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Περίληψη 
 

Η εργασία αυτή ασχολείται µε προβλήµατα διαζευκτικών περιορισµών και 

αναλύει τις παραµέτρους των προβληµάτων αυτών. Πρόκειται ουσιαστικά για 

προβλήµατα που βρίσκουν εφαρµογή στη τεχνική νοηµοσύνη και ειδικά στον 

χρονοπρογραµµατισµό. Στη συνέχεια ασχολείται µε 4 αλγορίθµους, τους 

πρώτους που δηµιουργήθηκαν για την επίλυση τέτοιων προβληµάτων, και 

παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας των αλγορίθµων αυτών. Οι αλγόριθµοι 

αυτοί είναι οι simple backtracking, simple backtracking with backjumping, 

forward checking και forward checking with backjumping. Στα πλαίσια της 

εργασίας αυτής χρειάστηκε να γίνει υλοποίηση των αλγορίθµων αυτών 

προκειµένου να συγκρίνουµε τους αλγόριθµους µεταξύ τους. Με τη χρήση 

πολλών προβληµάτων διαφορετικού τύπου και µεγέθους εξάγονται χρήσιµα 

συµπεράσµατα για τους 4 αλγορίθµους και γίνονται προτάσεις για βελτιώσεις 

των αλγορίθµων αυτών. 
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Abstract 
This paper studies the Disjunctive Temporal Problem and analyzes the 

parameters of this problem. This problem applies in Artificial Intelligence and 

especially in time-scheduling. Furthermore, it studies 4 algorithms, the first 

that created to solve this problem, and it is presented the way these algorithms 

work. These 4 algorithms are simple backtracking, simple backtracking with 

backjumping, forward checking and forward checking with backjumping. For 

the reasons of this paper it was necessary to implement these algorithms and 

compare them. Using many problems of different type and size we infer 

usefully information for the 4 algorithms and suggest ways to improve these 

algorithms. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Εισαγωγή 

 

Στο τοµέα της πληροφορικής και ειδικότερα της τεχνητής νοηµοσύνης τα 

προβλήµατα που είχαν να κάνουν µε χρονικές µεταβλητές αποτέλεσαν 

αντικείµενο εκτεταµένης έρευνας τα τελευταία χρόνια. Ο κυριότερος λόγος 

που αυτά τα προβλήµατα βρέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής των 

ερευνητών ήταν η ανάγκη του χρονοπρογραµµατισµού εργασιών διαφόρων 

συστηµάτων.  

Το πρώτο και απλούστερο πρόβληµα που παρουσιάστηκε ήταν το STP 

(Simple Temporal Problem)[2]. Ένα STP  πρόβληµα αποτελείται από ένα 

σύνολο µεταβλητών, όπου κάθε µεταβλητή αποτελεί ένα χρονικό σηµείο, και 

ένα σύνολο περιορισµών ανάµεσα σε αυτές τις µεταβλητές. Ο κάθε 

περιορισµός είναι της µορφής Χ-Υ≤bi, όπου Χ,Υ µεταβλητές του 

προβλήµατος και bi ένας πραγµατικός αριθµός. Σκοπός του προβλήµατος 

είναι  η εύρεση τιµών για τις µεταβλητές για τις οποίες θα ικανοποιούνται οι 

περιορισµοί του προβλήµατος. 

Το πρόβληµα αυτό ακολούθησαν αρκετά ακόµη, όπως για παράδειγµα το 

TCSP (Temporal Constraint Satisfaction Problem) και το STPU (Simple 

Temporal Problem with Uncertainty). Το πρόβληµα µε το οποίο ασχολείται η 

εργασία αυτή αποτελεί και αυτό εξέλιξη των προαναφερθέντων 

προβληµάτων. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρόβληµα που έχει να κάνει µε 

διαζευκτικούς περιορισµούς και αναφέρεται στη ξένη βιβλιογραφία ως DTP 

(Disjunctive Temporal Problem). Αυτή η ονοµασία θα χρησιµοποιείται για το 

υπόλοιπο της εργασίας. Η ανάλυση του προβλήµατος γίνεται στο επόµενο 

κεφάλαιο.  
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Τα τελευταία χρόνια έχουν εµφανιστεί αρκετοί αλγόριθµοι που 

