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Περίληψη 

Η ανάγκη κατασκευής ωρολογίου προγράμματος προκύπτει πολύ συχνά 

τόσο σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, όσο και σε άλλες περιπτώσεις, όπως σε 

διάφορες εταιρίες, στα μέσα μαζικής μεταφοράς κ.α. Σκοπός αυτής της 

διπλωματικής εργασίας είναι να κατασκευασθεί ένα σύστημα για την 

υποβοήθηση παραγωγής ωρολογίου προγράμματος για χρήση σε εκπαιδευτικά 

ιδρύματα γενικά και ειδικότερα σε Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο. 

Αρχικά πραγματοποιείται μια έρευνα της βιβλιογραφίας σχετικά με τις 

τεχνικές σχεδιασμού με ικανοποίηση περιορισμών. Μετά την παρουσίαση των 

σχετικών μεθόδων γίνεται ανάλυση των παραμέτρων του προβλήματος και 

κατασκευή ενός μοντέλου προς επίλυση με στόχο την εφαρμογή και εκτίμηση 

της μεθοδολογίας. Ως βασική πλατφόρμα ανάπτυξης χρησιμοποιείται το 

περιβάλλον λογικού προγραμματισμού Eclipse και η γραφική απεικόνιση των 

αποτελεσμάτων στηρίζεται στο περιβάλλον Tcl/Tk. 

 

 

 

Abstract 

Timetabling problems are faced extensively not only by educational 

organizations but also in other cases such as companies, transportations etc. 

The purpose of this Μaster thesis is to make a system capable to help the 

construction of a timetable that can be used in educational organizations 

generally and more specifically in a Technical School. 

First, there is a survey of the bibliography that concerns the methods 

of solving problems with constraint satisfaction. After the presentation of 

these methods there is an analysis of the problem parameters and a 

construction of the model that has to be solved in order to perform and 

evaluate the methodology. The basic platform that is used for the 

development is Eclipse, an environment for logic programming, and the 

graphical representation of the results is based on the environment of Tcl/Tk. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η διπλωματική αυτή εργασία αναφέρεται στη δημιουργία λογισμικού 

για την αυτόματη παραγωγή ωρολογίου προγράμματος (timetable) για 

Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ). Η ανάγκη κατασκευής 

ωρολογίου προγράμματος προκύπτει πολύ συχνά τόσο σε εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς, όσο και σε άλλες περιπτώσεις, όπως σε διάφορες εταιρίες, στα 

μέσα μαζικής μεταφοράς κ.α. Στην προκειμένη περίπτωση επιλέχθηκε να 

μελετηθεί το περιβάλλον του ΤΕΕ και οι περιορισμοί που υπάρχουν σε αυτό 

για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν πως υπήρχε ευκολία πρόσβασης 

σε όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχολείο αυτό, λόγω της επαγγελματικής 

ιδιότητας της συγγραφέα. Ο δεύτερος και πιο σημαντικός λόγος ήταν πως το 

υπάρχον λογισμικό κατασκευής ωρολογίου προγράμματος, δεν καλύπτει όλες 

τις περιπτώσεις και τους περιορισμούς που υπάρχουν σε ένα ΤΕΕ, με 

αποτέλεσμα η δουλειά του προγραμματιστή να είναι αρκετά δύσκολη και 

χρονοβόρα.  

Στόχος λοιπόν αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να δημιουργηθεί 

ένα λογισμικό που θα διευκολύνει την παραγωγή του ωρολογίου 

προγράμματος ενός ΤΕΕ. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα 

αναλυθούν και θα παρουσιαστούν όλες οι ανάγκες που προκύπτουν σε ένα 

τέτοιο εκπαιδευτικό ίδρυμα καθώς και οι περιορισμοί που επιβάλλονται από 

αυτές. Θα γίνει μία προσπάθεια να παραχθεί ένα ωρολόγιο πρόγραμμα που θα 

λαμβάνει υπόψη τόσο τους διαθέσιμους πόρους του σχολείου, όσο και τις 

λειτουργικές του ανάγκες και τις επιθυμίες των διδασκόντων, αλλά και τις 

δεσμεύσεις που συνήθως υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για την κατασκευή του ωρολογίου 

προγράμματος, θα χρησιμοποιηθεί λογικός προγραμματισμός με 

περιορισμούς (constraint logic programming – CLP), και ειδικότερα το 

προγραμματιστικό εργαλείο ECLiPSe. Θα χρησιμοποιηθεί επίσης το εργαλείο 

TCL/TK προκειμένου να υπάρχει ένα γραφικό περιβάλλον, που είναι πιο 
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εύχρηστο και πιο φιλικό προς το χρήστη, για την εμφάνιση των 

αποτελεσμάτων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, υπάρχει η θεωρητική προσέγγιση 

γενικά για τα προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών (constraint 

satisfaction problems – CSPs), καθώς η κατασκευή ωρολογίου προγράμματος 

εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία. Πρώτα γίνεται μία αναφορά στα 

προβλήματα αυτά και στα διάφορα είδη τους, γίνεται δηλαδή αναφορά σε 

προβλήματα μοναδιαίου περιορισμού, δυαδικού περιορισμού και μεγαλύτερης 

τάξης περιορισμού. Στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού παρουσιάζονται οι 

διάφοροι τρόποι και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την επίλυση 

CSPs, όπως η μέθοδος «δημιούργησε-και-δοκίμασε», η μέθοδος του πρώιμου 

ελέγχου κ.α. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στο λογικό προγραμματισμό με 

περιορισμούς, στον τρόπο με τον οποίο αναπαριστώνται και επιλύονται οι 

περιορισμοί, στις διεπαφές γλωσσών με περιορισμούς κ.α. Επίσης γίνεται 

αναφορά στη γλώσσα Prolog και στο προγραμματιστικό εργαλείο της ECLiPSe 

που είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της εφαρμογής 

μας.  

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στο προγραμματιστικό εργαλείο 

Tcl/Tk που μας προσφέρει το γραφικό περιβάλλον που χρησιμοποιείται στην 

παρούσα εφαρμογή, έτσι ώστε η απεικόνιση των αποτελεσμάτων να είναι 

ευανάγνωστη και καλαίσθητη. 

Στο επόμενο κεφάλαιο υπάρχει η ανάλυση του προβλήματος που 

καλούμαστε να επιλύσουμε. Γίνεται περιγραφή του περιβάλλοντος και των 

συνθηκών που επικρατούν σε ένα Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο, 

προκειμένου να προσδιοριστούν οι ανάγκες και η χρησιμότητα της κατασκευής 

λογισμικού για την αυτόματη παραγωγή ωρολογίου προγράμματος με 

περιορισμούς, και στο κεφάλαιο έξι αναλύεται η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε τελικά για την κατασκευή του. 

Στο έβδομο κεφάλαιο, αναλύεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 

προκειμένου να γίνει η σύνδεση του προγράμματος Eclipse με το Tcl/Tk 

πρόγραμμα που αναλαμβάνει την γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων. 
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Στο όγδοο κεφάλαιο, γίνεται η παρουσίαση της εφαρμογής και του 

γραφικού περιβάλλοντος που περιλαμβάνει. Υπάρχει επεξήγηση των 

λειτουργιών που μπορεί να επιτελέσει και της διαδικασίας που ακολουθείται 

προκειμένου να φτάσουμε στην παραγωγή του ωρολογίου προγράμματος με 

βάση τα δεδομένα και τους περιορισμούς που έχουμε θέσει.  

Τέλος, ακολουθούν τα συμπεράσματα και μια αξιολόγηση της όλης 

εφαρμογής.     

 

Πρέπει επίσης σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε πως η κατασκευή 

του ωρολογίου προγράμματος για ΤΕΕ, που είναι το αντικείμενο αυτής της 

διπλωματικής εργασίας, έγινε μετά από μελέτη και έρευνα της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας και διαφόρων άρθρων. Επιπλέον, πρέπει να πούμε πως 

στηρίζεται και σε προηγούμενη διπλωματική εργασία που αφορά την 

κατασκευή ωρολογίου προγράμματος για Ενιαίο Λύκειο [11], έχοντας 

παράλληλα επεκτείνει το πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό καθώς τροποποιήθηκαν 

τα δεδομένα και οι περιορισμοί σύμφωνα με τις συνθήκες του ΤΕΕ και έχοντας 

χρησιμοποιήσει γραφικό περιβάλλον για την απεικόνιση των αποτελεσμάτων, 

δημιουργώντας έτσι μια καλαίσθητη και φιλική προς το χρήστη εφαρμογή. 

 



Κεφάλαιο 2  8 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

2. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ 
 
 Σε αυτό το κεφάλαιο, θα αναφερθούμε γενικά στα προβλήματα 

ικανοποίησης περιορισμών – CSPs, θα εξετάσουμε μερικά από τα πιο 

συνηθισμένα προβλήματα αυτού του είδους καθώς και τις πιο διαδεδομένες 

μεθόδους για την επίλυσή τους.  

 

 

2.1 Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών 

Ορισμός: Ένα πρόβλημα ικανοποίησης περιορισμών (constraint 

satisfaction problem – CSP) προσδιορίζεται από ένα σύνολο μεταβλητών X1, 

X2 …, Xn, από ένα σύνολο περιοχών τιμών για τις μεταβλητές D1,…, Dn  και 

ένα σύνολο περιορισμών, C1, C2 …, Cm. Κάθε περιορισμός Ci αφορά ένα 

υποσύνολο των μεταβλητών και καθορίζει τους επιτρεπτούς συνδυασμούς 

τιμών για το κάθε υποσύνολο. Μία κατάσταση του προβλήματος ορίζεται από 

μία ανάθεση τιμών σε κάποιες ή και σε όλες τις μεταβλητές, (Xi=vi, Xj=vj,…). 

Μία τέτοια ανάθεση που δεν παραβιάζει κανέναν από τους περιορισμούς, 

καλείται συνεπής ή νόμιμη. Μία ανάθεση είναι πλήρης όταν σε αυτή 

αναφέρονται όλες οι μεταβλητές, και λύση ενός προβλήματος ικανοποίησης 

περιορισμών είναι μία πλήρης ανάθεση που ικανοποιεί όλους τους 

περιορισμούς. Επιπλέον, υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα που απαιτούν 

λύση που να μεγιστοποιεί και κάποια αντικειμενική συνάρτηση [2]. 

 

Πιο συγκεκριμένα, ένα πρόβλημα ικανοποίησης περιορισμών είναι μία τριάδα 

(V, D, C), όπου: 

• V= {V1,…, Vn}, είναι ένα πεπερασμένο σύνολο μεταβλητών 

• D= {D1,…, Dn}, είναι ένα πεπερασμένο σύνολο από περιοχές τιμών, όπου 

το Di  δηλώνει τις επιτρεπτές τιμές για τη μεταβλητή Vi και 

• C= {C1,…, Cm}, είναι ένα πεπερασμένο σύνολο περιορισμών  
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Η λύση σε ένα πρόβλημα ικανοποίησης περιορισμών – CSP, είναι η ανάθεση 

τιμών σε όλες τις μεταβλητές έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλοι οι περιορισμοί. 

 

 

 

2.2 Είδη περιορισμών 

Στην παράγραφο αυτή, εξετάζονται τα είδη των περιορισμών που 

μπορούμε να συναντήσουμε στα προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών. Το 

πιο απλό είδος είναι ο μοναδιαίος περιορισμός (unary constraint), ο 

οποίος θέτει περιορισμούς στην τιμή μίας μόνο μεταβλητής. Μπορούμε να 

εξαλείψουμε τους μοναδιαίους περιορισμούς, κάνοντας απλά μια προ-

επεξεργασία στην περιοχή τιμών της αντίστοιχης  μεταβλητής, προκειμένου να 

αφαιρέσουμε τις τιμές εκείνες που παραβιάζουν τον περιορισμό.  

Ένα άλλο είδος περιορισμού είναι ο δυαδικός περιορισμός (binary 

constraint), ο οποίος αφορά δύο μεταβλητές. Για παράδειγμα, ο περιορισμός 

πως δύο μεταβλητές x και y δεν μπορούν να έχουν την ίδια τιμή (x≠y), είναι 

δυαδικός. 

Επιπλέον, μπορούμε να έχουμε και μεγαλύτερης τάξης 

περιορισμούς (higher-order constraints), οι οποίοι αφορούν τρεις ή 

περισσότερες μεταβλητές. 

Όλα τα είδη περιορισμών που αναφέρθηκαν προηγουμένως, είναι 

απόλυτοι (absolute) περιορισμοί, η παραβίαση των οποίων αποκλείει μια 

πιθανή λύση. Πολλά όμως από τα CSPs του πραγματικού κόσμου 

περιλαμβάνουν κατά προτίμηση (preference) περιορισμούς, οι οποίοι 

υποδεικνύουν τις προτιμητέες λύσεις. Για παράδειγμα, σε ένα πρόβλημα 

κατασκευής ωρολογίου προγράμματος για ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, ο 

καθηγητής Χ μπορεί να προτιμά τις πρωινές ώρες για διδασκαλία, ενώ ο 

καθηγητής Y να προτιμά τις μεσημεριανές. Ένα ωρολόγιο πρόγραμμα, στο 

οποίο ο Χ έχει μάθημα το μεσημέρι, είναι μία λύση του προβλήματος, απλά 

δεν είναι η βέλτιστη [2]. 
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Τέλος, σχετικά με τους περιορισμούς, μπορούμε να αναφέρουμε πως 

πολλές φορές αυτοί μπορεί να είναι το σύνολο των πραγματικών αριθμών, το 

σύνολο των ρητών αριθμών, ένα σύνολο από boolean  μεταβλητές κ.λπ. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η περίπτωση κατά την οποία ένα 

πρόβλημα περιγράφεται μέσω περιορισμών, που εφαρμόζονται σε μεταβλητές 

με πεπερασμένα πεδία τιμών.   

 

 

2.3 Παραδείγματα προβλημάτων ικανοποίησης 

περιορισμών – CSPs 

 
 Παρακάτω υπάρχει μια παρουσίαση των πιο συνηθισμένων 

προβλημάτων που μπορούν να μοντελοποιηθούν ως CSPs. 

 

Το πρόβλημα των ν-Βασιλισσών (The n-Queens problem) 

 Από τα πιο κλασικά παραδείγματα που χρησιμοποιούνται για την 

παρουσίαση ενός προβλήματος ικανοποίησης περιορισμών είναι το πρόβλημα 

των ν-βασιλισσών. Ο στόχος σε αυτό το πρόβλημα είναι να τοποθετήσουμε 

τις ν-βασίλισσες, στις ν στήλες μίας ν x ν σκακιέρας, έτσι ώστε καμία 

βασίλισσα να μην απειλείται από κάποια άλλη (μία βασίλισσα απειλείται όταν 

υπάρχει και κάποια άλλη στην ίδια σειρά ή στην ίδια στήλη ή διαγώνια). 

 Μια πιθανή μορφοποίηση του συγκεκριμένου προβλήματος μπορεί να 

είναι η ακόλουθη: υπάρχει μία μεταβλητή x1, x2,…, xν για κάθε στήλη της 

σκακιέρας και η περιοχή τιμών αυτών των μεταβλητών είναι οι πιθανές θέσεις 

σε κάθε γραμμή, δηλαδή είναι Di={1,…, ν}.  Τέλος ο περιορισμός που θα 

μπορούσαμε να θέσουμε είναι πως ανά δύο στήλες, οι βασίλισσες που 

υπάρχουν σε αυτές, δεν μπορούν να βρίσκονται στην ίδια γραμμή ή διαγώνια. 

Μια αξιοσημείωτη ιδιότητα αυτού του προβλήματος είναι πως ο αριθμός των 

μεταβλητών είναι πάντα ο ίδιος με τον αριθμό των τιμών κάθε περιοχής [1]. 
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Γρίφοι σταυρολέξων (crossword puzzles) 

Οι γρίφοι σταυρολέξων αποτελούν άλλη μία κατηγορία προβλημάτων 

ικανοποίησης περιορισμών. Ο στόχος σε αυτά είναι να μπορέσουμε να 

τοποθετήσουμε λέξεις, από το λεξικό ή από ένα συγκεκριμένο σύνολο, σε 

οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές σύμφωνα με συγκεκριμένους 

περιορισμούς [1]. 

 

 

Χρωματισμός χαρτών (map coloring) 

Τα προβλήματα χρωματισμού χαρτών είναι αρκετά γνωστά 

προβλήματα. Το ζητούμενο σε αυτά είναι να βρεθεί αν είναι δυνατόν να 

χρωματίσουμε ένα χάρτη με μόνο 4 διαφορετικά χρώματα, με τον περιορισμό 

ότι δύο γειτονικές χώρες δεν επιτρέπεται να έχουν το ίδιο χρώμα. Η εύρεση 

λύσης απασχόλησε για πολλά χρόνια τους ερευνητές και τελικά αυτό 

επιτεύχθηκε το 1976, με ένα συνδυασμό μαθηματικών και προσομοίωσης σε 

υπολογιστή (Appel και Haken 1976)[1]. Από τα προβλήματα χρωματισμού 

χαρτών μπορούν να εξαχθούν άλλα, όπως π.χ. προβλήματα όπου ο στόχος 

είναι να μπορέσουμε να αναθέσουμε συχνότητες σε ένα σύνολο 

ραδιοφωνικών σταθμών με τέτοιο τρόπο, ώστε όλοι οι σταθμοί να μπορούν 

να λειτουργούν ταυτόχρονα χωρίς παρεμβολές.  

Τα προβλήματα με τους χάρτες μπορούν να παρασταθούν από ένα 

γράφο όπου ορίζεται ένας κόμβος για κάθε χώρα και οι ακμές του γράφου 

ενώνουν δύο γειτονικές χώρες μεταξύ τους. Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε 

να χρωματίσουμε τους κόμβους του γράφου, με συγκεκριμένο αριθμό 

χρωμάτων, έτσι ώστε οι γειτονικοί κόμβοι να μην έχουν το ίδιο χρώμα.  

Το πρόβλημα χρωματισμού του γράφου με συγκεκριμένο αριθμό 

χρωμάτων μπορεί να μορφοποιηθεί ως πρόβλημα ικανοποίησης περιορισμών 

όπου ο κάθε κόμβος του γράφου είναι μία μεταβλητή, η περιοχή τιμών της 

κάθε μεταβλητής είναι τα πιθανά χρώματα και οι περιορισμοί είναι ότι θα 

πρέπει να ανατεθούν διαφορετικά χρώματα (τιμές)  σε γειτονικές χώρες [1].  
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Προβλήματα διαμόρφωσης και σχεδίασης (Configuration and 
design) 

Πρόκειται για μία κατηγορία προβλημάτων που μπορούν να 

μορφοποιηθούν ως προβλήματα περιορισμών. Τέτοια προβλήματα μπορούμε 

να συναντήσουμε στη διαμόρφωση μικροϋπολογιστικών συστημάτων, στη 

σχεδίαση συστημάτων μετάδοσης για αυτοκίνητα, σε πολεοδομικά σχέδια  

κ.α.[1].  

 

 

Προβλήματα προγραμματισμού εργασιών (Scheduling problems) 

Λόγω της φύσης τους, αυτά τα προβλήματα μορφοποιούνται ως 

προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών. Συνήθως αναφέρονται σε 

προγραμματισμό δραστηριοτήτων ή εργασιών προσπαθώντας να 

ικανοποιηθούν δεδομένοι πόροι και περιορισμοί. Από τα πιο γνωστά 

προβλήματα αυτού του είδους είναι να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε τις 

διάφορες εργασίες μιας επιχείρησης με βάση τα διαθέσιμα μηχανήματα για την 

υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών. Άλλη μία κατηγορία τέτοιων 

προβλημάτων, είναι η διαδικασία δημιουργίας προγράμματος για 

εκπαιδευτήριο, τα οποία λαμβάνουν υπόψη αίθουσες, εκπαιδευτές, μαθήματα 

και ώρες διδασκαλίας προκειμένου να ικανοποιηθούν συγκεκριμένοι 

περιορισμοί. Εξάλλου, ένα πρόβλημα αυτού του είδους είναι και αντικείμενο 

αυτής της διπλωματικής εργασίας, αφού στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε 

ένα λογισμικό κατασκευής ωρολογίου προγράμματος για Τεχνικό 

Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο λαμβάνοντας υπόψη και όλους τους ανάλογους 

περιορισμούς [1]. 
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2.4 Tρόποι επίλυσης προβλημάτων ικανοποίησης 

περιορισμών  

Η μέθοδος «δημιούργησε-και-δοκίμασε» (generate-and-test) 

Τα προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών (CSPs) μπορούν να 

επιλυθούν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο «δημιούργησε-και-δοκίμασε». 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, δημιουργείται συστηματικά κάθε πιθανός 

συνδυασμός των μεταβλητών και στη συνέχεια δοκιμάζεται και να ελεγχθεί αν 

ικανοποιεί όλους τους περιορισμούς. Ο πρώτος από αυτούς τους συνδυασμούς 

που θα βρεθεί να ικανοποιεί όλους τους περιορισμούς είναι και η λύση. Ο 

αριθμός των συνδυασμών που προκύπτουν από αυτή τη μέθοδο, είναι ίσος με 

το καρτεσιανό γινόμενο όλων των περιοχών τιμών των μεταβλητών. Αν 

δηλαδή έχουμε δύο μεταβλητές Χ και Y, με περιοχές τιμών τα διακριτά σύνολα 

Dx και Dy αντίστοιχα, τότε ο αριθμός των δυνατών συνδυασμών θα είναι 

⏐Dx⏐x⏐Dy⏐. Έτσι λοιπόν η μέθοδος αυτή προτιμάται για σχετικά μικρά 

προβλήματα (λίγες μεταβλητές και λίγες πιθανές τιμές για αυτές), έτσι ώστε 

να είναι σχετικά εύκολη η εύρεση λύσης, διαφορετικά μεγαλώνει πολύ ο 

χώρος αναζήτησης [3]. 

 

Η μέθοδος της υπαναχώρησης (backtracking)   

Μια πιο αποτελεσματική μέθοδος για την επίλυση CSPs, είναι η μέθοδος 

της υπαναχώρησης (backtracking). Στην περίπτωση αυτή οι μεταβλητές 

αρχικοποιούνται με τη σειρά, η μία μετά την άλλη. Μόλις αρχικοποιηθούν όλες 

οι μεταβλητές που σχετίζονται με κάποιο συγκεκριμένο περιορισμό, ελέγχεται 

η εγκυρότητα του περιορισμού αυτού. Αν κάποια από τις τιμές που δόθηκαν 

στις μεταβλητές παραβιάζει κάποιον από τους περιορισμούς, τότε έχουμε 

υπαναχώρηση στη μεταβλητή εκείνη που αρχικοποιήθηκε τελευταία και για 

την οποία υπάρχουν ακόμα εναπομείνασες τιμές. Είναι φανερό, πως κάθε 

φορά που μια μερική αρχικοποίηση δεν είναι ικανοποιητική, με την 

υπαναχώρηση, μπορούμε να αφαιρούμε έναν υποχώρο από το καρτεσιανό 

γινόμενο όλων των διαθέσιμων περιοχών τιμών. Στην ουσία, η μέθοδος της 
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υπαναχώρησης είναι μία αναζήτηση πρώτα-σε-βάθος (depth-first search) στο 

χώρο των πιθανών λύσεων του προβλήματος ικανοποίησης περιορισμών. 

Παρόλο που η μέθοδος της υπαναχώρησης είναι σαφώς καλύτερη από 

τη μέθοδο δημιούργησε-και-δοκίμασε, η πολυπλοκότητα του χρόνου 

εκτέλεσής της για τα περισσότερα προβλήματα, παραμένει εκθετική [3].  

 

Πρώιμος έλεγχος (forward checking) 

Στη μέθοδο αυτή, καθώς και σε αυτές που θα παρουσιαστούν 

παρακάτω, επιχειρείται να μειωθεί ο χώρος αναζήτησης, αντλώντας 

πληροφορία από τους περιορισμούς. 

Έτσι λοιπόν, ο πρώιμος έλεγχος είναι ένας τρόπος να 

«εκμεταλλευτούμε» τους περιορισμούς κατά την αναζήτηση. Κάθε φορά που 

ανατίθεται τιμή σε μία μεταβλητή Χ, η διαδικασία του πρώιμου ελέγχου, 

ψάχνει κάθε μεταβλητή Υ, η οποία σχετίζεται με τη Χ και στην οποία δεν έχει 

ακόμα ανατεθεί τιμή, και σβήνει από την περιοχή τιμών της κάθε τιμή που 

είναι ασυνεπής με αυτή που έχει ανατεθεί στην Χ [2]. 

