαιτέρω περίοδο ανά περίοδο 
έτσι ώστε να ανακαλυφτούν και να βελτιωθούν καταστάσεις που ίσως οδηγήσουν σε 
περαιτέρω βελτιώσεις κόστους. Το κόστος µπορεί να µειωθεί από τη µη 
χρησιµοποίηση αιθουσών µε υψηλές ποινές και µε την αποφυγή τοποθέτησης 
εξετάσεων µε διαφορετικές διάρκειες στην ίδια αίθουσα. Για τις ανάγκες βελτίωσης 
σχηµατίστηκε το παρακάτω µοντέλο Ακέραιου Προγραµµατισµού. E είναι το σύνολο 
των εξετάσεων, R είναι το σύνολο των αιθουσών και K είναι το σύνολο των 
διακριτών διαρκειών εξέτασης. si είναι ο αριθµός των εγγεγραµµένων µαθητών στην 
εξέταση i, cj είναι η χωρητικότητα της αίθουσας j, pj είναι η ποινή για τη 
χρησιµοποίηση της αίθουσας j, Pnmd είναι η ποινή για εξετάσεις µε διαφορετική 
διάρκεια στην ίδια αίθουσα και dik είναι µια παράµετρος που έχει την τιµή 1 όταν η 
εξέταση i έχει διάρκεια ίση µε την kστη διακριτή διάρκεια από το σύνολο K αλλιώς 
έχει τιµή 0. xij είναι µια δυαδική τιµή που παίρνει την τιµή 1 όταν η εξέταση i 
χρονοπρογραµµατίζεται στην αίθουσα j αλλιώς παίρνει την τιµή 0. yj είναι µια 
ακέραια µεταβλητή που µετράει τον αριθµό των εξετάσεων που έχουν 
χρονοπρογραµµατιστεί στην αίθουσα j και τέλος zkj είναι µια δυαδική µεταβλητή µε 
τιµή 1 όταν η διακριτή διάρκεια k είναι µεταξύ των διαρκειών των εξετάσεων που 
έχουν χρονοπρογραµµατιστεί στην αίθουσα j. 
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Το παραπάνω µοντέλο λύνεται για κάθε περίοδο χρησιµοποιώντας τον ανοιχτού 
κώδικα µαθηµατικό επιλυτή GLPK. Ο GLPK εφαρµόζει έναν αλγόριθµο 
διακλάδωσης και οριοθέτησης µε LP χαλαρώσεις για την επίλυση προβληµάτων 
Ακέραιου Προγραµµατισµού. Λίγοι παράµετροι έπρεπε να ρυθµιστούν για να 
πάρουµε καλά αποτελέσµατα. Πειραµατιζόµενοι µε το µοντέλο παρατηρήσαµε ότι η 
διαδικασία επίλυσης επιταχύνθηκε µε τη χρησιµοποίηση του προχωρηµένου MIP 
επιλυτή του GLPK. Ο λόγος που προγραµµατίσαµε το στάδιο αυτό ήταν ότι οι λύσεις 
που παράγονται από τα προηγούµενα στάδια είναι πιθανό να αποτελούνται από µη 
βέλτιστες αναθέσεις εξετάσεων σε αίθουσες οι οποίες αποκαλύπτονται εξετάζοντας 
κάθε περίοδο µόνη της. Αυτές οι µη βέλτιστες αναθέσεις του προγράµµατος κάποιες 
φορές γίνονται αντιληπτές από τον άνθρωπο που ελέγχει τις λύσεις και η παρουσία 
τους στην τελική λύση ίσως δώσει την εντύπωση ενός χαµηλής ποιότητας 
αποτελέσµατος από τη συνολική διαδικασία. 

 

● Στάδιο Ανακίνησης: Εάν το στιγµιότυπο του προβλήµατος που εξετάζεται έχει µια 
µόνο αίθουσα ή αν το κόστος που είναι σχετικό µε τις αίθουσες είναι για κάθε 
περίοδο ίσο µε µηδέν, το στάδιο αυτό δεν είναι εφαρµόσιµο. Επιπλέον, είναι πιθανό 
να µην υπάρχει µικρότερο κόστος ανάθεσης των εξετάσεων σε αίθουσες. Παρ' όλα 
αυτά, το στάδιο προσοµοιωµένης ανόπτησης πρέπει να ξεκινήσει από διαφορετική 
λύση για να εξερευνήσει υποσχόµενες νέες λύσεις. Η ανάγκη αυτή καλύπτεται από 
ένα τελευταίο επίπεδο το οποίο ανακινεί τη λύσει πριν την περάσει πάλι στο στάδιο 
προσοµοιωµένης ανόπτησης. Στο στάδιο αυτό χρησιµοποιούνται δυο ευρετικοί 
µηχανισµοί. Ο πρώτος χρησιµοποιεί κινήσεις Kempe Chains και αποδέχεται νέες 
λύσεις εάν το κόστος τους είναι ίσο µε το τρέχων καλύτερο κόστος και η τοποθέτηση 
των εξετάσεων στις αίθουσες θεωρείται καλύτερη από αυτή της λύσης µε το 
καλύτερο κόστος. Για τη σύγκριση δυο λύσεων, υπολογίζεται για κάθε περίοδο η 
απόλυτη διαφορά του αριθµού των πιασµένων θέσεων από το µισό της 
χωρητικότητας κάθε αίθουσας και οι αριθµοί αυτοί συσσωρεύονται. Φυσικά, ο 
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υπολογισµός αυτός έχει νόηµα µόνο για τις περιόδους που είναι διαφορετικές στις 
δυο λύσεις. Επιλέγεται η λύση µε τη µεγαλύτερη συσσωρευµένη τιµή. Η ιδέα πίσω 
από αυτή την ευρετική µέθοδο είναι ότι είναι προτιµότερο να υπάρχουν λύσεις µε 
αίθουσες σχεδόν άδειες ή σχεδόν γεµάτες από λύσεις µε µισογεµάτες αίθουσες, 
καθώς οι λύσεις αυτές είναι πιο ευέλικτες να βελτιωθούν αφού είναι διαθέσιµος 
περισσότερος χώρος για ανταλλαγή εξετάσεων µεταξύ περιόδων. Η δεύτερη µέθοδος 
µετακινεί προσωρινά έναν αριθµό εξετάσεων από το πρόγραµµα και στη συνέχεια τα 
χρονοπρογραµµατίζει ξανά χρησιµοποιώντας τον κώδικα κατασκευής και 
υπαναχώρησης που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή της λύσης. Οι εξετάσεις 
που θα µετακινηθούν επιλέγονται στοχαστικά, δίνοντας προτεραιότητα σε εξετάσεις 
µε µεγαλύτερη συνεισφορά ανά µαθητή στο συνολικό κόστος της λύσης. Μετά την 
εφαρµογή αυτής της µεθόδου, το κόστος που προκύπτει είναι συνήθως χειρότερο από 
το κόστος της καλύτερης λύσης, ωστόσο η λύση γίνεται αποδεκτή και 
χρησιµοποιείται ως αρχική λύση για το στάδιο προσοµοιωµένης ανόπτησης. 