ασχολούνται µε την επίλυση DTP προβληµάτων [1],[3],[5],[6]. Εδώ θα 

µελετηθούν οι αλγόριθµοι των Στεργίου και Κουµπαράκη, οι οποίοι ήταν και 

οι πρώτοι που εµφανίστηκαν [6]. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να δώσει το έναυσµα σε κάποιους από 

τους αναγνώστες να ασχοληθούν περαιτέρω µε το πρόβληµα αυτό. Στόχοι της 

είναι η κατανόηση από πλευράς αναγνώστη  του προβλήµατος και των 

αλγορίθµων και η ανάδειξη των διαφορών τους µε την σύγκριση της 

αποδοτικότητας τους. 

Με την εµφάνιση του DTP προβλήµατος έγινε δυνατή η µοντελοποίηση 

πολλών προβληµάτων και η ταχεία λύση τους µε τη βοήθεια αλγορίθµων. Για 

να γίνει κατανοητό σε πόσους τοµείς βρίσκουν εφαρµογή τέτοιοι αλγόριθµοι, 

θα παρουσιάσουµε ένα πολύ απλό παράδειγµα.  

 

Παράδειγµα 1.1 

 

Ας υποθέσουµε ότι πρέπει να υλοποιηθούν δύο ενέργειες Α και Β οι οποίες 

απαιτούν τον ίδιο µέσο. Έστω ότι αυτό το µέσο είναι ένας εκτυπωτής και ότι 

οι ενέργειες Α και Β είναι η εκτύπωση αρχείων από τον υπολογιστή Α και Β 

αντίστοιχα. 

Όπως γίνεται κατανοητό, επειδή έχουµε έναν εκτυπωτή θα πρέπει να 

υλοποιηθεί η µία εκτύπωση και µετά να γίνει η άλλη. Κωδικοποιούµε το 

πρόβληµα ορίζοντας τις κατάλληλες µεταβλητές : αρχή_Α, τέλος_Α, αρχή_Β, 

τέλος_Β. Επειδή δεν ξέρουµε ποια ενέργεια γίνεται πρώτη έχουµε 2 

περιπτώσεις. 

Αν ξεκινήσει πρώτα η Α τότε η Β θα γίνει ακριβώς ή λίγο πιο µετά. Άρα 

το τέλος αυτής θα πρέπει  να έχει τιµή µικρότερη ή ίση από την αρχή της Β 

δηλαδή: τέλος_Α – αρχή_Β ≤ 0. 

Στη περίπτωση που ξεκινήσει πρώτα η Β τότε ισχύουν τα αντίστροφα 

οπότε η ανισότητα έχει ως εξής: τέλος_Β – αρχή_Α ≤ 0. 
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Σε κάθε περίπτωση λοιπόν ο περιορισµός του προβλήµατος είναι ο: 

τέλος_Α – αρχή_Β ≤ 0 τέλος_Β – αρχή_Α ≤ 0. ∨

Η διάζευξη µέσα στον περιορισµό σηµαίνει πως για να ικανοποιηθεί ο 

περιορισµός αρκεί να ικανοποιηθεί ένας από τους διαζευκτικούς όρους. Οι 

διαζευκτικοί περιορισµοί είναι χαρακτηριστικό των DTP προβληµάτων κάτι 

που θα δούµε καλύτερα στη συνέχεια. 

Στο κεφάλαιο 2 γίνεται αναλυτική παρουσίαση του προβλήµατος και της 

λογικής που χρησιµοποιείται για την επίλυση του. Συγκεκριµένα 

παρουσιάζονται οι παράµετροι που διέπουν το πρόβληµα και ένας αλγόριθµος 

ελέγχου συνέπειας που αποτελεί τον πυρήνα των αλγορίθµων που εξετάζονται 

στη συνέχεια. 