 

 

Διάδοση περιορισμών (constraint propagation)  

Παρόλο που ο πρώιμος έλεγχος (forward checking) μπορεί να 

ανιχνεύσει πολλές ασυνέπειες, δεν είναι πλήρως αποτελεσματικός. Η μέθοδος 

της διάδοσης περιορισμών είναι η αναδρομική επέκταση του πρώιμου ελέγχου 

σε όλες τις μεταβλητές, για τις οποίες υπήρξε διαγραφή τιμής σε συνδεόμενη 

με αυτές μεταβλητή [2]. 

 

 

Συνέπεια τόξου (arc consistency) 

Η ιδέα της συνέπειας τόξου, είναι να έχουμε μία γρήγορη μέθοδο 

διάδοσης περιορισμών που να είναι ουσιαστικά καλύτερη από τον πρώιμο 

έλεγχο. Ο όρος «τόξο» αναφέρεται σε ένα κατευθυνόμενο τόξο στο γράφο 
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περιορισμών (constraint graph). Ο γράφος περιορισμών είναι μία 

αναπαράσταση του προβλήματος με τις μεταβλητές να είναι οι κόμβοι του 

γράφου και τους περιορισμούς να είναι οι ακμές του. Δεδομένων των 

περιοχών τιμών δύο μεταβλητών Χ και Υ, το τόξο με το οποίο συνδέονται 

είναι συνεπές, αν για κάθε δυνατή τιμή της Χ, υπάρχει κάποια τιμή της Υ, η 

οποία είναι συνεπής με την τιμή που έχει αποδοθεί στη Χ. 

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται τόσο πριν από την έναρξη της 

αναζήτησης, όσο και μετά από κάθε ανάθεση τιμής και θα πρέπει να γίνεται 

επαναληπτικά έως ότου να μην υπάρχουν πλέον ασυνέπειες. Το αποτέλεσμα 

είναι να ανιχνεύονται γρήγορα οι ασυνέπειες που δεν ανιχνεύονται από τον 

απλό πρώιμο έλεγχο. 

Ωστόσο, και πάλι η μέθοδος της συνέπειας τόξου δεν μπορεί να 

εντοπίσει όλες τις δυνατές ασυνέπειες. Υπάρχουν ισχυρότεροι έλεγχοι όπως 

είναι η k-συνέπεια (k-consistency). Ένα πρόβλημα ικανοποίησης 

περιορισμών είναι k-συνεπές, όταν για κάθε k-1 μεταβλητές και για κάθε 

συνεπή ανάθεση σε αυτές, υπάρχει πάντα μία συνεπής τιμή που μπορεί να 

ανατεθεί στην k μεταβλητή [2].   

 

 

 Στο σημείο λοιπόν αυτό, έχει ολοκληρωθεί η θεωρητική προσέγγιση για 

τα CSPs και μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο που αφορά 

τη μεθοδολογία του Λογικού Προγραμματισμού με Περιορισμούς – CLP.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  
 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στο λογικό προγραμματισμό με 

περιορισμούς, στον τρόπο με τον οποίο αναπαριστώνται και επιλύονται οι 

περιορισμοί, στις διεπαφές γλωσσών με περιορισμούς κ.α. Επίσης γίνεται 

αναφορά στη γλώσσα Prolog και στο προγραμματιστικό εργαλείο της ECLiPSe 

που είναι το εργαλείο που έχει χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της 

εφαρμογής μας.  

 
 
 

3.1 Λογικός προγραμματισμός με περιορισμούς 

Λογικός Προγραμματισμός (Logic Programming) : Πρόκειται για μία 

μεθοδολογία προγραμματισμού που θεωρείται δηλωτική (declarative), δηλαδή 

βασισμένη στη μαθηματική λογική. 

Ο Λογικός Προγραμματισμός με Περιορισμούς (Constraint Logic 

Programming – CLP) είναι μια επέκταση του Λογικού Προγραμματισμού η 

οποία παρέχει τη δυνατότητα δηλωτικής και ταυτόχρονα αποδοτικής 

αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορούν να διατυπωθούν σαν 

προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών. 

 
 

Στη μεθοδολογία του Λογικού Προγραμματισμού με Περιορισμούς - 

CLP, η γενική διαδικασία που ακολουθείται για την εύρεση λύσης είναι η εξής: 

 

1. Γίνεται ανάλυση του προς επίλυση προβλήματος, έτσι ώστε να γίνουν 

πλήρως κατανοητά τα μέρη από τα οποία αποτελείται. 

2. Προσδιορίζονται οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των μερών του 

προβλήματος. Οι σχέσεις αυτές θα αποτελέσουν το κλειδί για την επίλυση 

γι’ αυτό και θα χρησιμοποιηθούν για τη μοντελοποίησή του. 
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3. Οι σχέσεις που προσδιορίστηκαν στο προηγούμενο βήμα θα δηλωθούν ως 

εξισώσεις. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει προσεκτική 

επιλογή των κατάλληλων μεταβλητών και σχέσεων αλλά και του 

συστήματος περιορισμών, καθώς στο CLP προσφέρονται αρκετά τέτοια 

συστήματα.  

4. Τέλος, γίνεται η οργάνωση των εξισώσεων και η επίλυσή τους. Η 

διαδικασία αυτή συνήθως είναι διάφανη για το χρήστη, καθώς η ίδια η 

γλώσσα έχει ενσωματωμένους λύτες. 

 
Μερικά από τα μοναδικά συστατικά του προγραμματισμού με περιορισμούς 

είναι τα εξής: 

o Η χρήση των ισχυρών μαθηματικών μεθόδων. Στις CLP γλώσσες και 

εργαλεία παρέχονται γνωστοί και αποδεδειγμένοι αλγόριθμοι ως εγγενή, 

ενσωματωμένα συστατικά.  

o Η παροχή μέσων για την εκτέλεση της προγραμματισμένης 

αναζήτησης (search), ιδιαίτερα στο CLP όπου η αναζήτηση είναι 

συστατικό της ίδιας της γλώσσας. 

o  Η δυνατότητα ανάπτυξης πρότυπων, υβριδικών μοντέλων, όπου 

είναι απαραίτητο. Πολλά συστήματα CLP προσφέρουν διαφορετικά 

συστήματα περιορισμών που μπορούν να συνδυαστούν ώστε να 

μοντελοποιήσουν τα διάφορα μέρη του προβλήματος. 

o Η ευελιξία που παρέχεται από τη γλώσσα προγραμματισμού που 

χρησιμοποιείται, που επιτρέπει στον προγραμματιστή να δημιουργήσει 

τις εξισώσεις οι οποίες θα λυθούν δυναμικά, πιθανότατα με βάση τα 

δεδομένα εισόδου [4]. 
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3.2 Αναπαράσταση και επίλυση περιορισμών 

 Η βασική ιδέα στον προγραμματισμό με περιορισμούς είναι πως οι 

περιορισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναπαράσταση του 

προβλήματος, την επίλυσή του και για την αναπαράσταση της λύσης, η οποία 

στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε άλλο από την απλοποίηση των αρχικών 

περιορισμών. 

 Στη συνέχεια, ακολουθεί ένα παράδειγμα για το πώς μπορούμε να 

αναπαραστήσουμε ένα πρόβλημα χρησιμοποιώντας τους περιορισμούς του. 

Έστω ότι έχουμε τις παρακάτω δύο προτάσεις από ένα γρίφο που αναζητά το 

δολοφόνο: 

Ο δολοφόνος είναι μεγαλύτερος από τον Πέτρο  

Ο άντρας με τα κίτρινα, δεν έχει πράσινα μάτια 

Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προτάσεις αυτές του γρίφου ως ένα 

σύνολο από περιορισμούς που εκφράζονται σε μία γλώσσα που περιλαμβάνει 

πρωταρχικούς περιορισμούς (του τύπου «είναι μεγαλύτερος από») που 

συνδέουν στοιχεία που σχετίζονται με την περιοχή του συστήματος 

περιορισμών (όπως οι δράστες και τα χαρακτηριστικά τους: «ο άντρας με τα 

κίτρινα», «Πέτρος», «πράσινα μάτια»). Κάποιοι από τους δράστες ορίζονται 

ρητά («Πέτρος») και κάποιοι άλλοι αναπαριστώνται από κάποιους 

προσδιοριστές ή από κάποια χαρακτηριστικά που δεν επιτρέπουν ακόμα την 

ταυτοποίησή τους («ο δολοφόνος»). 

Η λύση είναι η ανάθεση τιμών από κάποια περιοχή, σε αυτούς τους 

δράστες που δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί, η οποία ανάθεση όμως δεν θα 

πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση με τους αρχικούς περιορισμούς: 

 

 Δολοφόνος: Μάριος, πράσινα μάτια, όπλο τύπου magnum 

 Μερικές φορές δεν είναι δυνατό να βρεθεί μία και μόνη λύση. Αυτό 

μπορεί να οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο λύτης, ή στην 
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έλλειψη αρχικών περιορισμών που να προσδιορίζουν πλήρως το πρόβλημα, ή 

απλά να οφείλεται στο ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές λύσεις για το 

συγκεκριμένο πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση το αρχικό σύστημα 

περιορισμών δε μπορεί να περιορισθεί και τελικά η απάντηση αποτελεί και 

αυτή έναν περιορισμό, όπως π.χ. θα μπορούσε να είναι: 

Ο δολοφόνος είναι μεγαλύτερος από τον άντρα με τα κίτρινα 

 Συχνά, είναι δυνατό να γίνει μία καταμέτρηση – αναζήτηση όλων των 

ατόμων του αρχικού μας προβλήματος για να ελέγξουμε ποιο από αυτά 

ικανοποιεί αυτόν τον τελευταίο περιορισμό. Η τακτική αυτή θα μπορούσε να 

είχε ακολουθηθεί από την αρχή (δηλ. να εξετάζαμε όλους τους δυνατούς 

συνδυασμούς «δραστών» και τιμών και να βρίσκαμε αυτόν που ικανοποιεί 

όλους τους περιορισμούς), αλλά η τμηματική επίλυση των περιορισμών μπορεί 

πολλές φορές να φτάσει σε λύση του προβλήματος, μειώνοντας κατά πολύ 

τον αριθμό των εξισώσεων και των περιοχών τιμών [4]. 

 

3.3 Οι περιορισμοί ως εξισώσεις 

 Έχει ήδη αναφερθεί πως στο λογικό προγραμματισμό οι 

περιορισμοί μπορούν να θεωρηθούν ως εξισώσεις. Έτσι, οι μεταβλητές 

σχετίζονται με ιδιότητες και η επίλυση ενός συνόλου εξισώσεων έχει ως στόχο 

να βρει ποια ανάθεση τιμών στις μεταβλητές ικανοποιεί όλες τις εξισώσεις. Οι 

μαθηματικές εξισώσεις μπορούν να επιλυθούν αν γνωρίζουμε κατάλληλες 

μεθόδους και το ίδιο ισχύει και για τους περιορισμούς. Τα εργαλεία που 

έχουμε όμως στη διάθεσή μας για τους περιορισμούς, συνήθως παρέχουν 

περιοχές που δεν είναι συνηθισμένες για τα κλασικά μαθηματικά. 

Το να χρησιμοποιείται η κατάλληλη περιοχή για κάθε πρόβλημα είναι 

πολύ σημαντικό: οι περιοχές περιορισμών έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

και μεθόδους επίλυσης έτσι ώστε να είναι πιο κατάλληλες από άλλες για 

ορισμένα προβλήματα. Ευτυχώς, το να αποφασίσουμε ποιο σύστημα 

περιορισμών θα χρησιμοποιήσουμε δεν είναι και τόσο δύσκολο και στις 
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περισσότερες περιπτώσεις το ίδιο το πρόβλημα υποδεικνύει ποιο θα είναι 

αυτό. Γενικά, η διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος, είναι ένας συνδυασμός 

ανάλυσης και αναζήτησης, όταν έχει βρεθεί μια ελλιπής λύση. 

Αν όμως αντιμετωπίσουμε τις εξισώσεις σαν ένα είδος εκτεταμένων 

εξισώσεων δεν μπορούμε να έχουμε άποψη για ολόκληρο το σενάριο καθώς οι 

εξισώσεις έχουν κάποια μειονεκτήματα όπως είναι η διάζευξη (OR). Ακόμα στις 

εξισώσεις, δεν έχουμε τη δυνατότητα διαμόρφωσης του προβλήματος, καθώς 

αυτό έχει τη μορφή συσχετιζόμενων εξισώσεων, και δεν έχουμε τη 

δυνατότητα δυναμικής δημιουργίας εξισώσεων. Επίσης, αρκετές φορές δεν 

είναι εφικτό να λυθεί πλήρως το σύστημα εξισώσεων που προτείνεται, ή 

ακόμα η λύση που παίρνουμε από το λύτη (η ανάθεση τιμών δηλαδή στις 

μεταβλητές) δεν εμφανίζεται στην κατάλληλη μορφή. 

 Μπορούμε λοιπόν να πούμε, πως η λύση σε αυτά τα προβλήματα είναι 

να συνδυάσουμε τους περιορισμούς με τον προγραμματισμό [4]. 

 
 
 

3.4 Περιορισμοί και προγραμματισμός 

 Όταν έχουμε να επιλύσουμε πραγματικά προβλήματα και 

αντιμετωπίζουμε τους περιορισμούς ως εξισώσεις, προκύπτουν ορισμένα 

πρακτικά θέματα. Καθώς το σύνολο των εξισώσεων είναι στατικό, πρέπει να 

προσδιοριστεί μία φορά για κάθε πρόβλημα. Συνήθως όμως, υπάρχουν 

κάποιες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν κατά τη διάρκεια επίλυσης του 

προβλήματος, δηλαδή οι αποφάσεις αυτές θεωρούνται δυναμικές καθώς δεν 

είναι γνωστές από πριν και κατά κάποιο τρόπο πρέπει να προσδιορίζονται για 

κάθε σύνολο αρχικών δεδομένων. Ακόμα και αν μπορούμε να δώσουμε στις 

αποφάσεις αυτές κάποια ειδική μορφή (χρησιμοποιώντας ειδικές μεταβλητές), 

το μαθηματικό μοντέλο που προκύπτει είναι συνήθως δύσκολο να λυθεί. 

Αντίθετα, ο Λογικός Προγραμματισμός με Περιορισμούς – CLP, αντιμετωπίζει 

το πρόβλημα με μια σειρά από προγραμματιστικά εργαλεία, όπως είναι για 

παράδειγμα η αναζήτηση (search). 
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Πολλές φορές υπάρχει μια ιεραρχία από προτιμήσεις που καθιστά 

υποχρεωτικούς περιορισμούς ή επιβάλει κάποια ποινή για την παραβίαση 

περιορισμών. Υπάρχουν περιπτώσεις που η ποινή αυτή δεν είναι εύκολο να 

προσδιοριστεί (ίσως επειδή ο χρήστης δεν έχει αντιληφθεί πλήρως τη 

σπουδαιότητα του θέματος), ή μπορεί η ποινή να αλλάζει δυναμικά και να 

είναι διαφορετική για κάθε στιγμιότυπο του προβλήματος. Μια προσέγγιση, 

βασισμένη σε προγραμματισμό μπορεί να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο θέμα, 

θέτοντας, π.χ., κάποιους κανόνες ή ενσωματώνοντας κάποιες ευρετικές 

μεθόδους στο πρόγραμμα που να οργανώνουν τους περιορισμούς. 

Δεν είναι ασυνήθιστο, μεγάλα προβλήματα να σπάνε σε μικρότερα και 

ευκολότερα να αντιμετωπισθούν, έτσι ώστε η επίλυση και ο συνδυασμός των 

αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτά έχει μικρότερο κόστος από το να 

λύσουμε με τη μία ολόκληρο το πρόβλημα. Ενώ η επίλυση εξισώσεων, είναι 

μία διαδικασία που λαμβάνει υπόψη της όλα τα διαθέσιμα δεδομένα την ίδια 

στιγμή, η μέθοδος διαίρει-και-κατάκτησε [5] είναι μία ευρέως 

χρησιμοποιούμενη προγραμματιστική μέθοδος που μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για το χειρισμό των περιορισμών και να βοηθήσει ώστε να 

βρεθεί λύση πιο γρήγορα. 

Οι γλώσσες που μπορούν και χειρίζονται περιορισμούς, μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν και τα πλεονεκτήματα που αυτοί έχουν: προσφέρονται για 

περιγραφή του προβλήματος σε υψηλότερο επίπεδο αφαιρετικότητας, έτσι 

ώστε να μπορεί να γίνει καλύτερος προσδιορισμός του. Επιπλέον, μπορούν να 

κωδικοποιηθούν συγκεκριμένοι αλγόριθμοι, όταν γνωρίζουμε ποιος είναι ο 

αποτελεσματικός τρόπος για την επίλυση και ακόμα, έχει ήδη αναφερθεί η 

δυνατότητα δυναμικού στησίματος των περιορισμών. Έτσι, μπορούμε να 

πούμε, πως αυτό που κάνει ένα CLP πρόγραμμα, είναι να προσδιορίζει ένα 

σκελετό των εξισώσεων που απαιτούνται για να λυθεί μία κλάση 

προβλημάτων, κάτι που γίνεται με βάση τα δεδομένα εισόδου. Τέλος, μια 

προσέγγιση βασισμένη σε πρόγραμμα, επιτρέπει την εξωτερική επικοινωνία 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του (με το χρήστη, με άλλα προγράμματα και με 

βάσεις δεδομένων) και αλληλεπιδρά επαρκώς με τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος [4].  
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3.5 Διεπαφές γλωσσών προγραμματισμού με περιορισμούς 

Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις για το χειρισμό των περιορισμών 

από μια γλώσσα προγραμματισμού. Η πρώτη είναι να παρέχει μία βιβλιοθήκη 

με δομές δεδομένων και κλάσεις που να περιλαμβάνει στοιχεία όπως 

μεταβλητές, εξισώσεις κ.α. και μεθόδους που να επιτρέπουν το συνδυασμό με 

μαθηματικές (ή και άλλες) προσεγγίσεις, τη χρήση μαθηματικών σχέσεων για 

την εξαγωγή εξισώσεων, την ομαδοποίηση των εξισώσεων, τον έλεγχο για το 

αν επιδέχονται επίλυση κ.α. Αυτό φαίνεται σχηματικά στην παρακάτω εικόνα: 

 

 
 
 
 
 
 

 

Γλώσσα 
Βιβλιοθήκη 
Περιορισμών 

Περιορισμοί

Απαντήσεις 
(τιμές/περιορισμοί)

Εικόνα 1: Εξωτερική προγραμματιστική βιβλιοθήκη 
 
 
 

Όσο καλή και να φαίνεται αυτή η προσέγγιση, δεν μπορεί να 

ολοκληρωθεί  αν δε συνδυαστεί με τη σημασιολογία της γλώσσας, καθώς οι 

μεταβλητές των περιορισμών δεν είναι μεταβλητές της γλώσσας και το ίδιο 

ισχύει και για τις εξισώσεις και τις σχέσεις –δεν είναι κομμάτια της γλώσσας. 

Έτσι λοιπόν, υπάρχει και η δεύτερη προσέγγιση για το συνδυασμό των 

περιορισμών με τον προγραμματισμό. Το ζήτημα στην προσέγγιση αυτή είναι 

να εμπλουτίσουμε τη σημασιολογία της γλώσσας με την προσθήκη υψηλού 

επιπέδου μαθηματικών ιδιοτήτων στα βασικά δομικά συστατικά της γλώσσας. 

Έτσι, οι μεταβλητές θα μπορούν να σχετίζονται με άλλες μεταβλητές και θα 

μπορούν να έχουν μη-καθορισμένες τιμές. Η επίλυση των περιορισμών γίνεται 

αυτόματα καθώς εξελίσσεται η εκτέλεση του προγράμματος αφού ο λύτης 

περιορισμών είναι μέρος του συστήματος εκτέλεσης. Όλα αυτά φαίνονται 

στην εικόνα που ακολουθεί: 
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Γλώσσα προγραμματισμού με περιορισμούς 

Γλώσσα 
Προγραμματισμού 

Λύτης 
Περιορισμών 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2: Γλώσσα με εκτεταμένη σημασιολογία 
 
 

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως οι συναρτησιακές (functional) 

και οι λογικές (logic) γλώσσες (και ειδικά αυτές γιατί παρέχουν ήδη λογικές 

μεταβλητές και ενσωματώνουν αναζήτηση) είναι εκείνες που πλησιάζουν 

περισσότερο αυτή την προσέγγιση. Η μαθηματική τους υποδομή και η 

ανεξαρτησία τους από τη μηχανή προσφέρουν ελευθερία για την υιοθέτηση 

της σημασιολογίας τους. 

Ανεξάρτητα από την προσέγγιση που ακολουθείται κατά την κατασκευή 

μιας γλώσσας με περιορισμούς, υπάρχουν κάποιες σημαντικές λειτουργίες που 

πρέπει μία τέτοια γλώσσα να παρέχει: 

o Έναν λύτη, για την επίλυση των εξισώσεων ή για τη διαπίστωση της 

αδυναμίας επίλυσής τους (ο τρόπος που γίνεται αυτό εξαρτάται από το 

πώς γίνεται η πραγματική επικοινωνία με τη γλώσσα) 

o Διάφορα μέσα για να μπορούν να εκφραστούν οι περιορισμοί, όπως π.χ. 

τύπους, από τη γλώσσα 

o Ένα περιβάλλον διεπαφής με το λύτη, που να επιτρέπει την εισαγωγή σε 

αυτό των περιορισμών, και μετά την επιτυχή επίλυσή τους να ρωτάει για 

τις τιμές που θα ανατεθούν στις μεταβλητές με περιορισμούς [4].  
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3.6 Ένα παράδειγμα : Το Μαγικό Τετράγωνο 

Το Μαγικό Τετράγωνο είναι μία κλασική εφαρμογή από τα 

μαθηματικά που επιλύεται πολύ εύκολα με γλώσσα προγραμματισμού με 

περιορισμούς. Μαγικό λέγεται το τετράγωνο που περιέχει τους ακέραιους 

από 1 έως n^2 σε τέτοιες θέσεις ώστε το άθροισμα των τιμών κάθε γραμμής, 

κάθε στήλης και κάθε κύριας διαγωνίου να είναι το ίδιο. Στην περίπτωση αυτή 

θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε ένα μαγικό τετράγωνο 3x3 και θα 

χρησιμοποιηθούν 9 μεταβλητές που θα μπορούν να πάρουν τιμές από το 

πεδίο [1..9]. Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα μιας από τις λύσεις που έχει 

το πρόβλημα αυτό: 

2 7 6 

9 5 1 

4 3 8 

 
 Θα πρέπει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό πως υπάρχει και ένας επιπλέον 

περιορισμός σύμφωνα με τον οποίο όλες οι μεταβλητές θα πρέπει να έχουν 

διακριτές τιμές. Στο συμβατικό προγραμματισμό θα πρέπει να εκφράσουμε μια 

ρητή αναζήτηση γενικά (παρόλο που στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν και φωλιασμένοι βρόγχοι). Στις γλώσσες λογικού 

προγραμματισμού, όπως είναι η Prolog, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

απευθείας την αναζήτηση, καθώς αυτή αποτελεί μέρος της γλώσσας, αλλά 

αυτό μπορεί να μην είναι και τόσο αποτελεσματικό. 

 Αυτό, είναι στην ουσία, ένα τυπικό πρόβλημα των πεπερασμένων 

περιοχών τιμών: όλες οι μεταβλητές παίρνουν τιμές από ένα πεπερασμένο 

σύνολο αριθμών, οι προς ικανοποίηση περιορισμοί μπορούν να εκφρασθούν 

εύκολα και υπάρχει κάποια αναζήτηση που πρέπει να διεξαχθεί. Οι μεταβλητές 

με πεπερασμένες περιοχές πάντα έχουν ως τιμές ένα σύνολο από ακέραιους, 

που προκύπτει από ένα πεπερασμένο αριθμό πιθανών αρχικών τιμών. Για 

παράδειγμα, είναι φυσικό στο συγκεκριμένο πρόβλημα να χρησιμοποιηθούν 

μεταβλητές προγράμματος για να αναπαραστήσουν τις εννέα θέσεις του 

μαγικού τετραγώνου. Έτσι λοιπόν, κάθε μεταβλητή (θέση του τετραγώνου) 
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μπορεί να πάρει τιμή από το σύνολο {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Κάθε τελική 

λύση που θα δοθεί θα πρέπει να είναι μια ανάθεση από μοναδικές τιμές σε 

κάθε μεταβλητή του προβλήματος. Αν κατά την εκτέλεση του προγράμματος, 

σε κάποια μεταβλητή αντιστοιχεί το κενό σύνολο, τότε έχουμε αποτυχία και 

το πρόγραμμα υπαναχωρεί στο πιο πρόσφατο χρονικά σημείο επιλογής που 

είχε δημιουργηθεί. 