5.3.4   Επιλογή Λύσης και Επανάληψη  

    Αφού ολοκληρωθεί η φάση της βελτίωσης των λύσεων, η κεντρική διεργασία, η 
οποία συντονίζει την όλη διαδικασία, λαµβάνει τις λύσεις που παρήγαγαν οι κόµβοι 
εργάτες του Grid, και αποφασίζει, µέσω κάποιας µεθόδου, ποια λύση θα 
χρησιµοποιήσει στην επόµενη επανάληψη της διαδικασίας. Οι µέθοδοι που 
χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα για την επιλογή της λύσης είναι: 

● Επιλογή τυχαίας λύσης: Επιλέγεται µια τυχαία λύση από το σύνολο των λύσεων που 
έχουν βελτιωθεί. 

● Επιλογή καλύτερης λύσης: Επιλέγεται η καλύτερη λύση, δηλαδή η λύση µε το 
µικρότερο κόστος, από το σύνολο των λύσεων που έχουν βελτιωθεί. Αν υπάρχουν 
δυο ή περισσότερες λύσεις που έχουν ίσα κόστη, µικρότερα από όλες τις άλλες 
λύσεις, τότε επιλέγεται τυχαία µια εξ’ αυτών. 

● Επιλογή τυχαίας λύσης από ένα υποσύνολο των καλύτερων λύσεων: Επιλέγεται µια 
τυχαία λύση από ένα συγκεκριµένο σύνολο των καλύτερων. Αφού καθοριστεί ο 
αριθµός των λύσεων από τις οποίες θα επιλεγεί κάποια, ο αριθµός αυτός 
συµπληρώνεται µε τις καλύτερες λύσεις που έχουν βελτιωθεί και επιλέγεται µια 
τυχαία. 

● Επιλογή µέσω τουρνουά: Επιλέγεται η καλύτερη λύση από ένα συγκεκριµένο 
υποσύνολο λύσεων. Αφού καθοριστεί ο αριθµός των λύσεων από τις οποίες θα 
επιλεγεί κάποια, τυχαίες λύσεις από το σύνολο των λύσεων επιλέγονται για να 
συµπληρώσουν τον συγκεκριµένο αριθµό. Από τις λύσεις αυτές επιλέγεται η 
καλύτερη.    

    Επιπλέον, η διεργασία ελέγχου επιλέγει, ανεξάρτητα από την παραπάνω επιλογή, 
µε τυχαίο τρόπο µια από τις λύσεις που συλλέχθηκαν από τους κόµβους εργάτες και 
την αποθηκεύει. Η λύση που επιλέγεται µέσω κάποιας µεθόδου επιλογής από αυτές 
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που παρουσιάστηκαν παραπάνω χρησιµοποιείται για την δηµιουργία µιας νέας σειράς 
υποπροβληµάτων βελτίωσης. Τα υποπροβλήµατα αυτά αποστέλλονται σε κόµβους 
εργασίας του Grid, ώστε να εκτελεστούν παράλληλα και όταν ολοκληρωθεί η 
εκτέλεσή τους, επιστρέφουν τις λύσεις τους στην κεντρική διεργασία για την επιλογή 
µιας νέας λύσης και τον εκ νέου διαµελισµό του χώρου αναζήτησης.  

    Χρησιµοποιείται συνεπώς, µια τεχνική ξανά-αποσύνθεσης για την αύξηση της 
ακρίβειας της αναζήτησης και για να επιτρέψει σε όλες τις δυνατές λύσεις να 
εξεταστούν. Η αποσύνθεση τροποποιείται σε συγκεκριµένα διαστήµατα και η 
αναζήτηση ξεκινάει και πάλι χρησιµοποιώντας τη νέα αποσύνθεση. Η προσέγγιση 
αυτή έχει χρησιµοποιηθεί σε διάφορες αναζητήσεις και αποδείχτηκε αρκετά 
επιτυχηµένη για προβλήµατα στα οποία ένας µεγάλος αριθµός επαναλήψεων µπορεί 
να εφαρµοστεί σε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα και η επανεκκίνηση της µεθόδου 
µε νέα αποσύνθεση δεν απαιτεί µεγάλη υπολογιστική προσπάθεια.  