Στο κεφάλαιο 3 γίνεται παρουσίαση και ανάλυση του τρόπου λειτουργίας 

τεσσάρων αλγορίθµων που χρησιµοποιούνται για την επίλυση του 

προβλήµατος. Οι αλγόριθµοι αυτοί είναι οι simple backtracking, simple 

backtracking with backjumping, forward checking και forward checking with 

backjumping [6]. 

Στο κεφάλαιο 4 γίνεται µια συγκριτική µελέτη των τεσσάρων 

προγραµµάτων. Με τη δηµιουργία τυχαίων προβληµάτων διαφορετικού 

µεγέθους γίνεται δυνατή η µέτρηση της αποδοτικότητας των αλγορίθµων ενώ 

ακολουθεί σύγκριση αυτών µε την επεξεργασία των αποτελεσµάτων που 

πήραµε από τις µετρήσεις. 

Το κεφάλαιο 5 αναφέρεται στα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε η 

εργασία αυτή και σε προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Ανάλυση του προβλήµατος 
 

2.1 Οι παράµετροι του προβλήµατος 

 

Ένα DTP πρόβληµα αποτελείται από δύο σύνολα. Το πρώτο είναι το 

σύνολο V που περιέχει όλες τις µεταβλητές του προβλήµατος. Κάθε 

µεταβλητή αποτελεί ένα χρονικό σηµείο. Το άλλο είναι το σύνολο C που 

περιέχει τους περιορισµούς που θα πρέπει να ικανοποιούν οι χρονικές 

µεταβλητές. 

Κάθε περιορισµός είναι µια διάζευξη της µορφής  x1-y1≤ r1∨ … x∨ n-yn≤ rn  

όπου x1…xn,y1…yn είναι µεταβλητές που παίρνουν πραγµατικές τιµές, r1…rn 

είναι πραγµατικές σταθερές και n≥1 . Όταν ένας περιορισµός έχει µόνο ένα 

διαζευκτικό όρο (είναι δηλαδή µια απλή ανισότητα, χωρίς διάζευξη) θα 

ονοµάζεται µη διαζευκτικός. Αν έχει περισσότερους από έναν θα λέγεται 

διαζευκτικός. Για παράδειγµα, ένας περιορισµός της µορφής x-y 6 είναι µη 

διαζευκτικός, ενώ ο περιορισµός x

≤

1-y1≤2∨ x2-y2≤ -3 είναι διαζευκτικός. 

Η επίλυση του προβλήµατος απαιτεί την εύρεση ενός διαζευκτικού όρου 

από κάθε περιορισµό έτσι ώστε αυτοί να µην έρχονται σε σύγκρουση µεταξύ 

τους. Αν βρεθεί η κατάλληλη ανισότητα για τον κάθε περιορισµό τότε το 

πρόβληµα έχει λύση και λέµε ότι είναι συνεπές. Αυτό που θέλουµε δηλαδή 

είναι κάθε περιορισµός να πάρει µια τιµή, αν θεωρήσουµε τους διαζευκτικούς 

όρους κάθε περιορισµού ως πιθανές τιµές του. 

Όπως καταλαβαίνει κανείς ένα DTP πρόβληµα µοιάζει αρκετά µε ένα 

STP. Συγκεκριµένα πρόκειται για έναν συνδυασµό προβληµάτων STP και 

CSP (Constraint Satisfaction Problem) [7]. Στην εισαγωγή αναφέραµε την 

µορφή των STP προβληµάτων. Εδώ θα πούµε λίγα πράγµατα για τα CSP 
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προβλήµατα. Σε ένα τέτοιο πρόβληµα έχουµε τρία σύνολα. Το πρώτο σύνολο 

V περιλαµβάνει τις µεταβλητές, το δεύτερο σύνολο D περιέχει τα πεδία τιµών 

της κάθε µεταβλητής και το τρίτο σύνολο C έχει περιορισµούς που 

υπαγορεύουν ποιες τιµές δεν µπορούν να πάρουν οι µεταβλητές του συνόλου 

V. Σκοπός του προβλήµατος είναι η ανάθεση κατάλληλων τιµών στις 

µεταβλητές έτσι ώστε να µην παραβιάζονται οι περιορισµοί. 