 Στη συνέχεια θα δούμε την επίλυση αυτού του προβλήματος με την 

ECLiPSe που είναι και το περιβάλλον που θα χρησιμοποιηθεί για το κύριο μέρος 

της διπλωματικής εργασίας. 

 

Επίλυση με ECLiPSe

Η ECLiPSe είναι ένα σύστημα λογικού προγραμματισμού που αναπτύχθηκε 

αρχικά από το ECRC (European Computer-Industry Research Centre) και 

τώρα υποστηρίζεται από το IC-Park, και συνδυάζει το λογικό προγραμματισμό 

με την ικανότητα να χειρίζεται περιορισμούς. Ο κώδικας ECLiPSe που επιλύει 

το πρόβλημα του μαγικού τετραγώνου ακολουθεί παρακάτω: 

 
 
:- lib(ic). 

:- lib(ic_global). 

 

magicsq( Digits, N) :- 

        Digits = [A1,A2,A3,B1,B2,B3,C1,C2,C3], 

        Digits :: [1..9], 

        ic_global:alldifferent(Digits), 

         

 A1+A2+A3 #= N, 

 B1+B2+B3 #= N, 

 C1+C2+C3 #= N, 

 A1+B1+C1 #= N, 

 A2+B2+C2 #= N, 

 A3+B3+C3 #= N, 
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 A1+B2+C3#=N, 

 A3+B2+C1 #= N, 

 

        labeling(Digits). 

 

 Το πρόγραμμα αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί και είναι την ίδια 

στιγμή μια άμεση κωδικοποίηση του προβλήματος αλλά και μία πολύ 

αποτελεσματική λύση. 

 

3.7 Η Prolog ως γλώσσα 

 Το παραπάνω παράδειγμα δείχνει πως η σύνταξη και η σημασιολογία 

της Prolog και οι πεπερασμένες περιοχές τιμών συνυπάρχουν αρμονικά. Στην 

πραγματικότητα είναι κάτι παραπάνω από αυτό: λόγω της φύσης του 

προγραμματισμού με περιορισμούς, ένα πλεονέκτημα είναι η διαθεσιμότητα 

από διερμηνευτές  (interpreters) για CLP γλώσσες που αλληλεπιδρούν, 

δεδομένου πως ο πειραματισμός και η αποσφαλμάτωση (debugging) είναι 

μέρη της ανάπτυξης ενός προγράμματος. 

 Επιπλέον, η ενσωματωμένη υπαναχώρηση (backtracking) στο λογικό 

προγραμματισμό επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή των ρουτίνων αναζήτησης 

για τις περιπτώσεις εκείνες που οι καθορισμένες ρουτίνες CLP δεν είναι αρκετά 

κατάλληλες. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει όταν υπάρχουν ενδείξεις ως προς το 

ποια είναι η καλύτερη κατεύθυνση για αναζήτηση. Αυτό μπορεί να μην είναι 

φανερό σε μικρά παραδείγματα, λόγω του μικρού χρόνου αναζήτησης, αλλά 

σε μεγάλα παραδείγματα η διαφορά είναι εμφανής. 

 Μερικά ακόμα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της Prolog, τα οποία δε 

βρίσκουμε σε άλλες γλώσσες, είναι: 

o Υπάρχει ενσωματωμένη βάση δεδομένων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για να εφαρμόσουμε καθολικές μεταβλητές. Η κύρια δύναμη όμως αυτής 

της βάσης είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση 

ενδιάμεσων αποτελεσμάτων, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να 

ξαναϋπολογιστούν και σε ορισμένες πιο εξεζητημένες περιπτώσεις 
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χρησιμοποιείται για τη δυναμική δημιουργία και αλλαγή του κώδικα του 

προγράμματος. 

o Παρέχει μετά-προγραμματιστικές διευκολύνσεις, που μας επιτρέπουν να 

χειριζόμαστε το πρόγραμμα σα να ήταν δεδομένα, να εξετάζουμε τον 

κώδικα καθώς εκτελείται, να θέτουμε στόχους και να συλλέγουμε τις 

λύσεις που προκύπτουν με την υπαναχώρηση και άλλα πλεονεκτήματα που 

μπορούμε να συναντήσουμε μόνο στο λογικό προγραμματισμό. 

o Επιτρέπει τον εύκολο προσδιορισμό μετά-γλωσσών και των μεταφραστών 

για αυτές τις γλώσσες. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 

δημιουργήσει μία υψηλού επιπέδου γλώσσα, κατάλληλη για τις ανάγκες 

του και με την οποία η  ανάπτυξη της τελικής εφαρμογής θα είναι 

ευκολότερη. 

 Φυσικά, υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα από τη χρήση της 

Prolog, τα οποία κυρίως έχουν να κάνουν με τη διαφορά της μεθοδολογίας 

του λογικού προγραμματισμού σε σχέση με άλλες μεθοδολογίες: 

o Μπορεί να μην είναι τόσο αναμενόμενη όσο άλλες γλώσσες. Έτσι συνήθως 

απαιτείται κάποια εκπαίδευση και κάποιοι προγραμματιστές μπορεί να είναι 

απρόθυμοι στην εκμάθηση μιας νέας μεθοδολογίας. 

o Έχει σημαντικές διαφορές σε σχέση με τις συμβατικές γλώσσες, στον 

τρόπο που χειρίζεται τις δομές δεδομένων, αλλά τελικά οι διαφορές αυτές 

είναι προς όφελος του προγραμματιστή καθώς είναι πιο εύκολο να τις 

χειριστεί και να τις καθορίσει, είναι πιο ασφαλής σε σχέση με την 

παραβίαση της μνήμης κ.λπ. Αρκετά διαφορετικός είναι επίσης και ο 

έλεγχος του προγράμματος, χάρη στην ενσωματωμένη αναζήτηση που 

τελικά αποδεικνύεται ένα πολύ ισχυρό προγραμματιστικό εργαλείο [4]. 

 

 Συνοψίζοντας για το κεφάλαιο αυτό, μπορούμε να πούμε πως έχει 

ολοκληρωθεί η προσέγγιση για το Λογικό Προγραμματισμό με Περιορισμούς – 

CLP και έχει γίνει και μία μικρή αναφορά στη γλώσσα Prolog και στο 

προγραμματιστικό εργαλείο της ECLiPSe που είναι και τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται στην παρούσα εφαρμογή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

4. TCL/ΤΚ 
 
 Στο σημείο αυτό της εργασίας παρουσιάζεται το εργαλείο Tcl/Tk που 

χρησιμοποιείται στην εφαρμογή προκειμένου να είναι δυνατή η γραφική 

απεικόνιση των αποτελεσμάτων. 

 

4.1 Εισαγωγή 

 Τα αρχικά Tcl προέρχονται από τις λέξεις Τool Command Language. 

Στην ουσία, η Tcl είναι δύο πράγματα: είναι μία γλώσσα σεναρίων και ένας 

διερμηνευτής (interpreter) για τη γλώσσα αυτή, που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε 

να ενσωματώνεται εύκολα στις διάφορες εφαρμογές. Η Tcl και το Tk, το 

σχετικό γραφικό περιβάλλον που διαθέτει, σχεδιάστηκαν από τον John 

Ousterhout, καθηγητή του πανεπιστημίου Berkeley της Καλιφόρνια. Ο 

διερμηνευτής της Tcl, είναι κατάλληλος για περιβάλλοντα UNIX, DOS, 

Windows, OS/2, NT και Macintosh, ενώ το γραφικό περιβάλλον Tk, είναι 

κατάλληλο για συστήματα Windows και Macintosh. 

 Κατά τη σχεδίαση της Tcl, η ιδέα ήταν πως οι εφαρμογές θα 

αποτελούνταν από μεγάλα σώματα κώδικα και από ένα μικρό ποσοστό σε Tcl, 

που θα χρησιμοποιούνταν για τη δομή (configuration) και για τις εντολές 

υψηλού επιπέδου. Το μοντέλο αυτό ισχύει, αλλά έχει προκύψει πως είναι 

δυνατό να δημιουργήσουμε σε Tcl, ολόκληρες εφαρμογές, λόγω του ότι ο 

φλοιός της Tcl/Tk, που ονομάζεται wish, μας παρέχει πρόσβαση σε άλλα 

προγράμματα, στο σύστημα αρχείων, σε θύρες δικτύου (network sockets), 

καθώς και τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε γραφικά περιβάλλοντα χρήστη. 

Είναι πια λοιπόν πολύ συνηθισμένο, να βρίσκουμε εφαρμογές που περιέχουν 

χιλιάδες γραμμές σε κώδικα Tcl. 
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4.2 Γιατί να χρησιμοποιήσουμε την Tcl; 

 Ως γλώσσα συγγραφής σεναρίων, η Tcl μοιάζει με άλλες γλώσσες 

φλοιού του Unix, όπως είναι η Bourne Shell (sh), η C Shell (csh), η Korn Shell 

(ksh) και η Perl. Τα προγράμματα φλοιού μας επιτρέπουν να εκτελούμε άλλα 

προγράμματα. Μας παρέχουν μεγάλη προγραμματιστική δυνατότητα 

(μεταβλητές, έλεγχο ροής και διαδικασίες) ώστε να μπορέσουμε να 

δημιουργήσουμε πολύπλοκα σενάρια που ενώνουν υπάρχοντα προγράμματα 

σε νέα εργαλεία, ειδικά για τις ανάγκες του κάθε χρήστη. 

 Αυτό που κάνει την Tcl να ξεχωρίζει από άλλους φλοιούς, είναι η 

δυνατότητα εύκολης προσθήκης ενός διερμηνευτή Tcl στις εφαρμογές μας. Η 

Tcl, αποτελεί μια εκτεταμένη γλώσσα που χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση 

και την προσαρμογή εφαρμογών. Δεν είναι ανάγκη να επινοήσουμε μια 

γλώσσα εντολών για τις νέες μας εφαρμογές, ή να προσπαθήσουμε να 

παρέχουμε κάποια δυνατότητα προγραμματισμού στο χρήστη. Μπορούμε 

απλά με την προσθήκη ενός διερμηνευτή Tcl, να δομήσουμε την εφαρμογή 

μας σαν ένα σύνολο από πρωταρχικές λειτουργίες που μπορούν να συντεθούν 

από ένα σενάριο και να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες 

των χρηστών. Επιπλέον, επιτρέπει και σε άλλα προγράμματα να έχουν 

προγραμματιστικό έλεγχο στην εφαρμογή, δημιουργώντας έτσι ομάδες 

εφαρμογών που μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά. 

 Η βιβλιοθήκη C της Tcl, περιέχει διεπαφές που είναι πολύ απλό να 

χρησιμοποιηθούν. Περιλαμβάνει το βασικό διερμηνευτή και ένα σύνολο από 

εντολές σεναρίου πυρήνα που υποστηρίζουν μεταβλητές, έλεγχο ροής και 

διαδικασίες. Υπάρχει ακόμα και ένα σύνολο εντολών που έχουν πρόσβαση σε 

υπηρεσίες του λειτουργικού συστήματος προκειμένου να εκτελέσουν άλλα 

προγράμματα, έχουν επίσης πρόσβαση στο σύστημα αρχείων και 

χρησιμοποιούν θύρες δικτύου. Το Tk προσθέτει εντολές για να είναι δυνατή η 

δημιουργία γραφικών περιβαλλόντων χρήστη. Η Tcl και το Tk μαζί, μας 

παρέχουν μια «εικονική μηχανή» που μπορεί και λειτουργεί σε περιβάλλοντα 

Unix, Windows και Macintosh. 

 Η εικονική αυτή μηχανή της Tcl, είναι επεκτάσιμη γιατί μπορούμε να 

ορίζουμε στην εφαρμογή μας καινούριες εντολές Tcl. Οι εντολές αυτές 



Κεφάλαιο 4  30 

σχετίζονται με κάποια διαδικασία C ή C++ που περιλαμβάνεται στην 

εφαρμογή. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε εφαρμογές που μπορούν να 

διαχωριστούν σε ένα σύνολο από πρωταρχικά στοιχεία που έχουν γραφθεί σε 

μία γλώσσα με μεταφραστή (compiler) και έχουν εξαχθεί ως εντολές Tcl. Ένα 

σενάριο Tcl χρησιμοποιείται για να συνθέσει τα πρωταρχικά αυτά στοιχεία σε 

μία συνολική εφαρμογή. Το στρώμα του σεναρίου έχει πρόσβαση στην 

ικανότητα τύπου-πυρήνα να εκτελεί άλλα προγράμματα και να έχει πρόσβαση 

στο σύστημα αρχείων, καθώς και να καλεί απευθείας το μεταφρασμένο τμήμα 

της εφαρμογής μέσω των συγκεκριμένων Tcl εντολών της εφαρμογής που 

προσδιορίζουμε. Επιπλέον, από το επίπεδο του προγραμματισμού σε C, 

μπορούμε να καλούμε Tcl σενάρια, να θέτουμε Tcl μεταβλητές, ακόμα και να 

παρακολουθούμε την εκτέλεση του διερμηνευτή Tcl.  

 Υπάρχουν πολλές εκδόσεις της Tcl, που μπορεί κάποιος να προμηθευτεί 

ελεύθερα από το Διαδίκτυο. Οι περισσότερες από αυτές περιλαμβάνουν μία 

βιβλιοθήκη C και μία Tcl διεπαφή για τη βιβλιοθήκη αυτή. Έχουν επίσης 

παραδείγματα που αφορούν πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, έλεγχο 

τηλεφωνίας, πρόσβαση σε ελεγκτές MIDI κ.α. 

 Η πιο σημαντική της επέκταση, είναι το εργαλείο Tk, που όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, είναι ένα εργαλείο για τη δημιουργία γραφικής διεπαφής χρήστη. 

Το Tk προσδιορίζει τις εντολές Tcl και επιτρέπει τη δημιουργία και το χειρισμό 

διεπαφών χρήστη. Η προσέγγιση αυτή, που είναι βασισμένη στο σενάριο, για 

τον προγραμματισμό διεπαφής χρήστη, έχει τρία πλεονεκτήματα: 

• Είναι γρήγορη η ανάπτυξη της διεπαφής εξαιτίας της γρήγορης 

μετατροπής. Δεν υπάρχει χρόνος αναμονής για μεγάλες μεταφράσεις 

(compilations). 

• Οι εντολές της Tcl παρέχουν μία υψηλού επιπέδου διεπαφή σε σχέση με τα 

περισσότερα προκαθορισμένα εργαλεία των βιβλιοθηκών C. Οι απλές 

διεπαφές χρήστη απαιτούν μόνο λίγες εντολές για την υλοποίησή τους, 

ενώ ταυτόχρονα είναι δυνατή και η βελτίωσή τους. Άλλωστε σε αυτό, στη 

διαδικασία δηλαδή βελτίωσης, στοχεύει και η γρήγορη μετατροπή. 

• Η διεπαφή χρήστη είναι καθαρά ένα ξεχωριστό κομμάτι από την υπόλοιπη 

εφαρμογή. Ο δημιουργός της μπορεί να επικεντρωθεί στην υλοποίηση του 
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πυρήνα της εφαρμογής και στη συνέχεια να ασχοληθεί με τη διεπαφή 

αυτής, χωρίς μάλιστα να καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια. Το σύνολο 

πυρήνων των widgets του Tk, συνήθως είναι επαρκές για όλες τις ανάγκες 

των διεπαφών χρήστη. Παρόλα αυτά, είναι επίσης δυνατό να γράψουμε Tk 

widgets σε C και ακόμη υπάρχουν πολλά από αυτά διαθέσιμα στο δίκτυο. 

Υπάρχουν φυσικά και άλλες επιλογές γλωσσών που μπορούν να 

επεκταθούν, όπως είναι η Visual Basic, η Scheme, η Elisp, η Perl, η Python, 

η Eclipse και η Javascript. Το ποια θα επιλέξουμε είναι καθαρά θέμα 

γούστου. Η Tcl έχει απλές δομές και μοιάζει αρκετά με τη C. Είναι εύκολο 

να προσθέσουμε νέα στοιχεία σε Tcl, γράφοντας διαδικασίες C [6]. 

 

 

4.3 Ένα παράδειγμα 

 Όπως λοιπόν έχει ήδη αναφερθεί, η Tcl είναι μία εύκολη στη χρήση 

γλώσσα που σχεδιάστηκε για να μπορεί να ενσωματώνεται σε άλλα 

συστήματα ώστε να είναι απλή και ευέλικτη η προσαρμογή και η 

επεκτασιμότητά τους και το Tk είναι το εργαλείο που προσφέρει το γραφικό 

περιβάλλον διεπαφής με το χρήστη και καθοδηγούμενες από γεγονότα (event 

driven) διεργασίες σε σύνδεση με την Tcl. 

 Το παράδειγμα που δίνεται παρακάτω έχει σκοπό να δώσει ένα μικρό 

δείγμα του πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Tcl και το Τk για να 

δημιουργήσουμε πολύ γρήγορα έναν οπτικό αθροιστή [7]. 

 

# adder.tcl -- Program that Adds Two Numbers Visually 

label .title -text "Visual Adder" 

scale .x -to 100 -length 100 -label "x" -orient horizontal 

scale .y -to 100 -length 100 -label "y" -orient horizontal 

scale .total -to 200 -length 200 -label "total = x + y" -orient horizontal 

button .add -text "Add" -command settotal 

button .quit -text "Quit" -command exit 
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proc settotal {} { 

  .total set [expr "[.x get] + [.y get]"] 

} 

 

bind .x <Button1-Motion> settotal 

bind .y <Button1-Motion> settotal 

 

pack .x 

pack .y 

pack .add 

pack .total 

pack .quit 

 

 Με τις παραπάνω γραμμές κώδικα σε Tcl/Tk, ο χρήστης μπορεί να 

καθορίσει τις τιμές δύο αριθμών από το 1 ως το 100 χρησιμοποιώντας δύο 

κλίμακες. Στη συνέχεια πατώντας το κουμπί “Add” μπορεί να δει το άθροισμα 

τους σε μία τρίτη κλίμακα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Είναι λοιπόν φανερό από το παραπάνω πρόγραμμα πως μπορούμε πολύ 

εύκολα να δημιουργούμε προγράμματα με υψηλό επίπεδο διάδρασης με το 

χρήστη. 
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4.4 Σύνδεση Tcl/Tk και Eclipse 

H σύνδεση μεταξύ της ECLIPSE και της TCL επιτυγχάνεται είτε με 

απομακρυσμένη είτε με ενσωματωμένη διεπαφή. Στην πρώτη περίπτωση τα 

δύο προγράμματα είναι δυνατό να εκτελούνται ακόμα και σε διαφορετικούς 

υπολογιστές και δεν είναι στενά συνδεδεμένα. Στην δεύτερη περίπτωση, η 

επικοινωνία μεταξύ των προγραμμάτων είναι πιο αποτελεσματική και τα 

προγράμματα είναι πολύ πιο συνδεδεμένα μεταξύ τους.  

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή έχει εφαρμοσθεί η δεύτερη περίπτωση, 

δηλαδή έχουμε ένα πρόγραμμα σε Tcl και ένα σε Eclipse που τρέχουν στον 

ίδιο υπολογιστή και είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Το πώς ακριβώς 

επιτυγχάνεται αυτή η επικοινωνία θα επεξηγηθεί στο κεφάλαιο 7. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
  

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
 
 Στο σημείο αυτό, έχει ολοκληρωθεί η θεωρητική προσέγγιση που 

αφορά τα προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών (CSPs) και των τεχνικών 

που χρησιμοποιούνται για την επίλυσή τους. Αναφέρθηκαν στοιχεία για το 

λογικό προγραμματισμό με περιορισμούς και έγινε η ανάλυση των 

προγραμματιστικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της 

συγκεκριμένης εφαρμογής, της κατασκευής δηλαδή ωρολογίου προγράμματος 

για Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ). 

 Έτσι λοιπόν, στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα γίνει μια προσπάθεια να 

αναλυθούν και να επεξηγηθούν οι λειτουργίες και οι ανάγκες που υπάρχουν σε 

ένα ΤΕΕ προκειμένου να είναι εφικτή η κατασκευή ωρολογίου προγράμματος 

για αυτό το είδος σχολείου. 

 

5.1 Κατασκευή Ωρολογίου 

 Όταν επιχειρείται η κατασκευή ωρολογίου προγράμματος για 

εκπαιδευτικό ίδρυμα, στην ουσία γίνεται μια προσπάθεια να ανατεθούν οι 

ώρες, οι καθηγητές, τα τμήματα και οι αίθουσες σε ένα σύνολο από μαθήματα 

έτσι ώστε κανένας από τους συμμετέχοντας να μην είναι αναγκασμένος να 

συμμετέχει σε δύο ή και περισσότερα μαθήματα ταυτόχρονα. Αυτός είναι ο 

βασικός περιορισμός που αφορά εφαρμογές αυτού του είδους και φυσικά στις 

περισσότερες των περιπτώσεων συνοδεύεται και από άλλους περιορισμούς, 

όπως για παράδειγμα  να πρέπει οι συνολικές ώρες του μαθήματος να 

διαμοιράζονται σε περισσότερες από μία ημέρες μέσα στο εβδομαδιαίο 

πρόγραμμα.   

 Από την πλευρά της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence - AI) 

έχει επιχειρηθεί να δοθεί λύση σε τέτοιου είδους προβλήματα με διάφορες 

τεχνικές (π.χ. tabu search, γενετικοί αλγόριθμοι κ.α.) αλλά η τεχνική του 

προγραμματισμού με περιορισμούς είναι αυτή που έχει χρησιμοποιηθεί πιο 
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εκτεταμένα χρησιμοποιώντας τις περισσότερες φορές μια μεθοδολογία 

Λογικού Προγραμματισμού με Περιορισμούς (CLP) [9]. 

 Η διαδικασία που ακολουθείται σε ένα πρόβλημα κατασκευής 

ωρολογίου προγράμματος σε ένα περιβάλλον προγραμματισμού με 

περιορισμούς, αποτελείται συνήθως από δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο 

καλούμαστε να ανακαλύψουμε και να διατυπώσουμε τους σχετιζόμενους με 

το πρόβλημα περιορισμούς. Οι περιορισμοί αυτοί εξάγονται από τους 

παράγοντες που σχετίζονται με το συγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα (π.χ 

καθηγητές, αίθουσες κ.α.) και θα πρέπει να επιβληθούν σε ένα σύνολο από 

μεταβλητές που μοντελοποιούν τις οντότητες του προβλήματος. Το δεύτερο 

στάδιο της διαδικασίας, αφορά την ανάθεση τιμών, και πιο συγκεκριμένα των 

κατάλληλων τιμών, στις μεταβλητές που αναφέρθηκαν. Αν η διαδικασία και 

για τα δύο στάδια είναι επιτυχής, το αποτέλεσμα θα είναι η κατασκευή ενός 

ωρολογίου προγράμματος που θα είναι αποδεκτό από όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη. 

 Αυτό που συμβαίνει συνήθως με τα προβλήματα κατασκευής 

ωρολογίων προγραμμάτων είναι ή να έχουν ένα μεγάλο αριθμό λύσεων ή να 

μην έχουν καθόλου λύση. Στην πρώτη περίπτωση, πρέπει από όλες τις εφικτές 

λύσεις να βρούμε με τα κατάλληλα κριτήρια την καλύτερη ή τουλάχιστον μία 

πολύ καλή λύση. Από την άλλη πλευρά, αν το πρόβλημα είναι τέτοιο ώστε να 

μην έχει καμία εφικτή λύση, αυτό θα πρέπει να εξακριβωθεί μετά από μια 

πολύ κοπιαστική αναζήτηση του χώρου αναζήτησης του προβλήματος.  