    Η διαδικασία επαναλαµβάνεται συνεχώς µέχρι να ολοκληρωθεί ο διαθέσιµος 
χρόνος που έχει δοθεί στην εφαρµογή για την εκτέλεσή της ή µέχρι να επιλεγεί για 
βελτίωση µια λύση η οποία δεν είναι καλύτερη της αρχικής λύσης από την οποία 
δηµιουργήθηκαν τα υποπροβλήµατα. Στην περίπτωση αυτή, ενεργεί ένας µηχανισµός 
υπαναχώρησης. Πιο συγκεκριµένα, αρχικά, δηµιουργείται ένας αριθµός 
υποπροβληµάτων βελτίωσης της συγκεκριµένης λύσης χωρίς περιορισµούς τα οποία 
εκτελούµε κατανεµηµένα στο Grid. ∆ηλαδή, γίνεται µια προσπάθεια να ξεφύγουµε 
από τη λύση από την οποία δεν οδηγηθήκαµε σε κάποια βελτιωµένη λύση µε τη 
µέθοδο της αποσύνθεσης πεδίου και την βελτίωση που ακολούθησε, επιτρέποντας την 
εκτέλεση µιας σειράς υποπροβληµάτων βελτίωσης στα οποία όλες οι εξετάσεις είναι 
ελεύθερες να µετακινηθούν. Αν από αυτά τα υποπροβλήµατα προκύψει κάποια ή 
κάποιες λύσεις καλύτερες της αρχικής, τότε επιλέγεται µια από αυτές τις λύσεις και η 
διαδικασία δηµιουργίας υποπροβληµάτων συνεχίζεται, όπως αρχικά , κρατώντας 
σταθερά τα µαθήµατα κάθε περιόδου, ενώ ακολουθεί η βελτίωση των λύσεων των 
συγκεκριµένων υποπροβληµάτων. Αν δεν καταφέρουµε να ξεφύγουµε από τη λύση 
στην οποία είχαµε κολλήσει, γίνεται µια υπαναχώρηση και χρησιµοποιείται ως λύση 
για τη διαδικασία δηµιουργίας υποπροβληµάτων και βελτίωσης αυτών, η τυχαία λύση 
που είχαµε αποθηκεύσει την αµέσως προηγούµενη επανάληψη από αυτή που δεν 
προέκυψε βελτιωµένη λύση. Αν η λύση αυτή οδηγήσει µετά από µια ή περισσότερες 
επαναλήψεις σε λύσεις καλύτερες από αυτή η οποία δεν έγινε δυνατό να βελτιωθεί, 
τότε συνεχίζουµε τη διαδικασία όπως αρχικά, επαναλαµβάνοντας τις φάσεις 
δηµιουργίας υποπροβληµάτων και βελτίωσης. Τέλος, αν η συγκεκριµένη λύση δεν 
καταφέρει να φτάσει σε λύσεις καλύτερες από την καλύτερη καθολικά λύση που έχει 
προκύψει, δηλαδή από αυτή την οποία δεν µπορούσαµε να ξεπεράσουµε αρχικά και 
κολλήσει και αυτή σε κάποια χειρότερη λύση, τότε επιλέγεται η λύση που είχε 
αποθηκευτεί δυο επαναλήψεις πριν το στάδιο στο οποίο εγκλωβίστηκε η αναζήτηση 
και συνεχίζουµε αυτή την υπαναχώρηση µέχρι να φτάσουµε σε καλύτερη λύση από 
την αρχική. Η διαδικασία τερµατίζεται µε την ολοκλήρωση του διαθέσιµου χρόνου 
που της έχει δοθεί 
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    Μια επιπλέον µέθοδος η οποία µπορούσε να εφαρµοστεί ήταν η χρησιµοποίηση 
µνήµης για την αποθήκευση των τελευταίων λύσεων από τις οποίες έχει περάσει η 
διαδικασία αναζήτησης, έτσι ώστε σε περίπτωση που οι συγκεκριµένες λύσεις 
οδήγησαν στο παρελθόν σε λύσεις οι οποίες δεν κατέστη δυνατό να βελτιωθούν, να 
αποφευχθεί η επιλογή τους. Η µνήµη αυτή είναι αντίστοιχη της βραχυπρόθεσµης 
µνήµης της αναζήτησης Tabu. Ωστόσο, η µέθοδος αυτή δεν χρησιµοποιήθηκε, καθώς 
η διαδικασία της βελτίωσης λύσεων είναι µια στοχαστική διαδικασία και συνεπώς, το 
γεγονός ότι δεν οδήγησε κάποια ή κάποιες φορές σε βελτιωµένη λύση δεν σηµαίνει 
ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να το κάνει ποτέ. 

  

5.4   Λεπτομέρειες Υλοποίησης 

    Η παράγραφος έχει σκοπό να περιγράψει κάποιες λεπτοµέρειες υλοποίησης της 
διαδικασίας επίλυσης και να αντιστοιχίσει τις οντότητες της σχεδίασης σε κλάσεις και 
µεθόδους.  

5.4.1   Ανάλυση του Μοντέλου Κύριου-Υπηρέτη 

    Η λειτουργία της εφαρµογής στηρίζεται στην υλοποίηση του κατανεµηµένου 
προγραµµατιστικού µοντέλου κύριου-υπηρέτη που είδαµε στο κεφάλαιο 3. Υπάρχει 
ένας κύριος ο οποίος εκτελεί την ακολουθιακή µεταευρετική µέθοδο ελέγχου της 
διαδικασίας και αποστέλλει εργασίες µε µεγάλο υπολογιστικό φόρτο για να 
εκτελεστούν παράλληλα από τους υπηρέτες, δηλαδή τους κόµβους εργασίας του 
Grid. Πιο συγκεκριµένα, ο κύριος, δηλαδή η διεργασία συντονισµού, δηµιουργεί 
αρχικά έναν αριθµό από εργασίες κάθε µια από τις οποίες είναι υπεύθυνη για την 
κατασκευή µιας λύσης. Στη συνέχεια, αποστέλλει τις εργασίες αυτές στους κόµβους 
εργάτες, οι οποίοι είναι αυτοί που θα εκτελέσουν τις παραπάνω εργασίες και θα 
κατασκευάσουν τις λύσεις. Για να µπορέσουν να εκτελέσουν τις εργασίες οι κόµβοι 
εργάτες θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τα αρχεία εισόδου των προβληµάτων 
που πρόκειται να επιλυθούν, µια βιβλιοθήκη η οποία είναι απαραίτητη για την 
κατασκευή και βελτίωση λύσεων καθώς και ένα αρχείο jar το οποίο πρέπει να 
εκτελεστεί για την παραγωγή της λύσης. Αν τα αρχεία αυτά είναι διαθέσιµα, τότε η 
διεργασία συντονισµού ξεκινάει την εκτέλεση του αρχείου jar το οποίο είναι 
αποθηκευµένο στη µνήµη του κόµβου εργασίας περνώντας του ως ορίσµατα τον 
αριθµό του αρχείου εισόδου για το οποίο πρέπει να παράγει λύση και το είδος της 
εργασίας που θα εκτελέσει, στη συγκεκριµένη περίπτωση κατασκευή λύσης. Αν τα 
αρχεία δεν είναι διαθέσιµα, τότε αποστέλλονται στον κόµβο εργασίας από τη 
διεργασία συντονισµού και στη συνέχεια ξεκινάει η διαδικασία εκτέλεσης που 
περιγράφηκε νωρίτερα. Ενώ η εκτέλεση των εργασιών βρίσκεται σε εξέλιξη, ο κύριος 
ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα κάθε κόµβο εργασίας ώστε να λάβει 
πληροφορίες σχετικά µε την εξέλιξη των εργασιών. Όταν κάποιος υπηρέτης 
ολοκληρώσει την εργασία που του έχει ανατεθεί, αυτό γίνεται αντιληπτό από την 
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διεργασία συντονισµού, η οποία συλλέγει ακολούθως τη λύση η οποία έχει προκύψει 
από την εκτέλεση της εργασίας του συγκεκριµένου κόµβου εργασίας. Όταν 
ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες, ο κύριος επιλέγει, µε βάση κάποια από τις 
στρατηγικές που περιγράφηκαν νωρίτερα, µια συγκεκριµένη λύση η οποία 
χρησιµοποιείται για το διαµελισµό του χώρου αναζήτησης, παράγοντας µια σειρά από 
υποπροβλήµατα βελτίωσης τα οποία αποστέλλονται στους κόµβους εργασίας προς 
εκτέλεση. Η βελτίωση µιας λύσης στους κόµβους εργασίας ακολουθεί σχεδόν την 
ίδια διαδικασία µε την κατασκευή. Οι µόνες διαφορές τους είναι ότι στην περίπτωση 
της βελτίωσης πρέπει να αποσταλούν στον κόµβο εργασίας η λύση η οποία θα 
βελτιωθεί, τα µαθήµατα τα οποία δεν θα πρέπει να χρονοπρογραµµατιστούν 
διαφορετικά κατά τη διάρκεια της βελτίωσης της λύσης και το όρισµα του αρχείου jar 
που θα εκτελεστεί για τη βελτίωση της λύσης που σχετίζεται µε το είδος εργασίας το 
οποίο στη συγκεκριµένη περίπτωση θα πρέπει να είναι βελτίωση λύσης. Αφού 
ολοκληρωθεί η διαδικασία της βελτίωσης, επιλέγεται µια νέα λύση η οποία θα 
χρησιµοποιηθεί για νέο διαµελισµό του χώρου αναζήτησης και µια νέα σειρά 
εργασιών βελτίωσης λαµβάνει χώρα. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται µέχρι να 
ικανοποιηθεί κάποια συνθήκη ή να ξεπεραστεί ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.    