Οι αλγόριθµοι που θα µελετήσουµε στη συνέχεια εκµεταλλεύονται 

ακριβώς αυτό το γεγονός, ότι δηλαδή µπορούµε να δούµε ένα DTP πρόβληµα 

ως µετα-CSP. Ας δούµε όµως ένα παράδειγµα για να γίνει αυτό κατανοητό. 

 

Παράδειγµα 2.1 

 Έστω ένα DTP πρόβληµα µε 5 µεταβλητές, τις x1,x2,x3,x4,x5. Οι 

περιορισµοί του προβλήµατος είναι οι εξής: 

D(1) x2-x1≤5 x∨ 1-x4≤ -1 

D(2) x5-x4≤ -1 x∨ 1-x3≤2 

D(3) x3-x2≤2 x∨ 5-x2≤ -7 

D(4) x1-x5≤3 x∨ 4-x5≤0  x∨ 1-x2≤ -4 

 

Υπενθυµίζουµε πως σκοπός του προβλήµατος είναι η ανάθεση ενός 

διαζευκτικού όρου (ανισότητας) σε κάθε περιορισµό. Μπορούµε όµως να 

αναγάγουµε το πρόβληµα σε CSP θεωρώντας ως µεταβλητές τους 

περιορισµούς D(i), i=1..4. Τα πεδία τιµών αυτών των µεταβλητών θα είναι οι 

διαζευκτικοί τους όροι. Έτσι, η µεταβλητή D(1) έχει πεδίο τιµών το σύνολο { 

x2-x1≤5, x1-x4≤ -1} κ.ο.κ. Σε όλο το υπόλοιπο της εργασίας όταν θα 

χρειάζεται να αναφερθούµε σε κάποιον διαζευκτικό όρο ενός περιορισµού θα 

αναφερόµαστε σε αυτόν ως D(i,j). Έτσι για παράδειγµα ο διαζευκτικός όρος 

D(3,2) είναι ο δεύτερος διαζευκτικός όρος του τρίτου περιορισµού και 

συγκεκριµένα η ανισότητα x5-x2≤ -7. 

Τέλος όσον αφορά τους περιορισµούς αυτοί είναι δυναµικοί και 

εξαρτώνται από τις αναθέσεις που γίνονται σε κάθε µεταβλητή-περιορισµό. 
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Για παράδειγµα, αν η µεταβλητή D(2) πάρει την πρώτη τιµή (x5-x4≤ -1) τότε η 

µεταβλητή D(4) δεν µπορεί να πάρει την D(4,2) τιµή. Ας δούµε όµως το γιατί. 

Σύµφωνα µε την  D(4,2) ισχύει: 

 x4-x5≤0  x⇔ 4≤x5 

Αντίθετα, σύµφωνα µε την D(2,1) έχουµε: x5-x4≤ -1⇔  x5+1  x≤ 4, δύο 

ανισότητες που δεν µπορούν να ισχύουν ταυτόχρονα. Οπότε µε µια πιθανή 

ανάθεση της τιµής D(2,1) στην µεταβλητή D(2) δηµιουργείται ταυτόχρονα 

περιορισµός για την µεταβλητή D(4). Η εύρεση των «συγκρούσεων» µεταξύ 

των περιορισµών αποτελεί τον πυρήνα των αλγορίθµων που θα εξετάσουµε  

και ονοµάζεται έλεγχος συνέπειας. 

 

2.2 Ο έλεγχος συνέπειας 

 

Για να γίνει ο απαιτούµενος έλεγχος συνέπειας γίνεται η χρήση γράφων. 

Κάθε µεταβλητή του προβλήµατος αναπαρίσταται ως κόµβος. Με την 

ανάθεση ανισότητας σε έναν περιορισµό εισάγεται  ταυτόχρονα και µια ακµή. 

Μια  ανισότητα  της µορφής x-y≤d είναι ουσιαστικά µια ακµή από τον κόµβο 

y στον κόµβο x που έχει βάρος d.  