 Προκειμένου να έχουμε μια ιδέα του μεγέθους του χώρου αναζήτησης 

ενός πραγματικού προβλήματος κατασκευής ωρολογίου προγράμματος ας 

θεωρήσουμε μία σχολική μονάδα με 25 διαφορετικά μαθήματα, που το καθένα 

έχει κατά μέσο όρο από 2 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Ας θεωρήσουμε 

επίσης πως υπάρχουν 5 ημέρες εργασίας την εβδομάδα και κάθε μία από 

αυτές αποτελείται από 7 διδακτικές περιόδους, καθώς και 12 αίθουσες που 

μπορούν να φιλοξενήσουν τα μαθήματα. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, που 

δεν απέχει και πολύ από τις συνηθισμένες, ο χώρος αναζήτησης που πρέπει να 

εξερευνήσουμε για την κατασκευή ενός εβδομαδιαίου ωρολογίου 

προγράμματος είναι περίπου ίσος με 2 25(5 7 12) ×× ×  [9]. Όπως είναι φυσικό 
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βέβαια, οι διάφοροι περιορισμοί μειώνουν κατά πολύ το μέγεθος του 

προβλήματος, αυξάνουν όμως και την πιθανότητα να μη μπορεί να βρεθεί 

λύση. Μία λογική λύση στο πρόβλημα αυτό θα ήταν να βρούμε ένα τρόπο για 

την άμεση έκφραση και επιβολή των περιορισμών που μοντελοποιούν τις 

απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου στιγμιότυπου του. Πρέπει λοιπόν να 

αναπτυχθεί ένας μηχανισμός που να είναι ικανός για την επίλυση και την 

ικανοποίηση αυτών των περιορισμών  και το πλαίσιο για την ανάπτυξη 

τέτοιων διαδικασιών προσφέρεται από το Λογικό Προγραμματισμό με 

περιορισμούς – CLP. 

 

 

5.2 Περιγραφή του προβλήματος 

 Στο σημείο αυτό, θα γίνει μία προσπάθεια επεξήγησης των δεδομένων 

και των περιορισμών του προβλήματος προκειμένου να είναι πιο εύκολη η 

κατανόηση του κώδικα και των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την 

υλοποίησή του. 

 

Τα δεδομένα του προβλήματος 
 Παρακάτω περιγράφονται τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την  

κατασκευή ωρολογίου προγράμματος για ΤΕΕ: 

 Ημέρες. Οι εργάσιμες ημέρες κατά τις οποίες γίνονται τα μαθήματα είναι 

5, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. 

 Διδακτικές Περίοδοι. Οι διδακτικές περίοδοι κάθε ημέρας είναι 7 και η 

διάρκειά τους είναι 45 λεπτά η κάθε μία. 

 Μαθήματα. Πρόκειται για τα μαθήματα που διδάσκονται στο 

συγκεκριμένο τύπο σχολείου και πιο συγκεκριμένα για την παρούσα 

εφαρμογή, πρόκειται για τα μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής και 

Δικτύων Υπολογιστών ΤΕΕ. Τα χαρακτηριστικά του κάθε μαθήματος είναι ο 

κωδικός του, το όνομα του, το τμήμα και η τάξη στην οποία διδάσκεται, οι 

ώρες που διδάσκεται ανά εβδομάδα και αν υπάρχουν οι σχετικοί 

περιορισμοί. 



Κεφάλαιο 5  37 

 Καθηγητές.  Πρόκειται για το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει τα 

συγκεκριμένα μαθήματα. Για τους καθηγητές ορίζονται τα εξής 

χαρακτηριστικά: κωδικός, όνομα, υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, 

μαθήματα που διδάσκουν και σε ποιο τμήμα και τέλος οι περιορισμοί που 

μπορεί να υπάρχουν. 

 Τμήματα. Τα τμήματα που υπάρχουν στο σχολείο και στις τρεις τάξεις. 

Κάθε τμήμα χαρακτηρίζεται από το όνομά του, τον τομέα στον οποίο 

ανήκει και τον κύκλο σπουδών. Στην προκειμένη περίπτωση όλα τα 

τμήματα ανήκουν στον τομέα Πληροφορικής και Δικτύων Υπολογιστών και 

οι δύο πρώτες τάξεις ανήκουν στον Α’ κύκλο σπουδών ενώ η Τρίτη τάξη 

ανήκει στο Β’. 

 Αίθουσες. Αφορά τις αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια και το 

γυμναστήριο που είναι διαθέσιμα για τη διεξαγωγή των μαθημάτων. Τα 

χαρακτηριστικά της κάθε αίθουσας είναι ο κωδικός της και οι περιορισμοί 

που την αφορούν. 

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί πως τα δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την εφαρμογή είναι πραγματικά δεδομένα του 

Τομέα Πληροφορικής και Δικτύων Υπολογιστών του 1ου ΤΕΕ Κοζάνης, για το 

σχολικό έτος 2005-2006. 

 

 

Οι περιορισμοί του προβλήματος 
 Παρακάτω γίνεται μία προσπάθεια να αναλυθούν οι περιορισμοί που 

επιβλήθηκαν προκειμένου να είναι δυνατή η κατασκευή του ωρολογίου 

προγράμματος: 

 Ορισμένα μαθήματα που θεωρούνται βασικά δεν πρέπει να διδάσκονται τη  

πρώτη ή την τελευταία διδακτική περίοδο. 

 Κάποιοι καθηγητές ενδέχεται να διδάσκουν και σε άλλο σχολείο και 

συνεπώς να μην είναι διαθέσιμοι όλες τις ημέρες και ώρες. Ή μπορεί 

κάποιοι από τους καθηγητές να έχουν δηλώσει την επιθυμία τους να μη 

διδάσκουν συγκεκριμένες ώρες λόγω προσωπικού κωλύματος. 
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 Ενδέχεται οι αίθουσες του σχολείου να μην είναι πάντα διαθέσιμες, για 

παράδειγμα λόγω συστέγασης με κάποιο άλλο σχολείο. 

 Οι ώρες των μαθημάτων σε κάθε τμήμα θα πρέπει να είναι διαφορετικές 

μεταξύ τους. 

 Κάποια από τα μαθήματα θα πρέπει να γίνονται σε συνεχόμενες ώρες, ενώ 

κάποια άλλα θα πρέπει να διαμοιράζονται μέσα στην εβδομάδα. 

 Ένας καθηγητής δε μπορεί να διδάσκει σε δύο τμήματα ταυτόχρονα. 

 Οι καθηγητές που έχουν πλήρες ωράριο θα πρέπει να διδάσκουν 

καθημερινά τουλάχιστον από μία ώρα. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν ισχύει για 

αυτούς που διδάσκουν και σε άλλο σχολείο. 

 Θα πρέπει να επιτρέπεται δύο καθηγητές να διδάσκουν το ίδιο μάθημα στο 

ίδιο τμήμα ταυτόχρονα, καθώς στα ΤΕΕ τα εργαστηριακά μαθήματα 

γίνονται σε συνδιδασκαλία. 

 Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα των τμημάτων δε θα πρέπει να εμφανίζονται 

κενές ώρες. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να αφορά τις τελευταίες 

διδακτικές περιόδους της ημέρας. 

 

Και πάλι αναφέρουμε, πως οι περιορισμοί που έχουν τεθεί στην 

συγκεκριμένη εφαρμογή είναι πραγματικοί. 

 

 

Στο επόμενο κεφάλαιο ακολουθεί η ανάλυση του κώδικα της κατασκευής 

ωρολογίου προγράμματος για ΤΕΕ και επεξηγούνται οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίησή του με βασικό κριτήριο την εύρεση της 

καλύτερης λύσης που να αναθέτει τιμές σε όλες τις μεταβλητές, να ικανοποιεί 

όλους τους περιορισμούς και να εξασφαλίζει το μικρότερο αριθμό κενών στο 

πρόγραμμα του κάθε καθηγητή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
 Στο σημείο αυτό, παρουσιάζονται τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν 

για την κατασκευή του ωρολογίου προγράμματος και αναλύονται τα 

κατηγορήματα που υλοποιούν τους περιορισμούς της εφαρμογής. 

 
 
 

6.1 Το Πρόγραμμα σε ECLiPSe 

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιασθεί το πρόγραμμα για την 

κατασκευή του ωρολογίου προγράμματος για Τεχνικό Επαγγελματικό 

Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ), όπως αυτό έχει υλοποιηθεί σε ECLiPSe. 

 

Τα δεδομένα της εφαρμογής 
 Για να μπορέσουμε να περιγράψουμε τα απαραίτητα δεδομένα 

χρησιμοποιούνται τα κατηγορήματα 

• days 

• periods 

• lessons 

• teacher 

• tmima και 

• class 

η ανάλυση των οποίων ακολουθεί στη συνέχεια: 

 

Κατηγόρημα days 

Το κατηγόρημα days, είναι days(Code,Name) όπου: 

Code: είναι ένας μοναδικός κωδικός για κάθε ημέρα και 

Name: το όνομα της αντίστοιχης ημέρας 

π.χ το days(d1,’DEYTERA’) σημαίνει πως το d1 είναι ο μοναδικός κωδικός που 

αντιστοιχεί στην πρώτη ημέρα της εβδομάδας, τη Δευτέρα. 
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Κατηγόρημα periods 

Το κατηγόρημα αυτό έχει ως εξής periods(CodeP,Duration) όπου: 

CodeP: είναι ένας μοναδικός κωδικός κάθε περιόδου διδασκαλίας και 

Duration: η διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου 

π.χ το periods(p1,’8:30-9:15’) σημαίνει πως το p1 είναι ο μοναδικός κωδικός 

που αντιστοιχεί στην πρώτη διδακτική περίοδο κάθε ημέρας και η χρονική της 

διάρκεια είναι από τις 8:30 μέχρι και τις 9:15. 

 

Κατηγόρημα lessons 

Το κατηγόρημα lessons είναι lessons(CodeL, NameL, Tmima, 

PeriodsNum, Class, NotsOfLesson) όπου: 

CodeL: είναι ένας μοναδικός κωδικός κάθε μαθήματος που διδάσκεται σε 

κάθε τμήμα σε ένα ΤΕΕ 

NameL: η πλήρης ονομασία του μαθήματος 

Tmima: το τμήμα στο οποίο διδάσκεται το συγκεκριμένο μάθημα 

PeriodsNum: οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος και πως αυτές χωρίζονται 

μέσα στις ημέρες. Δηλ. αν πρόκειται για δίωρο μάθημα που οι ώρες πρέπει να 

γίνονται συνεχόμενα την ίδια ημέρα, το PeriodsNum θα έχει την τιμή 2. 

Διαφορετικά, αν δηλαδή οι δύο ώρες του μαθήματος πρέπει να γίνουν σε δύο 

διαφορετικές ημέρες, θα έχει την τιμή 1+1. 

Class: η αίθουσα στην οποία διδάσκεται το μάθημα και 

NotsOfLesson: η λίστα με τους περιορισμούς για τις περιόδους που δεν 

μπορεί να διδάσκεται το συγκεκριμένο μάθημα 

 

Π.χ. 

lessons(yliko, 'Yliko Υpologiston', ap1, 1, cl_a1, [not(d1,p1), not(d2,p1), 

not(d3,p1), not(d4,p1), not(d5,p1)]). 

Το παραπάνω παράδειγμα είναι για το μάθημα ‘Υλικό Υπολογιστών’ που 

έχει κωδικό yliko, διδάσκεται στο τμήμα Απ1 για 1 ώρα την εβδομάδα στην 

αίθουσα cl_a1 και υπάρχει ο περιορισμός ότι το μάθημα αυτό δεν μπορεί να 
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διδάσκεται την  πρώτη ώρα κάθε ημέρας (not(d1,p1), not(d2,p1), not(d3,p1), 

not(d4,p1), not(d5,p1)). 

 

Κατηγόρημα teacher 

Το κατηγόρημα αυτό είναι teacher(CodeT, NameT, Hours, 

ListLessonTmima, NotsOfTeacher) όπου: 

CodeT: είναι ένας μοναδικός κωδικός για κάθε καθηγητή 

NameΤ: το επίθετο του καθηγητή 

Hours: οι συνολικές  υποχρεωτικές ώρες διδασκαλίας που αντιστοιχούν σε 

κάθε καθηγητή 

ListLessonTmima: μία λίστα που περιλαμβάνει τα μαθήματα που έχουν 

ανατεθεί σε κάθε καθηγητή καθώς και το τμήμα που διδάσκονται. Η λίστα 

αυτή έχει στοιχεία της μορφής [t(nea2,bp1), t(hist1,ap1), …], δηλαδή 

διδάσκει Νέα Ελληνικά στο τμήμα Βπ1, Ιστορία στο τμήμα Απ1 κ.λπ. 

NotsOfTeacher: η λίστα με τους περιορισμούς για τις περιόδους που δεν 

μπορεί να διδάσκει ο συγκεκριμένος καθηγητής, είτε για προσωπικούς λόγους, 

είτε για λόγους της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου, είτε γιατί απουσιάζει 

ολόκληρες ημέρες από το σχολείο. 

 

Π.χ. 

teacher(kpli6, 'Madikas', 18,   [t(autograf,ap1), t(autograf2,ap2), t(synt,bp1), 

t(orgken,bkp1), t(orgken2,bkp2)], [not(d1,p7), not(d2,p7), not(d3,p7), 

not(d4,p7), not(d5,p7)]). 

Το παράδειγμα αυτό, αφορά τον καθηγητή ‘Μαδίκα’, με κωδικό kpli6, 

που έχει υποχρεωτικό ωράριο 18 ώρες, διδάσκει τα παρακάτω μαθήματα στα 

αντίστοιχα τμήματα (t(autograf,ap1), t(autograf2,ap2), t(synt,bp1), 

t(orgken,bkp1), t(orgken2,bkp2)) και υπάρχει ο περιορισμός να μη διδάσκει 

την τελευταία ώρα κάθε ημέρας (not(d1,p7), not(d2,p7), not(d3,p7), 

not(d4,p7), not(d5,p7)). 
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Κατηγόρημα tmima 

Το κατηγόρημα αυτό είναι της μορφής tmima(Tmima,Tomeas,Kiklos) 

όπου: 

Tmima: η ονομασία του τμήματος 

Tomeas: ο τομέας στον οποίο ανήκει το τμήμα και 

Kiklos: ο κύκλος σπουδών που ανήκει 

π.χ το tmima(ap1,pli,ak) αφορά το τμήμα Απ1 του τομέα Πληροφορικής του 

Α’ κύκλου σπουδών. 

 

Κατηγόρημα class 

Το τελευταίο κατηγόρημα που χρησιμοποιείται στην εφαρμογή αυτή είναι το  

class(CodeC,NotsOfClass) όπου: 

CodeC: ο μοναδικός κωδικός της κάθε αίθουσας και 

NotsOfClass: η λίστα περιορισμών που δείχνει τις ημέρες και τις ώρες που 

δεν είναι διαθέσιμη η κάθε αίθουσα. 

π.χ το class(cl_a1,[]) μας δείχνει πως o κωδικός αίθουσας είναι cl_a1 και πως 

δεν υπάρχουν περιορισμοί για τη διαθεσιμότητα αυτής της αίθουσας (η λίστα 

με τους περιορισμούς είναι κενή). 

 

 

6.2 Το κυρίως τμήμα της εφαρμογής 

Το βασικό κατηγόρημα που  χρησιμοποιείται στην εφαρμογή αυτή είναι 

το solve(TimeTable), το οποίο τελικά θα μας δώσει και το αποτέλεσμα, 

δηλαδή τη λίστα TimeTable  που θα περιέχει τις τιμές που θα αποδοθούν στις 

μεταβλητές του προγράμματος. Στην προκειμένη περίπτωση, ο αριθμός των 

μεταβλητών είναι συνάρτηση του αριθμού των μαθημάτων και των ωρών που 

αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα και η κάθε μία από τις μεταβλητές αυτές θα 

αναπαριστά μία περίοδο διδασκαλίας. 

Σχετικά με το πεδίο τιμών των μεταβλητών αυτών, έχουμε να 

παρατηρήσουμε πως θα παίρνουν τιμές από το διάστημα 1..35. Το κάτω όριο 

αυτού του πεδίου τιμών, δηλ. το 1, αναπαριστά την 1η ώρα της 1ης ημέρας 
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της εβδομάδας, με άλλα λόγια την 1η ώρα της Δευτέρας. Το άνω όριο, δηλ. το 

35, προκύπτει από το γινόμενο των ημερών διδασκαλίας επί των διδακτικών 

περιόδων της κάθε ημέρας (σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα υπάρχουν 5 

ημέρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα από 7 ώρες η κάθε μία). Έτσι λοιπόν, αν 

μια μεταβλητή έχει για παράδειγμα την τιμή 14, σημαίνει ότι αναφερόμαστε 

στην 7η ώρα της 2ης ημέρας της εβδομάδας, δηλαδή της Τρίτης. 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι το αποτέλεσμα που θα πάρουμε 

από την υλοποίηση του κατηγορήματος solve(TimeTable), θα είναι η λίστα 

TimeTable η οποία θα περιέχει τόσα στοιχεία όσες θα είναι και οι μεταβλητές 

της εφαρμογής και οι τιμές αυτών των στοιχείων θα είναι από 1 έως 35. 

 

 Ας προσπαθήσουμε όμως να αναλύσουμε βήμα προς βήμα τις ενέργειες 

που ακολουθούνται προκειμένου να φτάσουμε τελικά στην εύρεση της λίστας 

TimeTable ή αλλιώς στην απόδοση τιμών στις μεταβλητές της εφαρμογής και 

την παραγωγή ωρολογίου προγράμματος για ένα Τεχνικό Επαγγελματικό 

Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ). 

 

• findall(l(C,T,H),lessons(C,_,T,H,_,_),L1) 

Αρχικά με τη χρήση του ενσωματωμένου κατηγορήματος findall, 

βρίσκουμε τη λίστα L1, με στοιχεία της μορφής l(C,T,H) όπου C ο κωδικός 

μαθήματος, Τ το τμήμα στο οποίο διδάσκεται το μάθημα και Η οι ώρες 

διδασκαλίας του. Στόχος αυτής της findall είναι να συλλέξουμε στη λίστα L1 

όλα τα μαθήματα, τα τμήματα στα οποία διδάσκονται και τις ώρες που 

απαιτούνται για κάθε μάθημα. 

π.χ. L1= [l(psif, ap1, 1 + 1), l(opsys1, ap1, 1 + 1), l(opsys1_lab, ap1, 2), 

l(inter, ap1, 3), …]  

 

• findall(D,days(D,_),Ld),length(Ld,Nd) 

Με τη δεύτερη αυτή findall, δημιουργείται η λίστα Ld, η οποία περιέχει 

τους κωδικούς των ημερών όπως αυτοί περιγράφονται στο κατηγόρημα days. 

Ακολουθεί το ενσωματωμένο κατηγόρημα length, το οποίο τοποθετεί το 



Κεφάλαιο 6  44 

μήκος της λίστας Ld στη μεταβλητή Nd. Συνεπώς το Nd θα έχει την τιμή 5, 

τον πλήθος δηλαδή των ημερών διδασκαλίας. 

 

• findall(P,periods(P,_),Lp),length(Lp,Np) 

Αντίστοιχα, δημιουργείται και η λίστα Lp που περιέχει τους κωδικούς των 

περιόδων διδασκαλίας, όπως αυτοί περιγράφονται στο κατηγόρημα periods. 

Στη συνέχεια με τη χρήση του length, δημιουργείται η μεταβλητή Np με τιμή 

το πλήθος των περιόδων, δηλαδή 7. 

 

• N is Nd * Np 

Στο σημείο αυτό υπολογίζεται το Ν, που είναι το πλήθος των ημερών (Nd) 

επί του πλήθους των περιόδων (Np) και είναι ίσο με 35. Η τιμή αυτή θα είναι 

και η ανώτερη τιμή που μπορούν να έχουν οι μεταβλητές της εφαρμογής. 

 

• create_var(L1,S,N) 

Εδώ καλείται το κατηγόρημα create_var με ορίσματα τη λίστα L1  που 

υπολογίστηκε με το πρώτο findall και περιέχει στοιχεία της μορφής l(C,T,H), 

τη λίστα S που είναι κενή και είναι αυτή που θέλουμε να υπολογίσουμε στο 

συγκεκριμένο σημείο και το Ν. 

 

create_var([],[],N). 

 

create_var([l(C,T,HE)|LHs],[v(C,Vars)|LVs],N):- 

   H is HE, 

   length(Vars,H), 

   Vars::1..N, 

   create_var(LHs,LVs,N). 

 

Σύμφωνα με τον ορισμό του κατηγορήματος create_var, αν οι λίστες L1 

και S είναι κενές, τότε σταματάει η υλοποίησή του. Στην αντίθετη όμως 

περίπτωση, προχωράμε στην υλοποίηση της ουράς του κατηγορήματος, στην 

οποία υπολογίζεται το άθροισμα των ωρών διδασκαλίας του κάθε μαθήματος 
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και αποδίδονται σε κάθε μάθημα τόσες μεταβλητές όσες είναι και οι ώρες του. 

Ορίζεται ακόμα και το πεδίο τιμών των μεταβλητών αυτών το οποίο είναι από 

1..35. Δημιουργείται λοιπόν η λίστα S, με στοιχεία της μορφής v(C, Vars), 

όπου C είναι ο κωδικός μαθήματος και Vars μία λίστα από τις μεταβλητές που 

αντιστοιχούν στις ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος. 

 

• create_listv(S,[],TimeTable) 

Στο σημείο αυτό, με το κατηγόρημα create_listv, θα δημιουργήσουμε 

από τη λίστα  S, τη λίστα TimeTable, η οποία όπως έχει ήδη αναφερθεί 

θα αποτελείται από όλες τις μεταβλητές Vars. 

 

create_listv([],Fx,Fx). 

 

create_listv([v(K,Lv)|L1],Lst,Fl):- 

   append(Lst,Lv,Fv), 

   create_listv(L1,Fv,Fl). 

 

Σύμφωνα  με την υλοποίηση του κατηγορήματος αυτού, «κόβουμε» από 

τη λίστα S τις μεταβλητές που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα και τις 

τοποθετούμε με το ενσωματωμένο κατηγόρημα append σε μία αρχικά κενή 

λίστα και η οποία τελικά θα αποτελέσει τη λίστα TimeTable. Η υλοποίηση του 

create_listv σταματά όταν η λίστα S είναι κενή. 

 

 

Μέχρι αυτό το σημείο έχουμε δημιουργήσει δύο βασικές λίστες για την 

εφαρμογή μας, την S  με στοιχεία της μορφής v(C, Vars) και την TimeTable 

που αποτελείται από όλες τις μεταβλητές Vars. Οι λίστες αυτές είναι πολύ 

σημαντικές καθώς θα χρησιμοποιηθούν από εδώ και πέρα για την υλοποίηση 

των κυρίως περιορισμών. 
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Οι περιορισμοί της εφαρμογής  
 Στη συνέχεια περιγράφονται οι περιορισμοί οι οποίοι θα εφαρμοσθούν 

στις μεταβλητές πριν από την προσπάθεια ανάθεσης τιμών σε αυτές. 

 

Περιορισμοί Σύντομη Περιγραφή 

Περιορισμός 1 

(constraint_1) 

Αφαιρούνται από τα πεδία τιμών, οι τιμές εκείνες οι οποίες 

αντιστοιχούν σε ώρες που δε μπορούν να διδαχθούν 

συγκεκριμένα μαθήματα. 

Περιορισμός 2 

(constraint_2) 

Αφαιρούνται από τα πεδία τιμών, οι τιμές εκείνες οι οποίες 

αντιστοιχούν σε ώρες που δε μπορούν να διδαχθούν λόγω 

των περιορισμών που έχουν τεθεί από τους καθηγητές. 

Περιορισμός 3 

(constraint_3) 

Αφαιρούνται από τα πεδία τιμών, οι τιμές εκείνες οι οποίες 

αντιστοιχούν σε ώρες που δε μπορούν να διδαχθούν λόγω 

της μη διαθεσιμότητας των αιθουσών συγκεκριμένες 

ημέρες και ώρες. 

Περιορισμός 4 

(constraint_4) 

Διασφαλίζεται ότι οι ώρες των μαθημάτων σε κάθε τμήμα 

θα είναι διαφορετικές μεταξύ τους. 

Περιορισμός 5 

(constraint_5) 

Διασφαλίζεται ότι τα μαθήματα που πρέπει να γίνονται σε 

συνεχόμενες ώρες, θα γίνονται συνεχόμενα στην ίδια 

ημέρα, ενώ τα μαθήματα με διαφορετικές ώρες θα 

γίνονται σε άλλες ημέρες. 

Περιορισμός 6 

(constraint_6) 

Διασφαλίζεται ότι τα μαθήματα που έχουν ανατεθεί σε 

κάθε καθηγητή δε συμπίπτουν μεταξύ τους. 

Περιορισμός 7 

(constraint_7) 

Διασφαλίζεται ότι οι καθηγητές με πλήρες ωράριο θα 

διδάσκουν τουλάχιστον μία ώρα κάθε ημέρα (εκτός εάν 

ορίζεται διαφορετικά). 

Περιορισμός 8 

(constraint_8) 

Διασφαλίζεται πως δε θα υπάρχουν κενές ώρες στο 

πρόγραμμα των τμημάτων, εκτός και αν πρόκειται για τις 

τελευταίες διδακτικές περιόδους. 