5.4.2   Ανάλυση Σημαντικότερων Κλάσεων  

    Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν διαγράµµατα µε τις σηµαντικότερες κλάσεις 
της εφαρµογής και θα περιγραφεί ο ρόλος τους και τα σηµεία τους που απαιτούν 
περαιτέρω διευκρινίσεις. 

Κλάσεις Κόµβων Εργασίας 

    Οι κλάσεις οι οποίες χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των εργασιών που στέλνει 
η κύρια διεργασία στους κόµβους εργασίας είναι οι “Worker”, “Improver” και 
“Constructor”. Οι κλάσεις αυτές, τις οποίες βλέπουµε στο σχήµα (Σ5.12), περιέχονται 
στο αρχείο jar που µεταφέρεται σε κάθε κόµβο εργασίας και το οποίο χρησιµοποιεί ο 
κύριος για την κατασκευή ή τη βελτίωση µιας λύσης. Η κλάση “Worker” είναι η 
κύρια κλάση του αρχείου αυτού. Η κύρια µέθοδος της κλάσης δέχεται δυο ακέραια 
ορίσµατα, ένα µε τον αριθµό του στιγµιοτύπου από το οποίο θα προέρχεται η λύση 
την οποία θα χειριστεί η κλάση και ένα που θα έχει τιµή είτε 0, ή 1. Το 0 υποδηλώνει 
ότι ο εργάτης θα εργαστεί πάνω στην βελτίωση µιας λύσης ενώ το 1 υποδηλώνει ότι 
θα εργαστεί πάνω στην κατασκευή µιας λύσης.  
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(Σ5.12) Κλάσεις κόµβων εργασίας 

Για την κατασκευή µιας λύσης, η κλάση χρησιµοποιεί τη µέθοδο constructSolution() 
η οποία αφού δηµιουργήσει τους απαραίτητους καταλόγους και ελέγξει ότι υπάρχουν 
στην µνήµη του κόµβου εργάτη τα απαραίτητα αρχεία, καλεί την µέθοδο 
runConstructor() η οποία χρησιµοποιεί ένα στιγµιότυπο της κλάσης “Constructor” για 
την κατασκευή της λύσης. Από την άλλη µεριά, για τη βελτίωση µιας λύσης, η κλάση 
“Worker” καλεί τη µέθοδο improveSolution() η οποία αρχικά δηµιουργεί κι αυτή τους 
απαραίτητους καταλόγους και ελέγχει αν υπάρχουν στη µνήµη του κόµβου εργάτη τα 
απαραίτητα αρχεία, και στη συνέχεια καλεί τη µέθοδο runImprover() η οποία ελέγχει 
αν υπάρχει κάποια λύση για βελτίωση, διαβάζει τις εξετάσεις οι οποίες δεν πρέπει να 
µετακινηθούν στο πρόγραµµα εξετάσεων και αν επιτύχει στα παραπάνω χρησιµοποιεί 
ένα στιγµιότυπο της κλάσης “Improver” για τη βελτίωση της λύσης. 

    Η κλάση “Constructor” χρησιµοποιείται από την κλάση “Worker” για την 
κατασκευή µιας λύσης. Ο δηµιουργός της δέχεται ως όρισµα τον αριθµό του 
στιγµιοτύπου για το οποίο θέλουµε να κατασκευάσουµε µια λύση, ενώ για την 
κατασκευή µιας λύσης χρησιµοποιείται η µέθοδος construct() η οποία έχει τρία 
ορίσµατα, έναν αριθµό από τον οποίο προκύπτουν κάποιοι παράµετροι που 
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή της λύσης, το χρόνο ο οποίος θα 
χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή της λύσης και τη θέση στο σύστηµα αρχείων όπου 
θα αποθηκευτεί η λύση.  
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    Η κλάση “Improver” χρησιµοποιείται από την κλάση “Worker” για την βελτίωση 
µιας λύσης. Ο δηµιουργός της δέχεται ως όρισµα τον αριθµό του στιγµιοτύπου στο 
οποίο ανήκει η λύση που θέλουµε να βελτιώσουµε, όπως επίσης και ένα στιγµιότυπο 
της κλάσης ArrayList το οποίο περιέχει τις εξετάσεις τις οποίες θέλουµε να µην 
χρονοπρογραµµατίσει διαφορετικά. Για την βελτίωση µιας λύσης χρησιµοποιείται η 
µέθοδος improve() η οποία έχει τέσσερα ορίσµατα, έναν αριθµό από τον οποίο 
προκύπτουν κάποιοι παράµετροι που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή της 
λύσης, το χρόνο ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί για την βελτίωση της λύσης, τη θέση 
στο σύστηµα αρχείων της λύσης που θα βελτιωθεί  και τη θέση που θα αποθηκευτεί η 
νέα λύση.  

Κλάσεις Εργασιών 

    Οι κλάσεις οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις εργασίες τις οποίες αναθέτει προς 
εκτέλεση ο κύριος στους υπηρέτες, δηλαδή στους κόµβους εργασίας, φαίνονται στο 
σχήµα (Σ5.13). 

 

(Σ5.13)Κλάσεις εργασιών 

 

    Συγκεκριµένα, κάθε εργασία πρέπει να κληρονοµεί την αφηρηµένη κλάση 
“WorkerTask”. Κάθε στιγµιότυπο των κλάσεων που κληρονοµούν την “WorkerTask” 
αντιπροσωπεύει µια εργασία που θα εκτελεστεί, που εκτελείται ή που έχει 
ολοκληρωθεί η εκτέλεσή της. Οι δυο κλάσεις που κληρονοµούν την “WorkerTask” 
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είναι οι “ConstructTask” και “ImproveTask”. Οι κλάσεις αυτές κληρονοµούν όλα τα 
µέλη δεδοµένων και όλες τις µεθόδους της “WorkerTask” και µέσω αυτών παρέχουν 
πληροφορίες για την κατάσταση µιας εργασίας καθώς και µεθόδους για την 
προσπέλαση και τον ορισµό των πληροφοριών αυτών. Η κλάση “ConstructTask” 
χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία µιας εργασίας κατασκευής µιας λύσης, ενώ η 
κλάση “ImproveTask” χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία µιας εργασίας βελτίωσης 
µιας λύσης. Η “ImproveTask” έχει δυο επιπλέον µέλη δεδοµένων σε σχέση µε την 
“ConstructTask”: Τη λύση η οποία πρόκειται να βελτιωθεί καθώς και ένα 
στιγµιότυπο της κλάσης ArrayList το οποίο περιέχει τα µαθήµατα τα οποία δεν θα 
πρέπει να χρονοπρογραµµατιστούν διαφορετικά κατά τη διάρκεια βελτίωσης της 
λύσης. 

Κλάσεις ∆ηµιουργίας Υποπροβληµάτων 

    Κάθε µια από τις κλάσεις δηµιουργίας υποπροβληµάτων ορίζει µια στρατηγική µε 
βάση την οποία θα δηµιουργηθούν τα απαραίτητα αρχεία τα οποία θα 
χρησιµοποιηθούν από τη διαδικασία βελτίωσης. Οι κλάσεις αυτές φαίνονται στο 
σχήµα (Σ5.14).  

 

(Σ5.14)Κλάσεις δηµιουργίας υποπροβληµάτων 

 

    Κάθε κλάση που θέλει να δηµιουργήσει µια στρατηγική για τη δηµιουργία 
υποπροβληµάτων βελτίωσης πρέπει να κληρονοµεί την αφηρηµένη κλάση 
“SubproblemGenerator”. Οι κλάσεις που κληρονοµούν τη συγκεκριµένη κλάση  
οφείλουν να ορίσουν στο σώµα τους την µέθοδο createSubproblems() η οποία 
περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο θα δηµιουργηθεί µια σειρά  από αρχεία, τα οποία 
είναι απαραίτητα για τη δηµιουργία των υποπροβληµάτων βελτίωσης, σύµφωνα µε τη 
συγκεκριµένη κλάση. Τα αρχεία αυτά περιέχουν τις εξετάσεις οι οποίες δεν θα πρέπει 
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να αλλάξουν θέση στο πρόγραµµα εξετάσεων για κάθε υποπρόβληµα βελτίωσης. Άρα 
οι κλάσεις που κληρονοµούν την “SubproblemGenerator” ορίζουν µια στρατηγική µε 
βάση την οποία θα δηµιουργηθούν τα απαραίτητα αρχεία για τη διαδικασία 
βελτίωσης. 

    Οι πέντε υποκλάσεις της “SubproblemGenerator” είναι οι 
“EachPeriodPartitioning”, “EachExamPartitioning”, 
“SimpleImprovementSubproblem”, “InactivePeriodsSubproblem” και 
“InactiveExamsSubproblem”. Η κλάση “EachPeriodPartitioning” µέσω της µεθόδου 
createSubproblems() δηµιουργεί έναν αριθµό από αρχεία, ο οποίος είναι ίσος µε το 
σύνολο των περιόδων του στιγµιοτύπου του προβλήµατος που επιλύεται, καθένα από 
τα οποία περιέχει τις εξετάσεις που έχουν χρονοπρογραµµατιστεί σε µια 
συγκεκριµένη περίοδο στη λύση που έχει επιλεγεί να βελτιωθεί. Τα αρχεία αυτά θα 
χρησιµοποιηθούν στη δηµιουργία υποπροβληµάτων βελτίωσης της συγκεκριµένης 
λύσης. Η συγκεκριµένη κλάση χρησιµοποιήθηκε για τη δηµιουργία υποπροβληµάτων 
βελτίωσης στα περισσότερα πειράµατα που έγιναν. Η κλάση “EachExamPartitioning” 
για τη δηµιουργία υποπροβληµάτων βελτίωσης κατασκευάζει έναν αριθµό από 
αρχεία, καθένα από τα οποία περιέχει µια εξέταση. Ο αριθµός των αρχείων είναι ίσος 
µε το σύνολο των εξετάσεων του στιγµιοτύπου του προβλήµατος που επιλύεται. Η 
κλάση “SimpleImprovementSubproblem” δηµιουργεί έναν αριθµό από 
υποπροβλήµατα στα οποία θα βελτιωθεί µια συγκεκριµένη λύση χωρίς περιορισµούς. 
∆ηλαδή, σε όλα τα υποπροβλήµατα θα υπάρξει απλή βελτίωση της λύσης χωρίς να 
περιορίζουµε την εξερεύνηση σε συγκεκριµένες περιοχές του χώρου αναζήτησης. Ο 
αριθµός των υποπροβληµάτων που θα δηµιουργηθούν καθορίζεται κατά τη 
δηµιουργία ενός στιγµιοτύπου της. Η κλάση “InactiveExamsSubproblem” δηµιουργεί 
ένα υποπρόβληµα βελτίωσης λύσης στο οποίο κάποιες εξετάσεις δεν πρέπει κατά τη 
διάρκεια βελτίωσης της λύσης να χρονοπρογραµµατιστούν σε διαφορετικές 
περιόδους από αυτές που είναι χρονοπρογραµµατισµένες στη λύση η οποία 
βελτιώνεται. Οι εξετάσεις αυτές περιέχονται σε ένα στιγµιότυπο της κλάσης 
ArrayList που περνάται ως όρισµα στο δηµιουργό της κλάσης. Τέλος, η κλάση 
“InactivePeriodsSubproblem” δηµιουργεί ένα υποπρόβληµα βελτίωσης λύσης στο 
οποίο κάποιες περίοδοι πρέπει να διατηρηθούν ως έχουν στη λύση που βελτιώνεται, 
δηλαδή οι εξετάσεις των περιόδων αυτών δεν πρέπει να αλλάξουν θέση στο 
πρόγραµµα εξετάσεων σε σχέση µε την αρχική λύση. Οι περίοδοι αυτές περιέχονται 
σε ένα στιγµιότυπο της κλάσης ArrayList που περνάται ως όρισµα κατά τη διάρκεια 
δηµιουργίας ενός στιγµιοτύπου της κλάσης. Οι παραπάνω κλάσεις ορίζουν µια 
στρατηγική µε βάση την οποία θα δηµιουργηθούν υποπροβλήµατα βελτίωσης µιας 
λύσης και µπορούν να εναλλάσσονται στο χρόνο εκτέλεσης ανάλογα µε τις συνθήκες 
που προκύπτουν. 