 

Πίνακας 1: Συνοπτική παρουσίαση των περιορισμών της εφαρμογής 
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Περιορισμός 1: Ημέρες και ώρες μαθημάτων 

Στόχος αυτού του περιορισμού είναι να αφαιρέσει από τα πεδία τιμών, τις 

τιμές εκείνες οι οποίες αντιστοιχούν σε ώρες που δε μπορούν να διδαχθούν 

συγκεκριμένα μαθήματα. 

 

• constraint_1(Np,Ld,Lp,S) 

Ο πρώτος αυτός περιορισμός αφορά το τελευταίο όρισμα του 

κατηγορήματος lessons, δηλαδή το όρισμα εκείνο που δείχνει τις διδακτικές 

περιόδους και τις ημέρες που δεν μπορεί να διδάσκεται το κάθε μάθημα. Το 

κατηγόρημα constraint_1 καλείται με ορίσματα τον αριθμό των περιόδων 

διδασκαλίας (Np), τους κωδικούς των ημερών (Ld), τους κωδικούς των 

περιόδων (Lp) και τη λίστα S (που περιέχει τους κωδικούς μαθήματος και τις 

μεταβλητές για κάθε μάθημα). 

constraint_1(_,_,_,[]). 

 

constraint_1(Np,Ld,Lp,[v(C,Vars)|LVs]):-  

   lessons(C,_,_,_,_,NotV), 

   const_1_1(Np,Ld,Lp,Vars,NotV), 

   constraint_1(Np,Ld,Lp,LVs). 

 

Στην υλοποίηση αυτού του κατηγορήματος βλέπουμε πως αρχικά για κάθε 

μάθημα με κωδικό C της λίστας S βρίσκουμε τη λίστα με τα not() για το 

μάθημα αυτό και στη συνέχεια καλείται το κατηγόρημα const_1_1, το οποίο 

θα αναλάβει να μεταφέρει τα nots του μαθήματος στις  μεταβλητές του.  Η 

διαδικασία αυτή σταματά όταν τελειώσουν τα στοιχεία της λίστας S. 

 

const_1_1(_,_,_,_,[]). 

 

const_1_1(Np,Ld,Lp,Vars,[not(D,P)|NotV]):-  

   const_1_1_1(Np,Ld,Lp,Vars,D,P), 

   const_1_1(Np,Ld,Lp,Vars,NotV). 
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 Το const_1_1 καλείται με ορίσματα το Np, τη λίστα Ld, τη λίστα Lp, 

το Vars (δηλαδή τις μεταβλητές του μαθήματος) και το NotV (δηλαδή τους 

περιορισμούς του μαθήματος). Εδώ, για κάθε λίστα από μεταβλητές Vars και 

για κάθε περιορισμό not(D,P) από τη λίστα περιορισμών NotV, καλεί το 

const_1_1_1. Η εκτέλεση του κατηγορήματος σταματά όταν η λίστα με 

τους περιορισμούς είναι κενή. 

 

const_1_1_1(_,_,_,[],_,_). 

 

const_1_1_1(Np,Ld,Lp,[V1|V2],D,P):- 

   find_pos(D,Ld,1,X), 

   find_pos(P,Lp,1,Y), 

   V1 #\= ((X-1)*Np + Y), 

   const_1_1_1(Np,Ld,Lp,V2,D,P). 

 

Η κλήση του κατηγορήματος αυτού γίνεται με τα εξής ορίσματα: το Np, τη 

λίστα Ld, τη λίστα Lp, το Vars, το D και το P που είναι η ημέρα και η περίοδος 

διδασκαλίας που δεν μπορεί να διδαχθεί το μάθημα. 

To const_1_1_1 δεν υλοποιείται όταν η λίστα με τις μεταβλητές είναι κενή. 

Σε αντίθετη περίπτωση, βρίσκει με το κατηγόρημα find_pos τη Χ-οστή ημέρα 

που δεν μπορεί να διδάσκεται το μάθημα και την Y-οστή περίοδο διδασκαλίας 

αυτής της ημέρας και σύμφωνα με τις τιμές αυτές αποκλείει από τη λίστα Vars 

τις μεταβλητές που έρχονται σε σύγκρουση με τους περιορισμούς του 

μαθήματος (V1 #\= ((X-1)*Np + Y). 

 

Μετά την εκτέλεση του κατηγορήματος constraint_1, από τα πεδία τιμών 

των μεταβλητών της λίστας S, έχουν αφαιρεθεί εκείνες οι τιμές που δεν 

μπορεί να διδάσκεται το κάθε μάθημα σύμφωνα με το τελευταίο όρισμα του 

κατηγορήματος lessons(). 
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Περιορισμός 2: Ημέρες και ώρες καθηγητών 

Στόχος αυτού του περιορισμού είναι να αφαιρέσει από τα πεδία τιμών, τις 

τιμές εκείνες οι οποίες αντιστοιχούν σε ώρες που δε μπορούν να διδαχθούν 

λόγω των περιορισμών που έχουν τεθεί από τους καθηγητές. 

 

• findall(m(Cl,Not),teacher(_,_,_,Cl,Not),L2) 

Με αυτό το κατηγόρημα, θα δημιουργηθεί η λίστα L2, η οποία θα περιέχει 

στοιχεία της μορφής m(Cl,Not) όπου Cl είναι λίστα από ζεύγη της μορφής 

t(C,T) - C: κωδικός μαθήματος και T:κωδικός τάξης – και Not είναι η λίστα 

ημερών και διδακτικών περιόδων που δεν είναι διαθέσιμος κάθε καθηγητής. 

π.χ. L2=[m([t(nea2,bp1), t(hist2,bp1),…],[not(d1,p1),not(d2,p1)]),…]  

 

 

• constraint_2(Np,Ld,Lp,L2,S) 

Αφού έχουμε δημιουργήσει τη λίστα L2, προχωρούμε στο κατηγόρημα 

constraint_2. Με τον περιορισμό αυτό θα αποκλείσουμε τις ώρες εκείνες από 

το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας που δεν είναι διαθέσιμοι οι καθηγητές. 

Η κλήση του constraint_2 γίνεται με ορίσματα τον αριθμό των ημερών (Np), 

τους κωδικούς των ημερών (Ld), τους κωδικούς των περιόδων (Lp), τη λίστα 

L2 που δημιουργήθηκε με την αμέσως προηγούμενη findall και τέλος τη λίστα 

S που είναι και αυτή που θα έχει αλλαγές μετά την ολοκλήρωση του 

περιορισμού. 

 

constraint_2(_,_,_,[],_). 

 

constraint_2(Np,Ld,Lp,[m(A,[])|Lm],S):-      

   constraint_2(Np,Ld,Lp,Lm,S).              

 

constraint_2(Np,Ld,Lp,[m(A,B)|Lm],S):-       

   B\=[], 

   const_2_1(Np,Ld,Lp,A,B,S), 

   constraint_2(Np,Ld,Lp,Lm,S). 
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 Το κατηγόρημα constraint_2 δεν υλοποιείται όταν η λίστα L2 είναι 

κενή. Σε αντίθετη περίπτωση, ελέγχει τη λίστα με τα not για κάθε καθηγητή. 

Αν αυτή είναι κενή, προχωράει και ελέγχει την αντίστοιχη λίστα για τον 

επόμενο, αλλιώς (αν δηλαδή υπάρχουν περιορισμοί που έχουν τεθεί για 

κάποιον καθηγητή) καλεί το κατηγόρημα const_2_1. 

 

• const_2_1(Np,Ld,Lp,A,B,S) 

Η κλήση αυτού του κατηγορήματος γίνεται με τα εξής ορίσματα: το Np, τη 

λίστα Ld, τη λίστα Lp, το Α που αντιπροσωπεύει τη λίστα με τα μαθήματα που 

αντιστοιχούν σε κάθε καθηγητή, το Β που είναι η λίστα με τους περιορισμούς 

κάθε καθηγητή και τη λίστα S. 

 

const_2_1(_,_,_,[],_,_). 

 

const_2_1(Np,Ld,Lp,[t(A1,B1)|Lt],B,S):- 

   find_elem(A1,S,V), 

   const_1_1(Np,Ld,Lp,V,B), 

   const_2_1(Np,Ld,Lp,Lt,B,S). 

  

 Σύμφωνα με τον παραπάνω κώδικα σε eclipse, το const_2_1 για κάθε 

μάθημα A1, βρίσκει με το find_elem τη λίστα των μεταβλητών V που του 

αντιστοιχούν από τη λίστα S.  

 

find_elem(E,[],[]).       

 

find_elem(E,[v(E,Vars)|Lv],Vars).  

 

find_elem(E,[v(C,Vars)|Lv],V):- 

   E\=C, 

   find_elem(E,Lv,V). 
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Στη συνέχεια καλεί το const_1_1, με ορίσματα το Np, τη λίστα Ld, τη 

λίστα Lp, το V (δηλαδή τη λίστα με τις μεταβλητές που έχει εντοπίσει) και το 

B (δηλαδή τη λίστα με τα not), προκειμένου να υλοποιηθεί ο περιορισμός. Η 

λειτουργία του κατηγορήματος const_1_1, είναι όπως αναφέρθηκε για τον 

περιορισμό 1.  

 

Μετά την εκτέλεση του κατηγορήματος constraint_2, από τα πεδία τιμών 

των μεταβλητών της λίστας S, έχουν αφαιρεθεί εκείνες οι τιμές που δεν 

μπορεί να διδάσκεται το κάθε μάθημα σύμφωνα με το τελευταίο όρισμα του 

κατηγορήματος teacher(). 

 

 

 

Περιορισμός 3: Διαθεσιμότητα αιθουσών 

Στόχος αυτού του περιορισμού είναι να αφαιρέσει από τα πεδία τιμών, τις 

τιμές εκείνες οι οποίες αντιστοιχούν σε ώρες που δε μπορούν να διδαχθούν 

λόγω της μη διαθεσιμότητας των αιθουσών συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. 

 

• findall(clc(Clc,Notc),class(Clc,Notc),Lcl) 

Με την υλοποίηση αυτού του κατηγορήματος δημιουργούμε τη λίστα Lcl, 

η οποία περιέχει στοιχεία της μορφής clc(Clc,Notc) και όπου Clc είναι ο 

κωδικός αίθουσας και όπου Notc είναι η λίστα με τις ώρες που δεν είναι 

διαθέσιμη η αίθουσα. 

π.χ Lcl= [clc(cl_a1, [not(d5, p7)]), clc(cl_a2, [not(d5, p7)]), clc(cl_a3, 

[not(d5, p7)]), …] 

 

• constraint_3(Np,Ld,Lp,S,Lcl) 

Αφού έχουμε δημιουργήσει τη λίστα Lcl, μπορούμε να προχωρήσουμε 

στον τρίτο περιορισμό της εφαρμογής που υλοποιείται από το κατηγόρημα 

constraint_3. Τα ορίσματα με τα οποία καλείται αυτός ο περιορισμός είναι το 

Np, η λίστα Ld, η λίστα Lp, η λίστα S και η λίστα Lcl. 
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constraint_3(_,_,_,_,[]). 

 

constraint_3(Np,Ld,Lp,S,[clc(A,[])|L2]):- 

   constraint_3(Np,Ld,Lp,S,L2). 

 

constraint_3(Np,Ld,Lp,S,[clc(A,B)|L2]):- 

   B\=[], 

   findall(Les,lessons(Les,_,_,_,A,_),Lnotc),    

   const_3_class(Lnotc,B,Np,Lp,Ld,S),              

   constraint_3(Np,Ld,Lp,S,L2).      

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω κώδικα, το κατηγόρημα constraint_3 δεν 

υλοποιείται όταν η λίστα Lcl είναι κενή. Σε αντίθετη περίπτωση, ελέγχει τη 

λίστα με τα not για κάθε αίθουσα και αν αυτή είναι κενή, προχωράει και 

ελέγχει την αντίστοιχη λίστα για την επόμενη αίθουσα. Αν όμως υπάρχουν 

περιορισμοί για κάποια αίθουσα, βρίσκει τη λίστα Lnotc που περιέχει τα 

μαθήματα που γίνονται σε αυτήν και καλεί το κατηγόρημα const_3_class. 

 

• const_3_class(Lnotc,B,Np,Lp,Ld,S) 

Για την κλήση αυτού του περιορισμού χρησιμοποιούνται τα ορίσματα 

Lnotc, το Β που περιέχει τους περιορισμούς για την αίθουσα, το Np, τη λίστα 

Lp, τη λίστα Ld και τη λίστα S. 

 

const_3_class([],_,_,_,_,_). 

 

const_3_class([L1|L2],B,Np,Lp,Ld,S):- 

   find_elem(L1,S,V), 

   const_1_1(Np,Ld,Lp,V,B), 

   const_3_class(L2,B,Np,Lp,Ld,S). 

 

Tο const_3_class δεν υλοποιείται όταν η λίστα Lnotc είναι κενή. Σε 

αντίθετη περίπτωση, για κάθε μάθημα L1, βρίσκει με το find_elem τη λίστα 
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των μεταβλητών V που του αντιστοιχούν από τη λίστα S. Στη συνέχεια καλεί 

το const_1_1, με ορίσματα το Np, τη λίστα Ld, τη λίστα Lp, το V (δηλαδή τη 

λίστα με τις μεταβλητές που έχει εντοπίσει) και το B (δηλαδή τη λίστα με τα 

not), προκειμένου να υλοποιηθεί ο περιορισμός.   

 

Μετά την εκτέλεση και αυτού του κατηγορήματος, τα πεδία τιμών των 

μεταβλητών της λίστας S θα έχουν περιοριστεί ακόμη περισσότερο αφού θα 

έχουν αφαιρεθεί εκείνες οι τιμές που δεν μπορεί να διδάσκεται το κάθε 

μάθημα σύμφωνα με το τελευταίο όρισμα του κατηγορήματος class(). 

 

 

Περιορισμός 4: Διαφορετικές ώρες ανά τμήμα 

Αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε με αυτό τον περιορισμό, είναι να 

εξασφαλίσουμε ότι οι ώρες των μαθημάτων σε κάθε τμήμα θα είναι 

διαφορετικές μεταξύ τους. 

 

• findall(T,tmima(T,_,_),Ltm) 

Με την εκτέλεση αυτής της findall, δημιουργείται η λίστα Ltm που περιέχει 

τον κωδικό κάθε τμήματος, όπως αυτός εξάγεται από το κατηγόρημα tmima().   

π.χ. Ltm= [ap1, ap2, bp1, bkp1, bkp2]   

 

• constraint_4(Ltm,S) 

Στο σημείο αυτό έχουμε βρει τη λίστα Ltm,  που περιέχει όλα τα τμήματα 

και δίνεται ως όρισμα στον περιορισμό constraint_4, και θέλουμε να 

καθορίσουμε πως οι ώρες διδασκαλίας κάθε τμήματος πρέπει να είναι 

διαφορετικές μεταξύ τους. Το δεύτερο όρισμα στον περιορισμό αυτό είναι και 

πάλι η λίστα S. 

 

constraint_4([],_). 

 

constraint_4([Lt1|Lt2],S):-      

   findall(C,lessons(C,_,Lt1,_,_,_),L),        
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   const_4_alldif(L,S,[],Lv),           

  ic_global:alldifferent(Lv), 

  constraint_4(Lt2,S). 

 

Το κατηγόρημα αυτό δεν υλοποιείται, όταν η λίστα με τα τμήματα είναι 

κενή. Όταν όμως υπάρχουν τμήματα στη λίστα Ltm, βρίσκονται για κάθε 

τμήμα οι κωδικοί μαθημάτων που διδάσκονται σε αυτό και τοποθετούνται στη 

λίστα L. Στη συνέχεια καλείται το const_4_alldif που θα μας δώσει τη λίστα 

Lv, που περιέχει τις μεταβλητές που αντιστοιχούν στα μαθήματα του 

τμήματος. Το ενσωματωμένο κατηγόρημα alldifferent, είναι εκείνο που θα 

καθορίσει πως τα στοιχεία της λίστα Lv θα πρέπει να είναι διαφορετικά μεταξύ 

τους. 

 

• const_4_alldif(L,S,[],Lv)         

Τα ορίσματα που χρησιμοποιούνται εδώ, είναι η λίστα L που περιέχει τους 

κωδικούς μαθημάτων για κάθε τμήμα, η λίστα S, μία κενή λίστα και η λίστα Lv 

που αρχικά δεν περιέχει στοιχεία. 

 

const_4_alldif([],_,Lh,Lh). 

 

const_4_alldif([L1|L2],S,Lh,Lv):- 

   findelem(L1,S,V),                

  append(Lh,V,Lnew), 

  const_4_alldif(L2,S,Lnew,Lv). 

 

 Όταν στη λίστα L δεν υπάρχουν μαθήματα, το κατηγόρημα αυτό δεν 

υλοποιείται. Αν όμως η λίστα L έχει στοιχεία, τότε για κάθε ένα από αυτά 

βρίσκει τις μεταβλητές που του αντιστοιχούν από τη λίστα S και τις τοποθετεί 

στη λίστα Lv.  

 

 Μετά την ολοκλήρωση και αυτού του περιορισμού, τα πεδία τιμών των 

μεταβλητών της λίστας S θα έχουν περιοριστεί κι άλλο με την αφαίρεση και 
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επιπλέον τιμών που θα έχουν καθοριστεί από το γεγονός πως οι ώρες 

διδασκαλίας κάθε τμήματος θα πρέπει να είναι διαφορετικές μεταξύ τους. 

 

 

Περιορισμός 5: Μαθήματα με συνεχόμενες ώρες ή με ώρες σε 

διαφορετικές ημέρες 

 Στόχος αυτού του περιορισμού είναι να φροντίσει ώστε τα μαθήματα 

που πρέπει να γίνονται σε συνεχόμενες ώρες, να γίνονται συνεχόμενα στην 

ίδια ημέρα, ενώ τα μαθήματα με διαφορετικές ώρες να γίνονται σε άλλες 

ημέρες. Π.χ. ένα μάθημα με ώρες 1+1, θα πρέπει να γίνεται 2 φορές την 

εβδομάδα, ενώ ένα με 2 ώρες θα γίνεται μία φορά σε ένα συνεχόμενο δίωρο. 

 

• make_list1(Nd,Np,1,[],Lf) 

Μια βασική δομή για την υλοποίηση αυτού του περιορισμού, είναι μια 

λίστα η οποία αντιστοιχίζει σε έναν αριθμό από 1 ως 35 την ημέρα στην οποία 

ανήκει η αντίστοιχη ώρα. Η λίστα αυτή δημιουργείται μέσω του 

κατηγορήματος make_list1. Χρησιμοποιώντας λοιπόν το κατηγόρημα αυτό 

επιθυμούμε να δημιουργήσουμε τη λίστα Lf που θα είναι της μορφής 

[1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,3,3,…..,5,5]. Θα περιέχει λοιπόν η λίστα Lf 35 

στοιχεία, από τα οποία τα 7 πρώτα (δηλ. οι εφτά πρώτοι άσοι) 

αντιπροσωπεύουν τις 7 περιόδους διδασκαλίας της πρώτης ημέρας της 

εβδομάδας, τα επόμενα 7 (δηλ. τα εφτά δυάρια) τις αντίστοιχες περιόδους της 

δεύτερης ημέρας κ.ο.κ. Τα ορίσματα που χρησιμοποιεί το κατηγόρημα 

make_list1, είναι το Nd (που είναι ίσο με 5), το Np (που είναι ίσο με 7), το 1, 

μία κενή λίστα και η λίστα Lf, η λίστα δηλαδή που θα δημιουργηθεί. Ο κώδικας 

για το κατηγόρημα αυτό ακολουθεί παρακάτω: 

 

make_list1(Nk,Nl,S,Lb,Lf):- 

   S > Nk, 

   Lf = Lb. 

    

make_list1(Nk,Nl,S,Lb,Lf):- 
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   S =< Nk, 

   make_l_d(Nl,S,1,[],Ln), 

   append(Lb,Ln,Lc), 

   Sn is S+1, 

   make_list1(Nk,Nl,Sn,Lc,Lf). 

 

Σύμφωνα με τον κώδικα αυτό η κατασκευή της λίστας Lf γίνεται με τη 

βοήθεια του κατηγορήματος make_l_d, το οποίο ορίζεται ως εξής: 

 

make_l_d(N1,Snd,C,L4,Ln):- 

   C < N1+1, 

   append([Snd],L4,Lt), 

   Cn is C+1, 

   make_l_d(N1,Snd,Cn,Lt,Ln). 

 

make_l_d(N1,_,N2,L4,Ln):- 

   N2 > N1, 

   Ln=L4. 

και σταματά όταν το S, που έχει αρχική τιμή 1, γίνει μεγαλύτερο του αριθμού 

των ημερών, δηλαδή του 5. 

 

• constraint_5(Lf,L1,S) 

Στη συνέχεια υλοποιείται ο πέμπτος περιορισμός της εφαρμογής που 

αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα μοιραστούν στις ημέρες της εβδομάδας οι 

περίοδοι διδασκαλίας του κάθε μαθήματος, όπως αυτές ορίζονται στο τέταρτο 

όρισμα του κατηγορήματος lessons. Όπως αναφέρθηκε, αν για παράδειγμα το 

πλήθος ωρών είναι 2, τότε με το constraint_5  θα οριστεί πως το μάθημα θα 

πρέπει να διδάσκεται σε δύο συνεχόμενες ώρες της ίδιας ημέρας και πως η 

πρώτη ώρα του μαθήματος δεν μπορεί να είναι η τελευταία περίοδος της 

ημέρας. Αν πάλι οι ώρες διδασκαλίας ορίζονται για παράδειγμα ως 1+1, τότε 

σύμφωνα με τον περιορισμό αυτό θα τοποθετηθούν σε δύο διαφορετικές 

ημέρες. Τα ορίσματα που χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό αυτό είναι η 



Κεφάλαιο 6  57 

λίστα Lf που δημιουργήθηκε προηγουμένως, η λίστα L1 που περιέχει στοιχεία 

της μορφής l(C,T,H) ( όπου C ο κωδικός μαθήματος, T το τμήμα που 

διδάσκεται το μάθημα και Η οι ώρες διδασκαλίας του) και η λίστα S.  

π.χ. L1=[l(fis2,bp1,1),l(engl2,bp1,1+1),…] 

 

constraint_5(_,[],[]). 

 

constraint_5(Lf, [l(C,T,HE)|LHs], [v(C,Vars)|LVs]):- 

   transform_sum(HE,Ls),             

  make_l_v(Vars,Ls,Lvj),         

  const_5(Lf,Lvj),             

 make_l_k(Lf,Lvj,[],Lg1),        

 ic_global:alldifferent(Lg1),    

 constraint_5(Lf,LHs,LVs). 

 

 Όταν οι λίστες L1 και S δεν περιέχουν στοιχεία, ο constraint_5 δε θα 

υλοποιηθεί. Αν όμως οι λίστες αυτές δεν είναι κενές, τότε με τη χρήση του 

κατηγορήματος transform_sum θα δημιουργηθεί η λίστα Ls που θα περιέχει 

τις ώρες διδασκαλίας που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα. Έτσι για παράδειγμα, 

σε περίπτωση που αυτές είναι της μορφής 1+2 η Ls θα είναι ίση με [1,2].    

 Στη συνέχεια χρησιμοποιείται το κατηγόρημα make_l_v. To make_l_v 

χρησιμοποιεί τη λίστα Vars, που είναι η λίστα με τις μεταβλητές, και τη λίστα 

Ls που μόλις έχει δημιουργηθεί, για να δημιουργήσει τη λίστα Lvj. H Lvj θα 

περιέχει υπολίστες των μεταβλητών σύμφωνα με τις ώρες που διδάσκεται το 

κάθε μάθημα. Αν για παράδειγμα έχουμε Vars=[V1,V2,V3,V4,V5,V6] και 

Ls=[2,1,3], τότε η λίστα που θα προκύψει, είναι: 

Lvj=[[V1,V2],[V3],[V4,V5,V6]]. Ακολουθεί η υλοποίηση του κατηγορήματος: 

 

make_l_v([], [], []). 

 

make_l_v(Vars, [N|Ns], [LVars|Rest]) :- 

   take_n_first(Vars, N, LVars, Vars1), 
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   make_l_v(Vars1, Ns, Rest). 

 

• const_5(Lf,Lvj)      

Στο επόμενο στάδιο, καλείται το κατηγόρημα const_5, που είναι αυτό που 

θα υλοποιήσει τον περιορισμό σύμφωνα με τον οποίο τα μαθήματα που 

διδάσκονται σε συνεχόμενες ώρες θα πρέπει οι ώρες αυτές να είναι την ίδια 

ημέρα. Τα ορίσματα που έχει το κατηγόρημα αυτό είναι η λίστα Lf που 

δημιουργήθηκε από το κατηγόρημα make_list1 και η λίστα Lvj που περιέχει τις 

υπολίστες των μεταβλητών. 