Κλάσεις Επιλογής Λύσης 

    Κάθε µια από τις κλάσεις επιλογής λύσης ορίζει µια στρατηγική µε βάση την οποία 
θα επιλεγεί µια λύση από ένα σύνολο λύσεων. Οι κλάσεις επιλογής λύσης φαίνονται 
στο σχήµα (Σ5.15). 
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(Σ5.15)Κλάσεις επιλογής λύσης 

    Οι κλάσεις οι οποίες είναι υπεύθυνες για την επιλογή λύσεων κληρονοµούν την 
αφηρηµένη κλάση “SolutionSelector”. Η επιλογή λύσης γίνεται µέσω της µεθόδου 
runSelector() η οποία χρησιµοποιεί την µέθοδο selectSolution() την οποία 
υποχρεούνται να ορίσουν στο σώµα τους οι υποκλάσεις της “SolutionSelector”. Η 
µέθοδος selectSolution() περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο θα επιλεγεί µια λύση από 
ένα σύνολο λύσεων σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη κλάση. 

    Οι τέσσερις κλάσεις οι οποίες κληρονοµούν την ”SolutionSelector” είναι οι 
“RandomSolutionSelector”, “BestSolutionSelector”, 
“AmongBestSolutionsRandomSelector” και “TournamentSelector”. Η κλάση 
“RandomSolutionSelector” µέσω της µεθόδου selectSolution() επιλέγει µια τυχαία 
λύση από ένα σύνολο λύσεων.  Η κλάση “BestSolutionSelector” επιλέγει την 
καλύτερη λύση από ένα σύνολο λύσεων. Αν δυο ή περισσότερες λύσεις είναι το ίδιο 
καλές, τότε επιλέγεται τυχαία µια από αυτές. Η κλάση 
“AmongBestSolutionsRandomSelector” µέσω της µεθόδου selectSolution() επιλέγει 
µια τυχαία λύση από ένα σύνολο λύσεων. Το σύνολο αυτό αποτελείται από ένα 
συγκεκριµένο αριθµό λύσεων που καθορίζεται κατά την κατασκευή ενός 
στιγµιοτύπου της κλάσης. Στο σύνολο αυτό καταχωρούνται οι καλύτερες λύσεις από 
όλες όσες είναι διαθέσιµες και επιλέγεται µια τυχαία. Τέλος, η κλάση 
“TournamentSelector” επιλέγει µια λύση µε τον παρακάτω τρόπο: Αρχικά, επιλέγεται 
µε τυχαίο τρόπο ένα υποσύνολο από τις λύσεις που έχουν προκύψει. Το ποσοστό του 
συγκεκριµένου υποσυνόλου επί του συνόλου των λύσεων καθορίζεται κατά τη 
δηµιουργία ενός στιγµιοτύπου της κλάσης. Από αυτό το υποσύνολο λύσεων 
επιλέγεται η καλύτερη λύση. Οι παραπάνω κλάσεις οι οποίες κληρονοµούν την 
“SolutionSelector” ορίζουν µια στρατηγική µε βάση την οποία θα επιλεγεί µια λύση 
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και µπορούν να εναλλάσσονται στο χρόνο εκτέλεσης ανάλογα µε τις συνθήκες που 
προκύπτουν. 

Κλάσεις Συντονισµού Κόµβων Εργασίας 

    Η κλάση που παίζει το σηµαντικότερο ρόλο στο συντονισµό των κόµβων εργασίας 
είναι η “Coordinator”. 

 

(Σ5.16)Κλάσεις συντονισµού κόµβων εργασίας 

Η κλάση “Coordinator” αρχικά πρέπει να συνδεθεί µε το µητρώο που περιέχει τους 
διαθέσιµους κόµβους εργασίας και τις υπηρεσίες τους. Μετά τη σύνδεση, 
αναλαµβάνει το συντονισµό της λειτουργίας των κόµβων εργασίας. Ξεκινάει και 
σταµατάει τη λειτουργία τους, τους στέλνει εργασίες προς εκτέλεση, διαχειρίζεται τα 
αποτελέσµατα που επιστρέφουν µετά την εκτέλεσή τους καθώς και ελέγχει την 
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εκτέλεση των εργασιών. Συγκεκριµένα, η κλάση “Coordinator” για κάθε εργασία που 
πρέπει να εκτελέσει δηµιουργεί ένα στιγµιότυπο της κλάσης “WrapperTask” το οποίο 
καθοδηγεί την εκτέλεση της συγκεκριµένης εργασίας σε έναν κόµβο εργασίας. Κάθε 
στιγµιότυπο της “WrapperTask” ελέγχει ότι υπάρχουν στον κόµβο εργασίας τα 
απαραίτητα αρχεία κι αν όχι του τα στέλνει, και ακολούθως τρέχει το αρχείο jar που 
βρίσκεται εκεί για την εκτέλεση της εργασίας. Στη συνέχεια, ελέγχει ανά τακτά 
χρονικά διαστήµατα αν έχει ολοκληρωθεί η εργασία και όταν αυτό συµβεί, συλλέγει 
το αποτέλεσµα της εκτέλεσης. Η “WrapperTask” υλοποιεί τη διεπαφή “Observable” 
για να ειδοποιεί την κλάση “Coordinator”, η οποία υλοποιεί τη διεπαφή “Observer”, 
όταν ολοκληρωθεί µια εργασία και να της στέλνει το αποτέλεσµά της.  

Κλάσεις ∆ιαδικασίας Επίλυσης 

    Η διαδικασία επίλυσης περιλαµβάνει τη συνεργασία πολλών κλάσεων όπως 
βλέπουµε στο σχήµα (Σ5.17).  