 

const_5(Lf,[]). 

 

const_5( Lf, [Lc|Ld]):-    

   length(Lc,Nc), 

   call_per(Nc,Lf,Lc),     

   const_5(Lf,Ld). 

 

 Αν η Lvj δεν περιέχει στοιχεία, τότε το κατηγόρημα δεν υλοποιείται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, βρίσκει το μήκος κάθε υπολίστας (Lc) της Lvj, το 

τοποθετεί στη μεταβλητή Nc και καλεί το κατηγόρημα call_per. 

 

• call_per(Nc,Lf,Lc) 

Με το κατηγόρημα αυτό θα εντοπιστούν τα στοιχεία εκείνα που αφορούν 

μαθήματα με περισσότερες από μία ώρες διδασκαλίας  (μήκος Lc>1) και θα 

πάρουν συνεχόμενες τιμές που θα πρέπει να αντιστοιχούν στις ίδιες ημέρες 

διδασκαλίας. Ο περιορισμός αυτός καλείται με ορίσματα το Nc, τη λίστα Lf και 

τη λίστα Lc. 

 

call_per(1,Lf,_). 

 

call_per(R, Lf, Vars):- 

  find_nth(R,Vars,Vr),     
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  Rb is R-1,               

  find_nth(Rb,Vars,Vnr),   

  element(Vr,Lf,Lr),       

  element(Vnr,Lf,Lnr),     

  Lr#=Lnr,     

  Vr#=Vnr+1,                             

  call_per(Rb, Lf, Vars). 

 

 Αρχικά, όταν το Nc, το μήκος δηλαδή κάθε υπολίστας μεταβλητών, 

είναι 1, δεν επιβάλλεται κάποιος περιορισμός. Διαφορετικά, εντοπίζει με το 

κατηγόρημα find_nth το τελευταίο στοιχείο της υπολίστας, που είναι το Vr. 

Το Vr λοιπόν θα αντιπροσωπεύει την τελευταία ώρα των μεταβλητών που θα 

τοποθετηθούν στην ίδια ημέρα. Εν συνεχεία, ο μετρητής που χρησιμοποιείται 

μειώνεται κατά ένα και πάλι με τη χρήση του find_nth εντοπίζεται το 

προηγούμενο στοιχείο του Vr, που είναι το Vnr. 

 Στο σημείο αυτό θα χρησιμοποιηθεί ένα ενσωματωμένο κατηγόρημα 

της prolog, το κατηγόρημα element, το οποίο συντάσσεται ως εξής: 

  element(Index, List, Value)  

και ισχύει όταν το Value είναι αριθμητικά εκείνο το στοιχείο που ορίζει το 

Index (το Index’th δηλαδή στοιχείο) της λίστας List. Έτσι λοιπόν με τη χρήση 

των δύο ενσωματωμένων κατηγορημάτων element στον περιορισμό call_per, 

βρίσκουμε την πρώτη φορά μέσω της λίστας Lf το Lr που είναι η ημέρα που 

διδάσκεται η ώρα Vr και τη δεύτερη φορά βρίσκουμε και πάλι μέσω της Lf το 

Lnr που είναι η αντίστοιχη ημέρα για τη διδακτική περίοδο Vnr. 

 Οι επόμενες δύο γραμμές ορίζουν πως το Lr πρέπει να είναι ίσο με το 

Lnr, δηλαδή πως η ημέρα διδασκαλίας των δύο συνεχόμενων διδακτικών 

περιόδων πρέπει να είναι η ίδια, και πως οι τιμές των ωρών Vr και Vnr πρέπει 

να διαφέρουν κατά 1, να είναι δηλαδή συνεχόμενες. Με τον τρόπο αυτό 

αποφεύγεται το να τοποθετηθεί η πρώτη ώρα ενός για παράδειγμα δίωρου 

μαθήματος στην τελευταία διδακτική περίοδο κάποιας ημέρας. 
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 Επιστρέφοντας στην ανάλυση του κατηγορήματος constraint_5 

συναντάμε το κατηγόρημα make_l_k, το οποίο καλείται με ορίσματα τη 

λίστα Lf, τη λίστα Lvj με τις υπολίστες των μεταβλητών, μία κενή λίστα και τη 

λίστα Lg1 που είναι και η λίστα που θα δημιουργηθεί από αυτό το 

κατηγόρημα. Με το make_l_k ορίζεται πως μεταβλητές που ανήκουν σε 

διαφορετικές υπολίστες της Lvj θα πρέπει να τοποθετηθούν σε διαφορετικές 

ημέρες και η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται και με τη χρήση της επόμενης 

γραμμής  ic_global:alldifferent(Lg1),  που χρησιμοποιεί το ενσωματωμένο 

κατηγόρημα της βιβλιοθήκης ic – alldifferent – για να ορίσει πως τα στοιχεία 

της λίστας Lg1 πρέπει να έχουν διαφορετικές τιμές. Ακολουθεί η υλοποίηση 

του κατηγορήματος make_l_k: 

 

make_l_k(Lf,[],Lp,Lg1):- 

   Lg1=Lp.                

 

make_l_k(Lf,[Lc|Ld],Le,Lg1):- 

   find_nth(1,Lc,Vlc), 

   element(Vlc,Lf,Llc),    

   append([Llc],Le,Ly), 

   make_l_k(Lf,Ld,Ly,Lg1). 

 

Με την εφαρμογή λοιπόν και αυτού του περιορισμού, έχουν αφαιρεθεί και 

επιπλέον τιμές από τις περιοχές τιμών των μεταβλητών με βάση το ότι κάποια 

μαθήματα πρέπει να διδάσκονται συνεχόμενες ώρες την ίδια ημέρα ή το ότι 

κάποια άλλα πρέπει να «σπάζουν» σε διαφορετικές ημέρες διδασκαλίας. 

 

 

Περιορισμός 6: Διαφορετικές ώρες σε μαθήματα του ίδιου καθηγητή 

 Στόχος αυτού του περιορισμού είναι να φροντίσει ώστε τα μαθήματα 

που έχουν ανατεθεί σε κάθε καθηγητή να μη συμπίπτουν μεταξύ τους. 

 

• findall(T,teacher(_,_,_,T,_),Lt) 
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Αρχικά πρέπει να βρούμε τα μαθήματα που διδάσκει ο κάθε καθηγητής και 

για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται για ακόμη μια φορά το ενσωματωμένο 

κατηγόρημα findall. Με αυτό κατασκευάζεται η λίστα Lt που περιέχει τα 

μαθήματα και τα τμήματα που αντιστοιχούν σε κάθε καθηγητή, όπως αυτά 

εξάγονται από το teacher.  

π.χ. Lt=[[t(nea2, bp1), t(hist2, bp1), t(nea3_2, bkp2)], [t(nea1, ap1),    
             t(nea1_2, ap2), t(hist1, ap1), t(hist1_2, ap2), t(nea3, bkp1)], …] 
  

• constraint_6(S,Lt) 

Το constraint_6 έχει σκοπό να εξασφαλίσει πως οι ώρες διδασκαλίας των 

καθηγητών θα είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Τα ορίσματα με τα οποία 

καλείται είναι η λίστα S και η λίστα Lt που δημιουργήθηκε μόλις 

προηγουμένως με την findall. 

 

constraint_6(S,[]). 

 

constraint_6(S,[Lt1|Lt2]):-  

   const_6(Lt1,[],Lf),         

   findvars(Lf,S,[],Lr),       

   ic_global:alldifferent(Lr),   

   constraint_6(S,Lt2). 

 

 Σύμφωνα με το παραπάνω κατηγόρημα, για κάθε ένα από τα στοιχεία 

της λίστας Lt, καλείται το κατηγόρημα const_6. 

 

const_6([],Lz,Lz). 

 

const_6([t(Cd,_)|Ln],B,Lf):- 

   append([Cd],B,Lb), 

   Lnb=Lb, 

   const_6(Ln,Lnb,Lf). 
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Το const_6, καλείται με ένα στοιχείο της μορφής t(C,T) – όπου C:κωδικός 

μαθήματος και όπου T:τμήμα που διδάσκεται το μάθημα – με μία κενή λίστα 

και με τη λίστα Lf που είναι και αυτή που θα επιστρέψει. Σύμφωνα με το 

κατηγόρημα αυτό από κάθε στοιχείο της μορφής t(C,T), «κόβεται» το στοιχείο 

C και δημιουργείται τελικά η λίστα Lf η οποία περιέχει τους κωδικούς 

μαθημάτων που αντιστοιχούν σε κάθε καθηγητή. 

 

Επιστρέφοντας και πάλι στο constraint_6, συναντάμε το κατηγόρημα 

findvars. Με τη χρήση και αυτού του κατηγορήματος δημιουργείται τελικά η 

λίστα Lr, η οποία περιέχει όλες τις μεταβλητές που αντιστοιχούν στα 

μαθήματα του κάθε καθηγητή, όπως αυτές έχουν εξαχθεί από τη λίστα S. Στη 

συνέχεια καλείται το alldifferent(Lr), σύμφωνα με το οποίο εξασφαλίζεται 

πως οι μεταβλητές της λίστας Lr, θα έχουν διαφορετικές τιμές μεταξύ τους. 

 

 Με τη χρήση λοιπόν και αυτού του περιορισμού, έχουμε φροντίσει έτσι 

ώστε να μη συμπίπτουν οι ώρες διδασκαλίας του κάθε καθηγητή μεταξύ τους 

και έχουν περιοριστεί και άλλο τα πεδία τιμών των μεταβλητών αφού πλέον 

λαμβάνονται υπόψη και αυτές οι δεσμεύσεις. 

 

 

 

Περιορισμός 7: Διδασκαλία κάθε μέρα από κάθε καθηγητή 

 Στόχος αυτού του περιορισμού είναι να διασφαλίσει ότι οι καθηγητές με 

πλήρες ωράριο θα διδάσκουν τουλάχιστον μία ώρα κάθε ημέρα (εκτός εάν 

ορίζεται διαφορετικά). 

 

• findall(b(Hw,J,K),teacher(_,_,Hw,J,K),Lc) 

Συνεχίζοντας με την επιβολή περιορισμών, δημιουργούμε ακόμα μία λίστα, 

τη λίστα Lc, η οποία περιέχει στοιχεία της μορφής b(Hw,J,K) (όπου Hw οι 

υποχρεωτικές ώρες διδασκαλίας ανά καθηγητή, J τα μαθήματα που διδάσκει 

και σε ποια τμήματα και Κ η λίστα με τους περιορισμούς που του 

αντιστοιχούν). 
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π.χ. Lc= [b(14, [t(nea2, bp1), t(hist2, bp1), t(nea3_2, bkp2)], [not(d1, p1), 

not(d2, p1), not(d3, p1), not(d4, p1), …] 

 

 

• constraint_7(S,Np,Ld,Lc) 

Στο σημείο αυτό θα επιβληθεί ο περιορισμός constraint_7, σύμφωνα με 

τον οποίο οι καθηγητές θα πρέπει να έχουν ωράριο κάθε μέρα (εκτός από 

αυτές που εξαιρούνται στη λίστα περιορισμών) εφόσον καλύπτεται πλήρως το 

υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας τους. Το κατηγόρημα αυτό καλείται με τη 

λίστα S, τον αριθμό των περιόδων (Np), τη λίστα με τις ημέρες (Ld) και τη 

λίστα Lc που δημιουργήθηκε μόλις προηγουμένως. 

 

constraint_7(S,Np,Ld,[]).  

 

constraint_7(S,Np,Ld,[b(Hw,A,B)|L2]):-  

   make_list_3a(A,[],Lf1, 0,Th),  

  const_7(S,Np,Ld,Lf1,B,Hw,Th), 

  constraint_7(S,Np,Ld,L2).    

 

Το κατηγόρημα constraint_7  δεν εφαρμόζεται όταν η λίστα Lc είναι κενή. 

Όταν η Lc όμως έχει στοιχεία προς επεξεργασία, καλείται σε ένα πρώτο στάδιο 

το κατηγόρημα make_list_3a, με ορίσματα το Α που αντιπροσωπεύει τα 

μαθήματα των καθηγητών και τα τμήματα που διδάσκεται το κάθε μάθημα, 

μία κενή λίστα, τη λίστα Lf1 που είναι αυτή που θα δημιουργηθεί, το μηδέν 

και το Τh που θα αντιπροσωπεύει τις συνολικές ώρες διδασκαλίας του κάθε 

καθηγητή. Μετά λοιπόν από την υλοποίηση αυτού του κατηγορήματος, 

δημιουργείται η λίστα Lf1, η οποία περιέχει τους κωδικούς των μαθημάτων 

που διδάσκει ο κάθε καθηγητής.  

 

• const_7(S,Np,Ld,Lf1,B,Hw,Th) 

Το κατηγόρημα const_7 καλείται με ορίσματα τη λίστα S, τον αριθμό των 

περιόδων διδασκαλίας (Np), τη λίστα με τις ημέρες (Ld), τη λίστα Lf1 που 
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δημιουργήθηκε μόλις με το make_list_3a, το B που αντιπροσωπεύει τη λίστα 

με τα not για κάθε καθηγητή, τις υποχρεωτικές ώρες διδασκαλίας (Hw) και τις 

ώρες διδασκαλίας που πραγματοποιεί στο σχολείο σύμφωνα με τα μαθήματά 

του (Th). 

 

const_7(S,Np,Ld,Lf1,B,Hw,Th) :- 

   Th < Hw. 

 

const_7(S,Np,Ld,Lf1,B,Hw,Th) :- 

   Th >= Hw, 

  make_vars_list(Lf1,S,[],Lvars),  

 make_daysnot_list(B,[],Ldnot),    

 check_notd(Np,Ld,Ldnot,[],Ldnotnew), 

 subtract(Ld,Ldnotnew,Ldt),  

search_d(Np,Ld,Ldt,Lvars). 

 

 Όπως παρατηρούμε από τον παραπάνω κώδικα, το κατηγόρημα αυτό 

δεν υλοποιείται όταν οι ώρες που γίνονται από τον καθηγητή στο σχολείο είναι 

λιγότερες από το υποχρεωτικό του ωράριο (Th<Hw). Αν όμως ισχύει 

Th>=Hw, τότε καλείται το make_vars_list με ορίσματα τη λίστα Lf1 (με τα 

μαθήματα του κάθε καθηγητή), τη λίστα S, μία κενή λίστα και τη λίστα Lvars 

που είναι και αυτή που θα κατασκευαστεί από αυτό το κατηγόρημα. Με βάση 

τους κωδικούς μαθημάτων που υπάρχουν στη λίστα Lf1, το make_vars_list 

βρίσκει από τη λίστα S τις αντίστοιχες μεταβλητές και έτσι δημιουργείται 

τελικά η Lvars με στοιχεία της μορφής v(Ci,Vi), δηλαδή κωδικός μαθήματος 

και οι μεταβλητές για αυτό. 

 Επιστρέφοντας στο const_7, καλείται το κατηγόρημα 

make_daysnot_list που στόχο έχει χρησιμοποιώντας τη λίστα Β, που είναι η 

λίστα με τους περιορισμούς για κάθε καθηγητή, να καταγράψει στη λίστα 

Ldnot τις ημέρες εκείνες που εμφανίζεται περιορισμός σε κάθε καθηγητή. 

 Στη συνέχεια χρησιμοποιείται το κατηγόρημα check_notd με τα εξής 

στοιχεία: το Np που έχει την τιμή 7, τη λίστα Ld, τη λίστα Ldnot, μία κενή 
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λίστα και τη λίστα που θα δημιουργηθεί από το κατηγόρημα αυτό, την 

Ldnotnew. Μετά την εφαρμογή του check_notd, η λίστα Ldnotnew θα 

περιέχει εκείνους τους κωδικούς ημερών κατά τις οποίες ο καθηγητής λείπει 

από το σχολείο όλη την ημέρα. Για να καταχωρηθεί κάποια ημέρα στη λίστα 

Ldnotnew, θα πρέπει αυτή να εμφανίζεται 7 φορές (δηλαδή και οι 7 διδακτικές 

περίοδοι της ίδιας ημέρας) στη λίστα Ldnot που χρησιμοποιείται και ως 

είσοδος για την υλοποίηση του κατηγορήματος αυτού.   

 

check_notd(Np,[],Ldnot,Ltemp,Ltemp). 

 

check_notd(Np,[L1|L2],Ldnot,Ltemp,Ldnotnew):- 

   member(L1,Ldnot), 

   count_memb(L1,Ldnot,0,Cm), 

   Cm=Np, 

   append(Ltemp,[L1],Nlt), 

   check_notd(Np,L2,Ldnot,Nlt,Ldnotnew). 

 

check_notd(Np,[L1|L2],Ldnot,Ltemp,Ldnotnew):- 

   member(L1,Ldnot), 

   count_memb(L1,Ldnot,0,Cm), 

   Cm\=Np, 

   check_notd(Np,L2,Ldnot,Ltemp,Ldnotnew). 

 

check_notd(Np,[L1|L2],Ldnot,Ltemp,Ldnotnew):- 

   not member(L1,Ldnot), 

   check_notd(Np,L2,Ldnot,Ltemp,Ldnotnew). 

 

 Αρχικά έχουμε να παρατηρήσουμε πως η λειτουργία του check_notd 

σταματά όταν η λίστα με τους κωδικούς ημερών είναι κενή ή αλλιώς όταν δεν 

υπάρχουν ημέρες προς επεξεργασία. 

 Αλλιώς, καλείται το ενσωματωμένο κατηγόρημα της prolog, το 

member το οποίο χρησιμοποιείται για να ελέγξει αν ένα στοιχείο είναι μέλος 
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μιας λίστας. Στην προκειμένη περίπτωση ελέγχουμε ποιοι από τους κωδικούς 

ημερών της λίστας Ld εμφανίζονται στη λίστα Ldnot. Όταν βρεθεί κάποια 

ημέρα να είναι στοιχείο της Ldnot, τότε καλείται το count_memb που στόχο 

έχει να καταμετρήσει πόσες φορές εμφανίζεται η ημέρα στη λίστα αυτή. Ο 

αριθμός των εμφανίσεων της κάθε ημέρας αποδίδεται στη μεταβλητή Cm και 

στη συνέχεια ελέγχεται αν το Cm είναι ίσο με το πλήθος των περιόδων (Np). 

 Αν τελικά βρεθεί το Cm να είναι ίσο με το Np, η συγκεκριμένη ημέρα 

που εμφανίζεται 7 φορές στη λίστα Ldnot θα καταχωρηθεί στη λίστα 

Ldnotnew. Διαφορετικά, αν δηλαδή είναι Cm≠Np προχωράμε στον ίδιο έλεγχο 

για την επόμενη ημέρα. 

 Το επόμενο κατηγόρημα που καλείται από το const_7 είναι το 

ενσωματωμένο κατηγόρημα subtract. Η εργασία που καλείται το subtract να 

κάνει είναι να αφαιρέσει από τη λίστα Ld, η οποία περιέχει τους κωδικούς των 

ημερών της εβδομάδας, τη λίστα Ldnotnew, έτσι ώστε να δημιουργηθεί η 

λίστα Ldt, η οποία τελικά θα περιέχει τις ημέρες εκείνες που ο κάθε 

καθηγητής διδάσκει στο σχολείο. 

 Το const_7, ολοκληρώνεται με την κλήση του search_d με ορίσματα 

το Np, τη λίστα Ld, τη λίστα Ldt που δημιουργήθηκε από το subtract και τη 

λίστα Lvars. 

 

search_d(Np,Ld,_,[]).  

 

search_d(Np,Ld,[],Ln). 

 

search_d(Np,Ld,[D1|D2],Ln):-       

   find_pos(D1,Ld,1,X), 

   Arxi is 1+(X-1)*Np, 

   Telos is (X-1)*Np+Np,    

   must_teach(Ln,Arxi,Telos,Arxi,0), 

   search_d(Np,Ld,D2,Ln).          
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 To κατηγόρημα αυτό δεν υλοποιείται όταν η λίστα με τις μεταβλητές 

(Lvars) είναι κενή ή όταν είναι κενή η λίστα Ldt, η λίστα δηλαδή των ημερών 

που ο καθηγητής βρίσκεται στο σχολείο.  

 Σε αντίθετη περίπτωση, για κάθε ένα από τα στοιχεία της Ldt, εντοπίζει 

με το κατηγόρημα find_pos τη θέση του μέσα στη λίστα Ld και στη συνέχεια 

υπολογίζει με τους κατάλληλους υπολογισμούς την ελάχιστη και τη μέγιστη 

τιμή που μπορεί να αποδοθεί σε μια μεταβλητή που αντιστοιχεί σε διδακτική 

περίοδο αυτής της ημέρας (π.χ. για τη 2η ημέρα οι τιμές είναι από 8 ως 14). 

 Αφού λοιπόν προσδιοριστούν οι τιμές αυτές καλείται το κατηγόρημα 

must_teach με ορίσματα τη λίστα με τις μεταβλητές που αντιστοιχούν στις 

περιόδους διδασκαλίας του κάθε καθηγητή (Ln), την ελάχιστη τιμή, τη 

μέγιστη τιμή, την ελάχιστη τιμή για δεύτερη φορά (γιατί θα χρησιμοποιηθεί ως 

αρχική τιμή) και το 0. 

 

must_teach(Ln,A,T,C,Sum):- 

   C>T,                              

   Sum #\= 0. 

 

must_teach(Ln,A,T,C,Sum):-     

   C=<T, 

   occurrences(C,Ln,Nv), 

   Nsum #= Sum+Nv,  

   C1 is C+1, 

   must_teach(Ln,A,T,C1,Nsum). 

 

 Το παραπάνω κατηγόρημα χρησιμοποιεί τη μεταβλητή Sum για να 

αποθηκεύσει σε αυτήν πόσες φορές εμφανίζονται οι τιμές των μεταβλητών 

της λίστας Ln, στο διάστημα από Α έως Τ (δηλαδή στο διάστημα από την 

ελάχιστη τιμή μέχρι τη μέγιστη). Πρέπει εδώ να αναφερθεί πως η παραπάνω 

διαδικασία γίνεται και με τη χρήση του ενσωματωμένου κατηγορήματος 

occurences το οποίο δίνει σαν αποτέλεσμα τον αριθμό των εμφανίσεων ενός 

στοιχείου μέσα σε μια λίστα.  
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 Στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί ο περιορισμός constraint_7, ο 

οποίος έχει στόχο να επιβάλει οι καθηγητές να έχουν ώρες διδασκαλίας κάθε 

ημέρα εκτός από αυτές που απουσιάζουν από το σχολείο. 

 

Περιορισμός 8: Πρόγραμμα τμημάτων χωρίς κενά 

 Στόχος αυτού του περιορισμού είναι να διασφαλίσει πως δε θα 

υπάρχουν κενές ώρες στο πρόγραμμα των τμημάτων, εκτός και αν πρόκειται 

για τις τελευταίες διδακτικές περιόδους. 

 

• findall(T,tmima(T,_,_),Ltm) 

Αρχικά, χρησιμοποιείται για ακόμη μια φορά το ενσωματωμένο 

κατηγόρημα findall, προκειμένου να δημιουργηθεί η λίστα Ltm, η οποία θα 

περιέχει τους κωδικούς των τμημάτων όπως αυτοί εξάγονται από το 

κατηγόρημα tmima. 

π.χ. Ltm= [ap1, ap2, bp1, bkp1, bkp2]   

 

• constraint_8(S,N,Np,Ltm) 

Αφού λοιπόν έχουμε δημιουργήσει τη λίστα Ltm, μπορεί να υλοποιηθεί oο 

όγδοος περιορισμός της εφαρμογής, το constraint_8, το οποίο καλείται με 

ορίσματα τη λίστα S, το Ν που είναι ίσο με 35 (πλήθος ημερών × πλήθος 

περιόδων διδασκαλίας), το Np που είναι ίσο με 7 και τη λίστα Ltm με τους 

κωδικούς των τμημάτων. Στόχος αυτού του κατηγορήματος είναι να 

εξασφαλίσει πως δε θα υπάρχουν κενά στο πρόγραμμα διδασκαλίας του κάθε 

τμήματος. 

constraint_8(S,N,Np,[]). 

 

constraint_8(S,N,Np,[La|L2]):-  

   findall(L, lessons(L,_,La,_,_,_),Lctm),  

   make_vars_list(Lctm,S,[],Vh),      

   const_8a(N,Np,Vh,1,[],Ln),  

   const_8b(N,Np,Ln,1,Np),    
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   constraint_8(S,N,Np,L2). 