 

(Σ5.17)Κλάσεις διαδικασίας επίλυσης 

 

    Η κύρια κλάση που αναλαµβάνει να συντονίσει τη διαδικασία επίλυσης του 
προβλήµατος είναι η “Solver” µε τη µέθοδό της solve(). Όταν κληθεί η µέθοδος αυτή, 
γίνονται κάποια προκαταρκτικά βήµατα και στη συνέχεια, ξεκινάει η διαδικασία 
επίλυσης. Αρχικά, δηµιουργούνται οι κατάλογοι οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν για 
την επίλυση και ακολούθως, γίνεται σύνδεση µε το µητρώο που περιέχει τους 
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διαθέσιµους κόµβους εργασίας και τις υπηρεσίες τους µέσω ενός στιγµιοτύπου της 
κλάσης “Coordinator”. Στη συνέχεια, ξεκινάει η κατανεµηµένη επίλυση του 
προβλήµατος. Συγκεκριµένα, την κατασκευή λύσεων, την επιλογή λύσεων, τη 
δηµιουργία υποπροβληµάτων και τη βελτίωση λύσεων, αναλαµβάνει ένα στιγµιότυπο 
της κλάσης “ProcessController” που διαθέτει η “Solver”. H κλάση 
“ProcessController” έχει ως µέλη της στιγµιότυπα υποκλάσεων της κλάσης 
“SolutionSelector” και της ”SubproblemGenerator”. Τα στιγµιότυπα αυτά 
χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό της στρατηγικής που θα εφαρµοστεί για την 
επιλογή αρχικών λύσεων, για την δηµιουργία υποπροβληµάτων και για την επιλογή 
ενδιάµεσων λύσεων. Οι στρατηγικές αυτές µπορούν να αλλάξουν στο χρόνο 
εκτέλεσης ανάλογα µε τις ανάγκες που υπάρχουν. Η κλάση “ProcessController” είναι, 
επίσης, υπεύθυνη για τη δηµιουργία των εργασιών κατασκευής και βελτίωσης οι 
οποίες θα εκτελεστούν παράλληλα στο Grid. Για τη δηµιουργία των εργασιών 
κατασκευής, η κλάση “ConstructTaskCreator” δηµιουργεί ένα στιγµιότυπο της 
κλάσης Vector και του προσθέτει έναν αριθµό από υποπροβλήµατα κατασκευής 
λύσης, ενώ για τη δηµιουργία των εργασιών βελτίωσης η κλάση 
“ImproveTaskCreator” δηµιουργεί ένα στιγµιότυπο της κλάσης Vector το οποίο 
αποτελείται από υποπροβλήµατα βελτίωσης. Σε κάθε ένα από τα υποπροβλήµατα 
παρέχεται η ίδια αρχική λύση σε συνδυασµό µε µια λίστα µε τις εξετάσεις οι οποίες 
δεν πρέπει να αλλάξουν περίοδο εξέτασης κατά τη βελτίωση της λύσης. Οι εργασίες 
που δηµιουργούνται από την “ProcessController” περνώνται ως όρισµα στη µέθοδο 
setTasks() του στιγµιοτύπου της κλάσης “Coordinator” το οποίο δροµολογεί την 
κατανεµηµένη εκτέλεσή τους. Όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση των εργασιών αυτών, 
συλλέγονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν και η µέθοδος solve() της κλάσης 
“Solver”αποφασίζει ποια λύση θα χρησιµοποιηθεί στην επόµενη φάση βελτίωσης.   

 

5.5   Πειράματα 

    Αν και η εφαρµογή επίλυσης του προβλήµατος είναι σχεδιασµένη να εκτελείται σε 
περιβάλλον Grid, για την ανάπτυξή της, την αποσφαλµάτωσή της και τα πειράµατα 
χρησιµοποιήθηκε ένα σύστηµα IBM Blade. Το σύστηµα αυτό αποτελούνταν από 14 
ανεξάρτητους εξυπηρετητές, καθένας από τους οποίους ήταν εξοπλισµένος µε έναν 
τετραπύρηνο επεξεργαστή Xeon αρχιτεκτονικής Nehalem. Οι επεξεργαστές αυτοί 
συντονίζονταν από έναν άλλο εξυπηρετητή, τον κύριο κόµβο, ο οποίος ήταν 
εξοπλισµένος µε δυο τετραπύρηνους επεξεργαστές Xeon αρχιτεκτονικής  
Clovertown.  

    Για την εκτέλεση της εφαρµογής στο παραπάνω σύστηµα, τοποθετήθηκε στον 
κύριο κόµβο ο κύριος του SchedScripter, ενώ στους εξυπηρετητές αρχικοποιήθηκαν 
οι κόµβοι εργασίας. Ο κύριος κόµβος φιλοξένησε, επιπλέον, το µητρώο υπηρεσιών το 
οποίο προσπελαύνει η εφαρµογή για να πάρει πληροφορίες για τους διαθέσιµους 
κόµβους εργασίας και τις υπηρεσίες τους, όπως επίσης και το συντονιστή της ίδιας 
της εφαρµογής µαζί µε τα ακολουθιακά τµήµατά της. Κάθε εξυπηρετητής διέθετε 8 
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εικονικούς πυρήνες και συνεπώς, 8 κόµβοι εργασίας αρχικοποιήθηκαν σε καθέναν 
από αυτούς για την πλήρη εκµετάλλευσή τους. Ο αριθµός των εξυπηρετητών που 
χρησιµοποιούνταν για την επίλυση κάθε στιγµιοτύπου καθοριζόταν από τον αριθµό 
των υποπροβληµάτων που προέκυπταν από τον διαµελισµό του συγκεκριµένου 
προβλήµατος. Η στρατηγική που επιλέχτηκε για τη δηµιουργία των υποπροβληµάτων 
περιλάµβανε τη δηµιουργία ενός υποπροβλήµατος για κάθε περίοδο. Υπήρχαν 
στιγµιότυπα που διέθεταν από 12 µέχρι 80 περιόδους, οπότε ο αριθµός των κόµβων 
εργασίας που χρησιµοποιήθηκαν κυµαινόταν ανάµεσα σε αυτούς τους αριθµούς. Σε 
κάθε διεργασία κατασκευής παραχωρήθηκαν 180 δευτερόλεπτα, ενώ σε κάθε 
διεργασία βελτίωσης δόθηκαν 150 δευτερόλεπτα. Στα ενδιάµεσα στάδια επιλέγονταν 
οι καλύτερες λύσεις καθώς η στρατηγική αυτή οδήγησε σε καλύτερα αποτελέσµατα 
και σε ταχύτερη σύγκλιση σε αυτά. Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης που δόθηκε στην 
εφαρµογή για την επίλυση κάθε στιγµιοτύπου ήταν 4 ώρες. 

    Στο σχήµα (Σ5.18) παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της τρέχουσας προσέγγισης 
σε σύγκριση µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις κατανεµηµένες 
προσεγγίσεις επίλυσης που ακολούθησαν οι ερευνητές του εργαστηρίου Συστηµάτων 
Υπολογιστών. Προφανώς, οι λύσεις µε µικρότερες τιµές είναι καλύτερες. 

    

 Προσέγγιση 
ερευνητών 
εργαστηρίου 
Συστηµάτων 

Υπολογιστών, 2009 

Προσέγγιση 
ερευνητών 
εργαστηρίου 
Συστηµάτων 

Υπολογιστών, 2010 

 
Τρέχουσα 
Προσέγγιση 

Dataset1 4.699 4.128 4.561 
Dataset2 385 380 380 
Dataset3 8.500 7.769 8.313 
Dataset4 14.879 13.103 13.921 
Dataset5 2.795 2.513 2.695 
Dataset6 25.410 25.330 25.600 
Dataset7 3.884 3.537 3.687 
Dataset8 7.440 7.087 7.393 
Dataset9 Χ 913 967 
Dataset10 Χ 13.053 13.147 
Dataset11 Χ 24.369 26.078 
Dataset12 Χ 5.095 5.127 

(Σ5.18)Καλύτερα αποτελέσµατα κατανεµηµένων προσεγγίσεων 

    Στην πλειονότητα των στιγµιοτύπων τα αποτελέσµατα της τρέχουσας προσέγγισης 
βρίσκονται µεταξύ των αποτελεσµάτων των δυο προσεγγίσεων που παρουσίασαν οι 
ερευνητές του εργαστηρίου Συστηµάτων Υπολογιστών. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα 
αυτά είναι γενικά βελτιωµένα σε σύγκριση µε τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν 
στο διαγωνισµό ITC07 όπου η διαδικασία επίλυσης ήταν ακολουθιακή και ο χρόνος 
εκτέλεσης ήταν περιορισµένος. 
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Συμπεράσματα  

 

6.1   Συμπεράσματα 

    Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας ήταν η αποδοτική επίλυση του προβλήµατος 
χρονοπρογραµµατισµού εξετάσεων Πανεπιστηµίου που παρουσιάστηκε στα πλαίσια 
του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού Χρονοπρογραµµατισµού το 2007. Αναπτύχτηκε µια 
εφαρµογή η οποία είχε ως στόχο τη δηµιουργία προγραµµάτων εξεταστικής τα οποία 
θα είναι έγκυρα, δηλαδή θα τηρούν τους περιορισµούς που επιβάλλει το εκπαιδευτικό 
ίδρυµα, και θα είναι σχεδιασµένα µε γνώµονα την διευκόλυνση τόσο των µαθητών, 
όσο και των καθηγητών και του εκπαιδευτικού ιδρύµατος. 

    Για την επίλυση του προβλήµατος χρησιµοποιήθηκε ένας συνδυασµός 
µεταευρετικών µεθόδων. Οι µεταευρετικές µέθοδοι επιτρέπουν την αντιµετώπιση 
προβληµάτων µεγάλου µεγέθους παραδίδοντας ικανοποιητικές λύσεις σε λογικό 
χρόνο. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν συνδυάστηκαν µε εκτέλεση σε ένα 
κατανεµηµένο περιβάλλον, όπως το Grid, το οποίο παρέχει στους χρήστες του µεγάλο 
αριθµό επεξεργαστικών, αποθηκευτικών και άλλων πόρων. Ο παραπάνω συνδυασµός 
έχει δυνατότητες να οδηγήσει στην επίλυση σύνθετων προβληµάτων βελτιστοποίησης 
σε λογικά χρονικά διαστήµατα.   

    Οι λύσεις που προέκυψαν από την επίλυση των στιγµιοτύπων του προβλήµατος 
είναι καλές. Παράγονται προγράµµατα εξεταστικής τα οποία είναι έγκυρα και 
ικανοποιούν την πλειονότητα των απαιτήσεων των µαθητών, των καθηγητών και του 
εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Οι λύσεις αυτές είναι συγκρίσιµες µε τις καλύτερες 
γνωστές λύσεις για το συγκεκριµένο πρόβληµα. Επιπλέον, µέσω της διαδικασίας 
επίλυσης αποδείχτηκε ότι οι µεταευρετικές µέθοδοι είναι από τις πιο αποτελεσµατικές 
µεθόδους για την επίλυση προβληµάτων βελτιστοποίησης και ότι το Grid µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την επίλυση τέτοιων προβληµάτων, αρκεί να χρησιµοποιούνται 
µέθοδοι επίλυσης οι οποίες δεν απαιτούν βήµατα συγχρονισµού πολύ συχνά. Ο 
συνδυασµός του Grid µε τις µεταευρετικές µεθόδους ενδείκνυται για την 
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αντιµετώπιση δύσκολων προβληµάτων και πρόκειται να χρησιµοποιηθεί σε 
µεγαλύτερο βαθµό στο µέλλον.  

 

6.2   Μελλοντικές Κατευθύνσεις 

    Μια πρώτη πρόταση για µελλοντική εργασία θα ήταν η προσαρµογή της 
εφαρµογής στα δεδοµένα του ελληνικού πανεπιστηµίου. Η εφαρµογή είναι 
προσανατολισµένη στις απαιτήσεις του προβλήµατος που παρουσιάστηκε στο ∆ιεθνή 
∆ιαγωνισµό Χρονοπρογραµµατισµού το 2007, ωστόσο είναι δυνατό να τροποποιηθεί 
ώστε να είναι σε θέση να παράγει προγράµµατα εξετάσεων και για πανεπιστήµια της 
χώρας µας. Μια άλλη πρόταση θα ήταν η αναζήτηση καλύτερων λύσεων για τα 
στιγµιότυπα του προβλήµατος µε χρήση εξελικτικών µεθόδων. Οι εξελικτικές 
µέθοδοι είναι ιδιαίτερα υποσχόµενες στην επίλυση τέτοιου είδους προβληµάτων. Θα 
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στα ακολουθιακά τµήµατα της εφαρµογής, ενώ 
συχνά µπορούν εύκολα να προσαρµοστούν για χρήση σε παράλληλα και 
κατανεµηµένα συστήµατα. 
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