 Αναλύοντας τον παραπάνω κώδικα, παρατηρούμε πως η διαδικασία 

σταματά όταν δεν υπάρχουν τμήματα προς επεξεργασία. Αν όμως η λίστα Ltm 

έχει στοιχεία, τότε εντοπίζονται σε ένα πρώτο στάδιο όλα τα μαθήματα που 

διδάσκονται σε κάθε τμήμα σύμφωνα με το κατηγόρημα lessons και 

τοποθετούνται στη λίστα Lctm. Στη συνέχεια καλείται και πάλι το 

κατηγόρημα make_vars_list με τη λίστα Lctm, τη λίστα S, μία κενή λίστα και 

τη λίστα Vh που είναι αυτή που θα δημιουργηθεί από το κατηγόρημα αυτό. 

Τελικά η λίστα Vh, θα περιέχει τις μεταβλητές που αντιστοιχούν στα 

μαθήματα του κάθε τμήματος, όπως αυτές θα εξαχθούν από τη λίστα S με τη 

βοήθεια της Lctm. 

 

• const_8a(N,Vh,1,[],Ln) 

Κατόπιν το constraint_8, καλεί το κατηγόρημα const_8a. Τα ορίσματα 

που χρησιμοποιούνται για την κλήση του κατηγορήματος αυτού είναι το N, η 

λίστα Vh που είναι η λίστα με τις μεταβλητές για τα μαθήματα του κάθε 

τμήματος, το 1, μία κενή λίστα και τη λίστα Ln. 

 

const_8a(N,Lvgr,Cw,Ltm,Ln):-    

   Cw=<N, 

   occurrences(Cw,Lvgr,Nv),  

   append(Ltm,[Nv],Nltm), 

   Cnw is Cw+1, 

   const_8a(N,Lvgr,Cnw,Nltm,Ln). 

 

const_8a(N,Lvgr,Cw,Ltm,Ln):- 

   Cw>N, 

   Ln=Ltm. 

 

 Αναλύοντας τον παραπάνω κώδικα, παρατηρούμε πως με τη χρήση της 

μεταβλητής Cw, η οποία έχει αρχική τιμή 1 και με τη χρήση και πάλι του 

ενσωματωμένου κατηγορήματος occurences βρίσκουμε το πλήθος των 
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εμφανίσεων της Cw μέσα στη λίστα με τις μεταβλητές και τοποθετούμε το 

στοιχείο αυτό μέσα σε μια λίστα. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να 

είναι Cw=<N (N=35) και τελικά επιστρέφεται από το κατηγόρημα αυτό η 

λίστα Ln. 

 

• const_8b(N,Np,Ln,1,Np) 

Το επόμενο κατηγόρημα που καλείται από το constraint_8 είναι το 

const_8b και τα ορίσματα που χρησιμοποιούνται είναι το N, το Np, η λίστα 

Ln, το 1 και ξανά το Np. 

 

const_8b(N,Np,Ln,N,N). 

 

const_8b(N,Np,Ln,C1,C2):- 

   C1<N, 

   C1<C2, 

   find_nth(C1,Ln,Vgr1), 

   Nc is C1+1, 

   find_nth(Nc,Ln,Vgr2), 

   Vgr1#=0 => Vgr2#=0, 

   Cn1 is C1+1, 

   const_8b(N,Np,Ln,Cn1,C2). 

 

const_8b(N,Np,Ln,C1,C2):- 

   C1<N, 

   C1=C2, 

   Cn2 is C2 +Np, 

   Cn1 is C1+1, 

   const_8b(N,Np,Ln,Cn1,Cn2). 

 

 Το κατηγόρημα const_8b είναι και αυτό που στην ουσία θα επιβάλει 

τον περιορισμό ώστε να μην υπάρχουν κενά στο πρόγραμμα των μαθητών. Η 

μόνη περίπτωση που επιτρέπεται να εμφανίζεται κενό σε αυτό το πρόγραμμα 
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είναι αν αυτό είναι την τελευταία ώρα ή αν μετά από την ώρα που εμφανίζεται 

το κενό και οι υπόλοιπες ώρες είναι κενές. Η λογική που χρησιμοποιείται είναι 

πως αν υπάρχει κενό σε κάποια από τις 35 περιόδους διδασκαλίας της 

εβδομάδας, τότε στη θέση που αντιστοιχεί στη μεταβλητή αυτή στη λίστα Ln, 

θα υπάρχει η τιμή 0 και συνεπώς θα πρέπει και οι υπόλοιπες ώρες της ημέρας 

να έχουν την τιμή 0, να είναι δηλαδή κενές. 

 Προκειμένου να υλοποιηθεί η παραπάνω διαδικασία, χρησιμοποιούνται 

δύο μετρητές οι C1 με αρχική τιμή 1 και C2 με αρχική τιμή 7. Και για τους δύο 

αυτούς μετρητές ισχύει πως η μέγιστη τιμή που μπορούν να έχουν είναι το 35 

και ο μετρητής C1 αντιπροσωπεύει τις διδακτικές περιόδους της εβδομάδας και 

γι’ αυτό αυξάνεται κατά 1 ενώ ο μετρητής C2 αντιπροσωπεύει τις ημέρες 

διδασκαλίας και έτσι αυξάνεται κατά 7. 

 Με τη βοήθεια λοιπόν και πάλι της find_nth, εντοπίζονται δύο 

συνεχόμενα στοιχεία της Ln, τα Vgr1 και Vgr2 και επιβάλλεται ο περιορισμός 

σύμφωνα με τον οποίο αν το Vgr1=0 τότε θα πρέπει και το Vgr2=0. 

 

 Στο σημείο λοιπόν αυτό έχει εφαρμοσθεί και ο τελευταίος περιορισμός 

που αφορά την εφαρμογή κατασκευής ωρολογίου προγράμματος για Τεχνικό 

Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην 

υλοποίηση της λύσης και στην αναζήτηση βέλτιστης λύσης με βάση κάποια 

κριτήρια. 

 

 

6.3 Υπολογισμός Κόστους 

 Μετά την υλοποίηση των περιορισμών της εφαρμογής, προσπαθούμε 

να επιλέξουμε από τις λύσεις που θα βρεθούν, εκείνη που θεωρούμε ως 

βέλτιστη με βάση κάποιο κριτήριο. Το κριτήριο που θα χρησιμοποιήσουμε 

στην προκειμένη περίπτωση, είναι αυτό που εφαρμόζουν και οι 

προγραμματιστές ωρολογίων προγραμμάτων των σχολικών μονάδων και 

σύμφωνα με το οποίο αναζητούμε εκείνη τη λύση που θα μας δώσει ένα 

ωρολόγιο με το μικρότερο δυνατό αριθμό κενών στο πρόγραμμα των 
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καθηγητών. Έτσι λοιπόν επιστρέφοντας στον κώδικα της εφαρμογής 

συναντάμε πρώτα το κατηγόρημα costos. 

• costos(S,N,Np,Lt,0,C) 

Το κατηγόρημα αυτό καλείται με ορίσματα τη λίστα S, το Ν που είναι ίσο 

με 35, το Np που είναι ίσο με 7, τη λίστα Lt που δημιουργήθηκε από τον 

περιορισμό 4 και περιλαμβάνει τα μαθήματα και τα τμήματα που διδάσκει ο 

κάθε καθηγητής, το 0 και τη μεταβλητή C.  

 

costos(S,N,Np,[],C,C). 

 

costos(S,N,Np,[L1|L2],Ctmp,C):- 

   const_6(L1,[],Lf),      

   findvars(Lf,S,[],Lr),   

   const_8a(N,Lr,1,[],Locur),   

   find_cost(S,N,Np,1,Locur,0,Ct),  

   Cntmp#=Ctmp+Ct,   

   costos(S,N,Np,L2,Cntmp,C). 

 

 Αρχικά στο κατηγόρημα αυτό, καλείται το κατηγόρημα const_6 και 

όπως έχει αναλυθεί και σε προηγούμενο σημείο τελικά δημιουργείται η λίστα 

Lf, η οποία περιλαμβάνει τους κωδικούς μαθημάτων που αντιστοιχούν σε κάθε 

καθηγητή. 

 Έπειτα καλείται το findvars από το οποίο δημιουργείται τελικά η λίστα 

Lr, που περιέχει όλες τις μεταβλητές που αντιστοιχούν στα μαθήματα του 

κάθε καθηγητή, όπως αυτές έχουν εξαχθεί από τη λίστα S. 

 Το επόμενο κατηγόρημα που καλείται είναι το const_8a που 

συναντήσαμε και στον περιορισμό 8 και στόχος του είναι να δημιουργήσει τη 

λίστα Locur που θα είναι μία λίστα με N στοιχεία (Ν=35). Κάθε ένα από τα 

στοιχεία αυτά θα αντιπροσωπεύει και μία περίοδο διδασκαλίας της εβδομάδας. 

Αν η τιμή του στοιχείου είναι 0, σημαίνει πως ο καθηγητής δε διδάσκει τη 

συγκεκριμένη περίοδο, διαφορετικά σημαίνει πως διδάσκει. 

 



Κεφάλαιο 6  73 

 

 Επιστρέφοντας και πάλι στο κατηγόρημα costos, το επόμενο 

κατηγόρημα που συναντάμε είναι το find_cost, το οποίο καλείται με 

ορίσματα τη λίστα S, το Ν, το Np, το 1, τη λίστα Locur που δημιουργήθηκε 

μόλις προηγουμένως, το 0 και το Ct. 

 

find_cost(S,N,Np,M,Locur,Ctm,Ct):- 

   M > N, 

   Ct#=Ctm. 

 

find_cost(S,N,Np,M,Locur,Ctm,Ct):- 

   M =< N, 

   A is M, 

   T is M+Np-1,  

   make_part_of_list(A,T,Locur,[],Lday),   

   J1 is 2, 

   J2 is Np-1,   

   make_cost_of_day(J1,J2,Lday,0,Cd),  

   Nctm #= Ctm + Cd,   

   Mnew is M+Np,   

   find_cost(S,N,Np,Mnew,Locur,Nctm,Ct). 

 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω κώδικα, βλέπουμε πως αρχικά έχοντας μία 

αρχική τιμή (Α) και μία τελική τιμή (Τ) που την πρώτη φορά έχουν τις τιμές 1 

και 7 αντίστοιχα, και με τη βοήθεια του κατηγορήματος make_part_of_list, 

δημιουργεί τη λίστα Lday που αποτελείται από εκείνα τα στοιχεία της Locur 

που αντιστοιχούν σε κάθε ημέρα. Την πρώτη φορά δημιουργείται η Lday για 

την πρώτη ημέρα της εβδομάδας αφού είναι Α=1 και Τ=7, την επόμενη φορά 

που το Α είναι 8 και το Τ είναι 14, δημιουργείται η Lday για τη δεύτερη ημέρα 

της εβδομάδας κ.ο.κ. 

 Συνεχίζοντας με την ανάλυση του find_cost, το επόμενο κατηγόρημα 

που συναντάμε είναι το make_cost_of_day, του οποίου η κλήση γίνεται με 
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ορίσματα το J1 που έχει πάρει την τιμή 2, το J2 που έχει πάρει την τιμή 6 

(Νρ-1), τη λίστα Lday, το 0 και το Cd. 

 

make_cost_of_day(J1,J2,Lday,Ctmp,Cd):- 

   J1 > J2, 

   Cd#=Ctmp. 

 

make_cost_of_day(J1,J2,Lday,Ctmp,Cd):- 

   J1 =< J2, 

   find_nth(J1,Lday,Y),  

   T1 is J1-1, 

   make_part_of_list(1,T1,Lday,[],Lfront),  

   make_cost1(Lfront,0,Cfr),  

   A1 is J1+1, 

   T2 is J2+1,   

   make_part_of_list(A1,T2,Lday,[],Lrest),  

   make_cost1(Lrest,0,Crest),  

   B is ( Y#=0 and (Cfr #> 0) and (Crest #> 0) ), 

   Ncost #= Ctmp+B, 

   Jn1 is J1+1, 

   make_cost_of_day(Jn1,J2,Lday,Ncost,Cd). 

 

 Το σκεπτικό που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο σημείο είναι πως 

για να έχει κενό κάποιος καθηγητής θα πρέπει τις διδακτικές περιόδους πριν 

και\ή μετά από την κενή ώρα να διδάσκει τουλάχιστον μία φορά. Έτσι λοιπόν 

δεν θεωρούνται κενά οι πρώτες και οι τελευταίες περίοδοι της ημέρας που δεν 

διδάσκει ο κάθε καθηγητής γι’ αυτό και οι πρώτες τιμές που παίρνουν τα J1 

και J2 είναι 2 και 6 αντίστοιχα (αντιπροσωπεύουν δηλαδή τη δεύτερη και την 

προτελευταία περίοδο διδασκαλίας της πρώτης ημέρας). 

 Στη συνέχεια, αφού έχουν δοθεί τιμές στα J1 και J2, χρησιμοποιεί το 

κατηγόρημα find_nth με ορίσματα τα J1, Lday και Υ, προκειμένου να βρεθεί 
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η τιμή που υπάρχει στην J1 θέση της λίστας Lday και να διαπιστωθεί αν τη 

συγκεκριμένη περίοδο ο καθηγητής έχει κενό ή όχι. 

 Ύστερα, πρέπει να διαπιστωθεί και τι συμβαίνει με τις περιόδους 

διδασκαλίας πριν και μετά από τη συγκεκριμένη ώρα. Πρώτα, ελέγχει τις ώρες 

διδασκαλίας που βρίσκονται πριν από τη συγκεκριμένη ώρα και χρησιμοποιεί 

το κατηγόρημα make_part_of_list προκειμένου να δημιουργηθεί η λίστα 

Lfront που ουσιαστικά είναι μία υπολίστα της Lday από το πρώτο της 

στοιχείο ως το στοιχείο (J1-1). Έπειτα, κάνει χρήση του make_cost1, με 

ορίσματα τη λίστα Lfront, το 0 και το Cfr για να υπολογίσει στη μεταβλητή 

Cfr το άθροισμα των στοιχείων της Lfront. Φυσικά, αν η τιμή της Cfr είναι 

μεγαλύτερη του 0, σημαίνει πως έστω και μία ώρα από τις προηγούμενες δεν 

ήταν κενή. Αυτό που μένει τώρα είναι να γίνει ο ίδιος έλεγχος για τις 

διδακτικές περιόδους που έπονται της συγκεκριμένης ώρας. Χρησιμοποιείται 

λοιπόν και πάλι το make_part_of_list για να δημιουργηθεί αυτή τη φορά η 

λίστα Lrest που είναι υπολίστα της Lday από το στοιχείο (J1+1) έως και το 

τελευταίο της στοιχείο. Και στην περίπτωση αυτή καλείται και πάλι το 

make_cost1 προκειμένου να δημιουργηθεί η μεταβλητή Crest που θα 

περιέχει το άθροισμα των στοιχείων της Lrest. Προφανώς, αν αυτό είναι 

μεγαλύτερο του 0, σημαίνει ότι τουλάχιστον μία ώρα από αυτές που είναι 

μετά από τη συγκεκριμένη ώρα που ερευνούμε, δεν είναι κενή. 

 Από τη στιγμή λοιπόν που έχουν υπολογιστεί τα παραπάνω, συναντάμε 

στον κώδικα του make_cost_of_day, τη γραμμή  

B is ( Y#=0) and (Cfr #> 0) and (Crest #> 0) ) 

σύμφωνα με την οποία το Β θα έχει την τιμή 1 αν η έκφραση που ακολουθεί 

μετά το is είναι αληθής, διαφορετικά θα έχει την τιμή 0. Στην προκειμένη 

λοιπόν περίπτωση, αν το Β πάρει την τιμή 1 σημαίνει πως η συγκεκριμένη ώρα 

είναι κενή, ενώ αν πάρει την τιμή 0, η συγκεκριμένη ώρα δεν είναι κενή. 

Κατόπιν το πλήθος των κενών για κάθε ημέρα συγκεντρώνεται στη μεταβλητή 

Ncost και επαναλαμβάνεται όλος ο παραπάνω έλεγχος για την επόμενη 

διδακτική περίοδο, χρησιμοποιώντας τώρα τη μεταβλητή Jn1 που έχει την 

τιμή J1+1.  
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 Αυτή η διαδικασία των διαδοχικών ελέγχων, θα σταματήσει όταν θα 

έχουν ελεγχθεί όλες οι περίοδοι διδασκαλίας της εβδομάδας. 

 

 Αφού λοιπόν έχουμε αναλύσει το κατηγόρημα make_cost_of_day, 

επιστρέφουμε και πάλι στο costos, όπου το σύνολο των κενών Ct του κάθε 

καθηγητή προστίθεται σε αυτό των προηγούμενων και τελικά προκύπτει το C 

που είναι και το κόστος της εκάστοτε λύσης. 

 

 

6.4 Εύρεση της βέλτιστης λύσης 

 Έχοντας φτάσει ουσιαστικά στο τέλος της εφαρμογής, αφού στο 

σημείο αυτό έχουν υπολογιστεί όλες οι απαραίτητες παράμετροι, έχουν 

επιβληθεί οι σχετικοί περιορισμοί και έχει υπολογιστεί το κόστος της εκάστοτε 

λύσης, επιθυμούμε να βρεθεί μία διαδικασία βελτιστοποίησης σύμφωνα με την 

οποία θα επιλεγεί από το σύνολο των λύσεων η καλύτερη που μπορεί να 

βρεθεί μέσα στο χρονικό διάστημα που έχουμε ορίσει για την εκτέλεση της 

αναζήτησης. 

 Η διαδικασία αυτή θα γίνει με το ενσωματωμένο κατηγόρημα bb_min 

που ανήκει στη βιβλιοθήκη της ECLiPSe  branch_and_bound. Η σύνταξη 

του κατηγορήματος bb_min έχει ως εξής: 

bb_min(Goal, Cost, Options) 

όπου 

Goal: ο στόχος αναζήτησης 

Cost: μία μεταβλητή που αναπαριστά το κόστος και  

Options: μία δομή με τις κατάλληλες επιλογές 

 

 Το bb_min εντοπίζει μία λύση του Goal, η οποία ελαχιστοποιεί την τιμή 

της μεταβλητής Cost. Η Cost πρέπει να είναι μία μεταβλητή που επηρεάζεται 

και τελικά αρχικοποιείται από τo Goal. Συνήθως, το Goal είναι η διαδικασία 

αναζήτησης ενός προβλήματος με περιορισμούς και το Cost είναι η μεταβλητή 

που αναπαριστά το κόστος. Η λύση εντοπίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
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branch and bound, σύμφωνα με την οποία μόλις βρεθεί μία λύση, διατηρείται 

κατά κάποιο τρόπο στη μνήμη και η αναζήτηση συνεχίζεται ή ξαναρχίζει με 

έναν επιπλέον περιορισμό στη μεταβλητή Cost και αναμένεται η επόμενη λύση 

να είναι καλύτερη. Η επανάληψη αυτής της διαδικασίας έχει σαν αποτέλεσμα 

την εύρεση βέλτιστης λύσης. 

 Όσον αφορά το τρίτο όρισμα του κατηγορήματος bb_min, οι πιθανές 

επιλογές που μπορούμε να έχουμε είναι αρκετές, αλλά στην προκειμένη 

περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε την επιλογή timeout σύμφωνα με την 

οποία δίνουμε μία τιμή που αντιπροσωπεύει τα δευτερόλεπτα σε χρόνο cpu 

που θα κρατήσει η διαδικασία βελτιστοποίησης [8]. 

  

 Επιστρέφοντας στον κώδικα της εφαρμογής για την κατασκευή 

ωρολογίου προγράμματος για ΤΕΕ, η χρήση του bb_min γίνεται ως εξής: 

 

bb_min(labeling(TimeTable),C,bb_options with [timeout:90]) 

 

όπου το labeling(TimeTable) έχει τη θέση του Goal και είναι το 

κατηγόρημα στόχος, το C είναι η μεταβλητή για το κόστος και έχει 

υπολογιστεί μόλις παραπάνω και το τρίτο όρισμα είναι το bb_options with 

[timeout:90] και ορίζει πως η διαδικασία εύρεσης βέλτιστης λύσης θα 

διαρκέσει 90 sec χρόνο cpu. Φυσικά αυξάνοντας το χρόνο αυτό, αυξάνουμε 

και τις πιθανότητες εύρεσης ακόμα καλύτερης λύσης. 

 

6.5 Αποτελέσματα 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εμφάνιση των αποτελεσμάτων γίνεται με 

γραφικό τρόπο με τη βοήθεια του προγραμματιστικού εργαλείου Tcl/Tk. Στην 

εφαρμογή η εμφάνιση του ωρολογίου προγράμματος γίνεται είτε ανά 

καθηγητή είτε ανά τμήμα, ανάλογα με το τι επιλέγει κάθε φορά ο χρήστης. 

Έτσι λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στην επεξήγηση του προγράμματος σε Tcl, 

που είναι και αυτό που αναλαμβάνει τη γραφική απεικόνιση, θα αναλύσουμε 
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τα κατηγορήματα που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία των λιστών που θα 

αποτελέσουν έξοδο για την Eclipse και είσοδο για την Tcl. 

 

 Συνεχίζοντας λοιπόν την ανάλυση του κώδικα της εφαρμογής, έχουμε 

τα εξής κατηγορήματα: 

 

• findall(k(A,B),teacher(_,A,_,B,_),Lk) 

Στο σημείο αυτό χρησιμοποιείται για ακόμη μία φορά το ενσωματωμένο 

κατηγόρημα findall, προκειμένου να δημιουργηθεί η λίστα Lk με στοιχεία της 

μορφής k(A,B), όπου: Α είναι το όνομα καθηγητή και Β είναι λίστα από 

όρους με τα μαθήματα που αντιστοιχούν σε κάθε καθηγητή και τα τμήματα 

που γίνεται το κάθε μάθημα. 

π.χ. Lk=[k(Votti, [t(nea2, bp1), t(hist2, bp1), t(nea3_2, bkp2)]), k(Karpouza,  

             [t(nea1, ap1), t(nea1_2, ap2), t(hist1, ap1)…]] 

 

• make_lists_nm(S,Lk,[],[],Lk1,Lk2) 

Κατόπιν, καλείται το κατηγόρημα make_lists_nm με ορίσματα τη λίστα S 

(λίστα με τους καωδικούς μαθημάτων και τις μεταβλητές που αντιστοιχούν σε 

κάθε ένα από αυτά), τη λίστα Lk πουμόλις δημιουργήθηκε, δύο κενές λίστες 

και τις λίστες Lk1 και Lk2 που είναι αυτές που θα δημιουργηθούν τελικά από 

το κατηγόρημα αυτό. Ακολουθεί ο κώδικας του κατηγορήματος: 

 

make_lists_nm(S, [], Lk1,Lk2,Lk1,Lk2). 

 

make_lists_nm(S,[L1|L2],Ltm1,Ltm2,Lk1,Lk2):- 

   L1=k(A,B),   

   append( Ltm1, [A], Nltm1), 

   const_6( B, [], Lf),   

   make_list_m(Lf, S, [],Lvars), 

   append(Ltm2,[Lvars],Nltm2), 

   make_lists_nm(S,L2,Nltm1,Nltm2,Lk1,Lk2). 
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 Σύμφωνα με τον παραπάνω κώδικα, το make_lists_nm, δεν εκτελείται 

όταν η λίστα Lk είναι κενή. Σε αντίθετη περίπτωση, δημιουργείται πρώτα η 

λίστα Lk1 που περιέχει τα ονόματα όλων των καθηγητών. Στη συνέχεια και 

με τη βοήθεια του κατηγορήματος const_6, που έχουμε χρησιμοποιήσει και 

σε προηγούμενο σημείο και έχει στόχο να δημιουργήσει τη λίστα Lf που 

περιέχει του κωδικούς μαθημάτων του κάθε καθηγητή, και του 

κατηγορήματος make_list_m  που δημιουργεί τη λίστα Lvars που περιέχει 

τις μεταβλητές για το κάθε μάθημα, δημιουργείται η λίστα Lk2 που 

αποτελείται από τα μαθήματα του κάθε καθηγητή και τις μεταβλητές που 

αντιστοιχούν σε αυτά.  

π.χ. Lk1= [Votti, Karpouza, Papazisis, Lioli, Manousaridis, Svolis, Koukouna…] 

και Lk2=[[[nea3_2, [16, 17]], [hist2, [14]], [nea2, [19, 20]]], [[nea3, [23, 

            24]], [hist1_2, [32]], [hist1, [33]], …]] 

 
 
• create_teachers_orolog_list(N,Lk1,Lk2) 

Από τη στιγμή που έχουμε δημιουργήσει τις λίστες Lk1 και Lk2, μπορούμε 

να προχωρήσουμε στην κλήση του επόμενου κατηγορήματος που είναι το 

create_teachers_orolog_list και το οποίο καλείται με ορίσματα το Ν που 

έχει την τιμή 35, και τις δύο αυτές λίστες. Ο κώδικας του κατηγορήματος 

αυτού είναι ο εξής: 

 

create_teachers_orolog_list(N,[],[]). 

 

create_teachers_orolog_list(N,[Name1|RestN],[Less|RestL]) :- 

lessons_names_in_array(1,N,Less,[],LArray), 

append([Name1], LArray, NameLessons), 

write_exdr(my_out_queue, NameLessons),  

flush(my_out_queue),                 

create_teachers_orolog_list(N,RestN,RestL). 

 

 Αναλύοντας τον παραπάνω κώδικα, παρατηρούμε ότι αυτός δεν 

εκτελείται όταν οι λίστες Lk1 και Lk2 δεν έχουν στοιχεία. Όταν όμως δεν είναι 
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κενές, για κάθε όνομα καθηγητή της Lk1 και για τα μαθήματα που του 

αντιστοιχούν και τις μεταβλητές τους, καλεί το κατηγόρημα 

lessons_names_in array. Το κατηγόρημα αυτό αναλαμβάνει να 

κατασκευάσει για κάθε καθηγητή μία λίστα με 35 στοιχεία (όσες δηλαδή και οι 

περίοδοι διδασκαλίας μέσα στην εβδομάδα) και σε κάθε ένα από αυτά 

αντιστοιχίζεται είτε η λέξη ‘ΚΕΝΟ’, αν ο καθηγητής δε διδάσκει εκείνη την 

ώρα, είτε ο κωδικός του μαθήματος που έχει καθοριστεί για τη συγκεκριμένη 

ώρα. 

lessons_names_in_array(Cn,N,_,LArray,LArray) :- 

   Cn > N. 

 

lessons_names_in_array(Cn,N,Less,Arr,ArrFin) :- 

   Cn =< N, 

   find_hour(Cn, Less ,LessName), 

   append(Arr,[LessName],NewArr), 

   Cnew is Cn + 1, 

   lessons_names_in_array(Cnew,N,Less,NewArr,ArrFin). 

 

 Πρέπει εδώ να σημειώσουμε, πως η παραπάνω διαδικασία γίνεται με τη 

βοήθεια του κατηγορήματος find_hour, το οποίο με τη χρήση του 

ενσωματωμένου κατηγορήματος member εντοπίζει σε ποια από τις 35 ώρες ο 

κάθε καθηγητής διδάσκει ή όχι και αν διδάσκει επιστρέφει τον κωδικό του 

μαθήματος, αλλιώς τη λέξη ‘ΚΕΝΟ’. 

 

find_hour(Cn, [] , 'KENO'). 

 

find_hour(Cn, [L1|RestL], LesName) :- 

   [A,B] = L1, 

   member(Cn,B), 

   LesName = A. 

 

find_hour(Cn, [L1|RestL], LesName) :- 



Κεφάλαιο 6  81 

   [A,B] = L1, 

   not member(Cn,B), 

   find_hour(Cn, RestL, LesName). 

 

 Επιστρέφοντας και πάλι στον κώδικα του create_teachers_orolog_list, 

βλέπουμε πως δημιουργείται τελικά με τη χρήση του append, η λίστα 

NameLessons, η οποία έχει για κάθε καθηγητή το όνομά του και ακόμη 35 

στοιχεία. Γίνεται δηλαδή συνένωση του ονόματος καθηγητή και της λίστας 

που επιστράφηκε από το κατηγόρημα lessons_names_in_array.   

π.χ. NameLessons= [Andreou, KENO, KENO, comef, KENO, KENO, KENO, 

KENO, texnpol, KENO, inter, inter, inter, KENO, KENO, inter2, inter2, inter2, 

KENO, KENO, KENO, KENO, KENO, KENO, texnpol, KENO, KENO, KENO, 

KENO, comef_lab, comef_lab, comef_lab, KENO, KENO, KENO, KENO]  

 Οι δύο επόμενες ενολές «write_exdr(my_out_queue, NameLessons)» 

και «flush(my_out_queue)», χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση eclipse και 

tcl/tk και θα επεξηγηθούν στην ανάλογη παράγραφο παρακάτω.                 

 

 

 Τα κατηγορήματα που ακολουθούν έχουν την ίδια λειτουργία με τα 

παραπάνω, αλλά αυτή τη φορά για το πρόγραμμα των τμημάτων γι’ αυτό και 

θα περιγραφούν επιγραμματικά. 

 

• findall(Tm,tmima(Tm,_,_),Ltm) 

Με αυτή τη findall δημιουργείται η λίστα Ltm που είναι η λίστα με τα 

τμήματα. 

 

• make_list_m1(S,Ltm,[],Lb) 

Στη συνέχεια καλείται το κατηγόρημα make_list_m1 με ορίσματα τη 

λίστα S, τη λίστα Ltm, μία κενή λίστα και τη λίστα Lb. Ο κώδικας του 

κατηγορήματος αυτού είναι ο εξής: 
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make_list_m1(_,[],Lb,Lb). 

 

make_list_m1(S,[Ltm1|Ltm2],Temp,Lb):- 

   findall(M,lessons(M,_,Ltm1,_,_,_),Lm), 

   make_list_m(Lm,S,[],Ll), 

   append(Temp,[Ll],Lnewb), 

   make_list_m1(S,Ltm2,Lnewb,Lb). 

 

 Σύμφωνα λοιπόν με τον κώδικα αυτό, δημιουργείται πρώτα η λίστα Lm 

που αποτελείται από όλους τους κωδικούς μαθημάτων που διδάσκεται το κάθε 

τμήμα. Στη συνέχεια καλείται το make_list_m, που έχει χρησιμοποιηθεί και 

παραπάνω και το οποίο δημιουργεί τελικά τη λίστα Ll, με στοιχεία της μορφής 

[C,P], όπου C: ο κωδικός μαθήματος και P: η λίστα με τις μεταβλητές που 

αντιστοιχούν στις ώρες διδασκαλίας του. Τελικά, όλες οι υπολίστες Ll 

συνενώνονται με τη βοήθεια της append στη λίστα Lb, που είναι και αυτή 

που επιστρέφεται. 

π.χ. Lb= [[[psif, [1, 8]], [opsys1, [2, 9]], [opsys1_lab, [3, 4]], [inter, [10, 11,  

              12]], [autograf, [15, 16, 17, 22,…]] 

 Η εκτέλεση του make_list_m1 σταματά, όταν η λίστα με τα τμήματα 

είναι κενή. 

 

• create_tmima_orolog_list(N,Ltm,Lb)  

Το create_tmima_orolog_list καλείται με ορίσματα το Ν, τη λίστα Ltm 

και τη λίστα Lb και ο κώδικάς του είναι: 

create_tmima_orolog_list(N,[],[]). 

 

create_tmima_orolog_list(N,[Tmima|RestT],[Less|RestL]) :- 

      lessons_names_in_array(1,N,Less,[],LArray), 

      append([Tmima], LArray, TmimaLessons), 

      write_exdr(my_out_queue, TmimaLessons),    

      flush(my_out_queue),                

     create_tmima_orolog_list(N,RestT,RestL). 



Κεφάλαιο 6  83 

 

Το κατηγόρημα αυτό είναι αντίστοιχο με το create_teachers_orolog_list, 

και έτσι δημιουργείται με τις ίδιες διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν και 

προηγουμένως , η λίστα TmimaLessons που περιέχει το όνομα κάθε 

τμήματος και 35 ακόμα στοιχεία, το πρόγραμμα δηλαδή του τμήματος για 

κάθε περίοδο διδασκαλίας. 

π.χ. TmimaLessons= [bkp1, prognet, prognet, prognet, orgken, efmul, efmul, 

socinf, infsys, netw2, netw2, math3, prognet, prognet, prognet, sxedef, 

sxedef, infsys, math3, netw2, netw2, socinf, efarm, nea3, nea3, efmul, efmul, 

orgken, fis3, fis3, netw2_lab, netw2_lab, math3, sxedef, sxedef, KENO] 

 

 Στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί η ανάλυση του κώδικα της 

εφαρμογής για την κατασκευή ωρολογίου προγράμματος για ΤΕΕ και έχοντας 

λάβει υπόψη όλους τους περιορισμούς που έχουν τεθεί έχουμε δημιουργήσει 

για κάθε καθηγητή και για κάθε τμήμα μία λίστα με το ωρολόγιο πρόγραμμα 

τους. Οι λίστες αυτές θα χρησιμοποιηθούν ως είσοδοι στο Tcl/Tk πρόγραμμα, 

προκειμένου να είναι δυνατή η εμφάνιση του προγμάμματος των καθηγητών 

και των τμημάτων με γραφικό τρόπο. Η διαδικασία αυτή επεξηγείται στο 

κεφάλαιο που ακολουθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

7. ΣΥΝΔΕΣΗ ECLIPSE KAI ΤCL/TK 
 
 Στο κεφάλαιο αυτό, θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τον τρόπο που 

γίνεται η σύνδεση ανάμεσα στο πρόγραμμα σε eclipse και στο πρόγραμμα σε 

Tcl/Tk. 

 

7.1 Το πρόγραμμα σε Tcl/Tk 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί και στο κεφάλαιο 4, στην  προκειμένη 

περίπτωση, και τα δύο προγράμματα εκτελούνται στον ίδιο υπολογιστή και 

έτσι η επικοινωνία τους είναι πιο αποτελεσματική και τα προγράμματα είναι 

πολύ πιο συνδεδεμένα μεταξύ τους.  

Ας δούμε όμως τις εντολές εκείνες που είναι απαραίτητες, προκειμένου 

η έξοδος του ενός προγράμματος (πρόγραμμα σε eclipse) να μπορεί να 

αποτελέσει είσοδο για το άλλο (πρόγραμμα σε tcl/tk). 

Το πρώτο βήμα που απαιτείται είναι η φόρτωση της επαφής της Eclipse 

από το Tcl πρόγραμμα. Αυτό επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες εντολές: 

 
 lappend auto_path "/location/of/my/eclipse/lib_tcl" 

 package require eclipse 

 
Η διαδρομή που υπάρχει ως παράμετρος στην εντολή lappend είναι 

δυνατό να εξαχθεί και αυτόματα μέσω του registry του συστήματος αν 

πρόκειται για Windows XP. 

Στη συνέχεια απαιτείται η αρχικοποίηση του υποσυστήματος Eclipse η 

οποία γίνεται με την ακόλουθη εντολή: 

 
 ec_init 
 

Τώρα είμαστε έτοιμοι να ανταλλάξουμε μηνύματα με την Eclipse. Για να 

γίνει αυτό εκτελείται μια κλήση σε απομακρυσμένη διαδικασία η οποία 

αναφέρεται σε κάποιο κατηγόρημα της Eclipse.  Για παράδειγμα η κλήση για τη 
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μετάφραση του προγράμματος rodart7.ecl από την Eclipse μπορεί να γίνει από 

την Tcl δια μέσου της ακόλουθης εντολής: 

 
 ec_rpc [list compile rodart7] (()) 
 
 Η εντολή είναι η ec_rpc και τα υπόλοιπα καθορίζουν την μορφή των 

παραμέτρων που θα σταλούν στην Eclipse  διεπαφή. 

 Ο πιο ευέλικτος τρόπος για ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των δύο 

γλωσσών είναι με χρήση των αντίστοιχων δυνατοτήτων εισόδου/εξόδου που 

παρέχει η κάθε μια. Ετσι, η Eclipse θα έχει ροές ουράς (queue streams) οι 

οποίες θα συνδέονται με κανάλια της Tcl (Tcl channels). Αρα, η Eclipse 

«βλέπει» ουρές ενώ η Tcl «βλέπει» κανάλια.  Για την δημιουργία αυτών των 

δομών επικοινωνίας η βασική εντολή είναι η ec_queue_create. Για 

παράδειγμα η παρακάτω εντολή, 

 set my_in_channel   [ec_queue_create  my_out_queue fromec in_channel_handler] 
 
δημιουργεί μια ουρά (my_out_queue) η οποία λαμβάνει στοιχεία από την 

Eclipse (fromec) και κάθε φορά που θα υπάρχει κάτι σε αυτή θα καλείται η 

συνάρτηση (in_channel_handler). Η όλη δε ουρά συνδέεται με το κανάλι 

my_in_channel το οποίο και είναι αυτό που επιστρέφει η εντολή. 

 Η επικοινωνία μεταξύ αυτών των δομών είναι μόνο μιας 

κατεύθυνσης. Παρακάτω έχουμε και την δημιουργία μιας ουράς για 

επικοινωνία προς την Tcl: 

set my_out_channel  [ec_queue_create  my_in_queue  toec   ] 
 
 Έχοντας δημιουργήσει τις παραπάνω δομές, για να περάσουμε 

στοιχεία από την Eclipse στην Tcl αρκεί να τα γράψουμε στην αντίστοιχη ουρά 

και μετά να κάνουμε flush, π.χ: 

 
write_exdr(my_out_queue,TmimaLessons),            %%writing to output queue stream 

flush(my_out_queue),         %% flushing the queue stream 

 
 Μόλις εκτελεστεί το flush η Tcl θα καλέσει αυτόματα τη συνάρτηση 

χειρισμού της ουράς όπως αυτή έχει ορισθεί κατά τη δημιουργία της. Αυτή, θα 

μπορέσει να διαβάσει τα στοιχεία με χρήση των εντολών 

ec_streamnum_to_channel και ec_read_exdr. Για παράδειγμα, οι 
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ακόλουθες εντολές τοποθετούν στην μεταβλητή result το περιεχόμενο του 

καναλιού stream το οποίο συνδέεται με την ουρά εισόδου προς την Tcl: 

 

    set stname [ec_streamnum_to_channel  $stream] 

    set result   [ec_read_exdr  $stname] 

 
 Για να περάσουμε στοιχεία προς την αντίθετη κατεύθυνση μπορούμε 

να χρησιμοποιήσουμε τις εντολές ec_write_exdr και ec_flush από το 

πρόγραμμα σε Tcl και το ενσωματωμένο κατηγόρημα read_exdr από την 

Eclipse.  

 Στο πρόγραμμα μας αυτό δεν ήταν απαραίτητο καθώς ήταν αρκετή η 

κλήση κάποιων κατηγορημάτων μέσω της ec_rpc και στη συνέχεια αυτά 

επέστρεφαν στην Tcl τα στοιχεία που θέλαμε. Π.χ. με την παρακάτω εντολή 

καλούμε το κατηγόρημα solve. 

set result1 [ec_rpc [list solve _  ]  (_)  ] 
 
 Τα στοιχεία  (_)   αναφέρονται στην μορφοποίηση των δεδομένων 

που στέλνουμε προς την Eclipse. Η ec_rpc επιστρέφει κάποιες τιμές με τις 

οποίες μπορούμε αν επιθυμούμε να ελέγξουμε την τύχη του κατηγορήματος 

μας (π.χ fail, more, κτλ). Για να πάρουμε όμως τα στοιχεία με την μορφή που 

θέλουμε φροντίζουμε να έχουμε εντολές write_exdr και flush στο κατηγόρημα 

μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 

8. ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
 Στο σημείο αυτό έχουμε ολοκληρώσει την ανάλυση του κώδικα και 

για τα δύο προγράμματα της εφαρμογής. Στο κεφάλαιο αυτό λοιπόν, μένει 

μόνο να παρουσιαστεί το περιβάλλον εμφάνισης των αποτελεσμάτων, το 

περιβάλλον δηλαδή όπου εμφανίζεται το πρόγραμμα κάθε καθηγητή ή κάθε 

τμήματος, ανάλογα με το τι επιλέγει κάθε φορά ο χρήστης. 

 

8.1 Το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής 

 Η πρώτη οθόνη που εμφανίζεται με την εκτέλεση του  

είναι η παρακάτω: 

 
Εικόνα 1: Αρχική οθόνη 

 

Όπως βλέπουμε στην παραπάνω εικόνα, η αρχική οθόνη της εφαρμογής είναι 

ένα παράθυρο που αποτελείται από ένα μενού, δύο list boxes και το 

κυρίως μέρος όπου εμφανίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα και ένα κουμπί 

(button). 
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 Το μενού της εφαρμογής αυτής αποτελείται από τρεις επιλογές. Την 

επιλογή Αρχείο, την επιλογή Λειτουργίες και την επιλογή Περί…. Η επιλογή 

Αρχείο χρησιμεύει για την έξοδο από την εφαρμογή και η επιλογή Περί… 

περιέχει κάποιες πληροφορίες σχετικά με αυτήν. Η πιο σημαντική επιλογή είναι 

η επιλογή Λειτουργίες οι οποία περιέχει τις υποεπιλογές Ανά καθηγητή, Ανά 

τμήμα και Κατασκευή Ωρολογίου. 

 
Εικόνα 2: Η επιλογή Λειτουργίες 

  

 Προκειμένου να είναι δυνατή η εμφάνιση ωρολογίου προγράμματος 

είτε για κάποιο καθηγητή είτε για κάποιο τμήμα, θα πρέπει πρώτα ο χρήστης 

να επιλέξει από την επιλογή Λειτουργίες το Κατασκευή Ωρολογίου. 

 Σχετικά, με τα δύο list boxes που βρίσκονται κάτω από το μενού, 

παρατηρούμε πως το ένα περιέχει τα ονόματα όλων των καθηγητών του 

σχολείου και το άλλο περιέχει όλα τα τμήματα του σχολείου. Από τη στιγμή 

λοιπόν που θα έχει επιλεγεί η Κατασκευή Ωρολογίου, ο χρήστης μπορεί να 

επιλέξει είτε κάποιο καθηγητή είτε κάποιο τμήμα και στη συνέχεια να πατήσει 

στο κουμπί Ωρολόγιο (το οποίο ήταν απενεργοποιημένο μέχρι πριν την 

κατασκευή) για να εμφανιστεί το αντίστοιχο ωρολόγιο πρόγραμμα στο κυρίως 

μέρος του παραθύρου. Η εμφάνιση του προγράμματος μπορεί εναλλακτικά να 

γίνει και με διπλό κλικ (double click) πάνω σε κάποιο καθηγητή ή σε κάποιο 

τμήμα. 
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 Παρακάτω ακολουθούν δύο εικόνες που δείχνουν το πρόγραμμα  

κάποιου καθηγητή και το πρόγραμμα κάποιου τμήματος: 

 
Εικόνα 3: Το πρόγραμμα της καθηγήτριας Ανδρέου 

 

 
Εικόνα 3: Το πρόγραμμα του τμήματος ΒκΠ1 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
 

9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 Στο σημείο αυτό έχουμε ολοκληρώσει την κατασκευή του ωρολογίου 

προγράμματος για Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο και έχουμε αναλύσει 

και επεξηγήσει όλα τα βασικά σημεία σε σχέση με την εφαρμογή αυτή. 

Κάνοντας λοιπόν μία αποτίμηση της όλης εφαρμογής και της διαδικασίας που 

ακολουθήθηκε, μπορούμε να πούμε πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί 

κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί από ένα ΤΕΕ για την κατασκευή του ωρολογίου 

προγράμματός του, μιας και οι περιορισμοί που υλοποιούνται ικανοποιούν σε 

μεγάλο βαθμό τις ανάγκες του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος. 

Εξάλλου, θυμίζουμε για ακόμη μια φορά πως στη συγκεκριμένη εφαρμογή 

χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά δεδομένα από το 1ο ΤΕΕ Κοζάνης και 

συγκρίνοντας το πραγματικό πρόγραμμα των καθηγητών και των τμημάτων 

του σχολείου με αυτό που δημιουργήσαμε, διαπιστώθηκαν πολύ μικρές 

διαφορές.    

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να επισημανθεί σχετικά  με την 

εφαρμογή αυτή για την κατασκευή ωρολογίου προγράμματος για ΤΕΕ, είναι 

πως σε σχέση με την υπάρχουσα εφαρμογή που χρησιμοποιείται από τα ΤΕΕ 

της χώρας, υπερτερεί στο ότι λύνει το πρόβλημα της συνδιδασκαλίας από δύο 

ή τρεις καθηγητές. Κάτι τέτοιο δεν έχει προβλεφθεί από τις υπάρχουσες 

εφαρμογές με αποτέλεσμα ο προγραμματιστής του σχολείου να δίνει λύση 

στο ζήτημα αυτό χρησιμοποιώντας κάποιες τεχνικές που δημιουργούν εικονικά 

τμήματα, προκειμένου να διευκολυνθεί στον προγραμματισμό τως μαθημάτων 

του σχολείου. Το θέμα όμως αυτό λύθηκε πολύ εύκολα, χρησιμοποιώντας 

απλά και μόνο το λογικό προγραμματισμό με περιορισμούς – CLP.  

Πρέπει ακόμη να προσθέσουμε, πως με πολύ μικρές αλλαγές το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε 

εκπαιδευτικό οργανισμό, αφού μπορεί πολύ εύκολα να προσαρμοστεί στις 

ανάγκες του, κάνοντας αλλαγές στα δεδομένα και τροποποιώντας ελαφρά 

τους περιορισμούς. 
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 Όπως είναι φυσικό, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που θα μπορούσαν 

να έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενός ακόμη πιο λειτουργικού 

προγράμματος και δεν έχουν προβλεφθεί στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Θα 

μπορούσαν για παράδειγμα οι περίοδοι διδασκαλίας να χαρακτηριστούν με 

κάποια βαρύτητα ανάλογα με το που βρίσκονται μέσα στην εβδομάδα. Έτσι,  

οι πρώτες ώρες της Δευτέρας θα είχαν τη μεγαλύτερη βαρύτητα, ενώ οι 

τελευταίες ώρες της Παρασκευής θα είχαν τη μικρότερη. Για να έχουμε ένα 

ακόμη πιο λειτουργικό πρόβλημα θα έπρεπε να υλοποιήσουμε και έναν ακόμη 

περιορισμό σύμφωνα με τον οποίο ο καθηγητής που θα διδάσκει τις πρώτες 

ώρες της Δευτέρας να μην έχει μάθημα τις τελευταίες ώρες της Παρασκευής. 

 Κάτι ακόμα που θα μπορούσε να υλοποιηθεί για να έχουμε τελικά ένα 

ακόμη ποιοτικότερο πρόγραμμα, είναι να έχουν κάποια βαρύτητα τα μαθήματα 

ανάλογα με το πόσο βασικά θεωρούνται. Ο αντίστοιχος περιορισμός θα 

έπρεπε να φροντίζει ώστε τα μαθήματα μεγάλης βαρύτητας να μη διδάσκονται 

σε συνεχόμενες ημέρες (να έχουν τουλάχιστον μία κενή ημέρα ανάμεσά τους) 

και να μη τοποθετούνται την πρώτη ή την τελευταία περίοδο της ημέρας που 

γενικά θεωρούνται μη αποδοτικές για τους μαθητές. 

 Όσον αφορά την εμφάνιση των αποτελεσμάτων, έχει προβλεφθεί και 

έχει χρησιμοποιηθεί γραφικό περιβάλλον που είναι πολύ πιο φιλικό προς το 

χρήστη και έχει ως αποτέλεσμα το ωρολόγιο πρόγραμμα να είναι πιο 

ευανάγνωστο. Επιπλέον, είναι και πολύ πιο βελτιωμένο το αισθητικό 

αποτέλεσμα από το να εμφανιζόταν σε μορφή απλού κειμένου (μορφή text). 

Κάτι που θα μπορούσε να γίνει μελλοντικά είναι να γίνεται και η εισαγωγή των 

δεδομένων μέσα από ένα γραφικό περιβάλλον. Αυτό σίγουρα θα διευκόλυνε 

σε μεγάλο βαθμό το χρήστη της εφαρμογής αλλά προς το παρόν αφήνεται για 

μελλοντική υλοποίηση και επέκταση της εφαρμογής. 

 Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως πρόκειται για μία εφαρμογή 

που μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί στη μορφή που είναι από 

οποιοδήποτε ΤΕΕ, για την παραγωγή ενός αρκετά ικανοποιητικού ωρολογίου 

προγράμματος και μάλιστα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (μέσα σε λίγα 

λεπτά έχουμε λύση και χωρίς να απαιτείται να έχουμε μεγάλους 

υπολογιστικούς πόρους). Ακόμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλο 
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εκαπαυδευτικό οργανισμό, αφού βέβαια γίνει πρώτα η προσαρμογή της στις 

ανάλογες συνθήκες. Σίγουρα επιδέχεται βελτιώσεις και προσθήκες νέων 

περιορισμών και παραμέτρων, έτσι ώστε να έχουμε την παραγωγή ενός ακόμη 

ποιοτικότερου ωρολογίου προγράμματος, πράγμα όμως που θα αποτελέσει 

αντικείμενο μελλοντικής υλοποίησης. 
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