Για την αναπαράσταση του γράφου χρησιµοποιείται ο πίνακας γειτνίασης 

Α. Ο πίνακας αυτός έχει διαστάσεις n×n, όπου n ο αριθµός των µεταβλητών 

του προβλήµατος (όσοι δηλαδή και οι κόµβοι του γράφου) και ξεκινά µε όλα 

του τα στοιχεία µηδέν. Όταν εισάγουµε στον γράφο µια ακµή i j το 

στοιχείο Α(i,j) γίνεται 1. Για τα βάρη των ακµών έχουµε έναν πίνακα ίδιων 

διαστάσεων όπου αντί για 1 βάζουµε στην αντίστοιχη θέση το βάρος της 

ακµής. Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να ξέρουµε ανά πάσα στιγµή ποιες 

ακµές έχουµε στον γράφο και τι βάρος έχει η κάθε µία. 

⎯→⎯d

Στην ενότητα 2.1 είδαµε ότι ορισµένες φορές µπορεί να υπάρχουν 

«συγκρούσεις» ανάµεσα σε δύο ανισότητες. Επειδή όµως σε µια 

«σύγκρουση» µπορεί να εµπλέκονται πολλές ανισότητες, αυτό κάνει την 

ανίχνευση της δύσκολη υπόθεση. Για τον λόγο αυτό χρησιµοποιούµε τον 
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γράφο του προβλήµατος. Όταν κάποιες ανισότητες έρχονται σε «σύγκρουση» 

µεταξύ τους αυτό είναι ορατό στο γράφο αφού οι αντίστοιχες ακµές 

δηµιουργούν αρνητικό κύκλο. Αρνητικός κύκλος είναι ένας 

προσανατολισµένος κύκλος στον οποίο το άθροισµα των βαρών είναι 

αρνητικό. Η δηµιουργία αρνητικού κύκλου παραβιάζει τη συνέπεια του 

γράφου και θα πρέπει να αναιρεθεί κάποια από τις εισαγωγές µας. Το 

παράδειγµα που ακολουθεί επεξηγεί τα όσα είπαµε έως τώρα. 

 

Παράδειγµα 2.2 

 

Ας υποθέσουµε ότι µετά από δύο εισαγωγές ακµών ο γράφος του 

προβλήµατος έχει ως εξής: 

 

 
Εικόνα 2.1: Ο γράφος του προβλήµατος µετά από δύο βήµατα 

 

Στη συνέχεια, ο αλγόριθµος προσπαθεί να εισάγει την ανισότητα x3-x2≤ -7. 

Η ανισότητα αυτή είναι η ακµή 2→3 µε βάρος -7. Αφού εισαχθεί, ο γράφος 

γίνεται: 
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Εικόνα 2.2: Σχηµατισµός αρνητικού κύκλου στο γράφο 

 

Όπως βλέπουµε στο παραπάνω σχήµα, η εισαγωγή της νέας ακµής έχει ως 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία του κύκλου 2-3-1-2. Το συνολικό βάρος του 

κύκλου είναι -1, όποτε συµπαιρένουµε πως η ακµή 2→3 παραβιάζει τη 

συνέπεια του γράφου και πρέπει να αφαιρεθεί από το γράφο. 

Με τον τρόπο αυτό ανάγαµε το πρόβληµα του εντοπισµού των 

«συγκρούσεων» σε πρόβληµα ανίχνευσης αρνητικών κύκλων σε έναν γράφο. 

Οι αρνητικοί κύκλοι εντοπίζονται µε τον υπολογισµό του transitive closure 

ενός γράφου. Αν και υπάρχουν αρκετοί τρόποι εδώ χρησιµοποιείται ο 

αλγόριθµος του Warshall. 

Ο αλγόριθµος αυτός περιλαµβάνει 3 βήµατα. Αρχικά δηµιουργείται ένα 

αντίγραφο του πίνακα γειτνίασης και του πίνακα βαρών. Στη συνέχεια για 

κάθε κόµβο βρίσκουµε ένα προς ένα τους γονείς και τα παιδιά του. Για κάθε 

ζευγάρι γονέα-παιδιού βάζουµε στην αντίστοιχη θέση του πίνακα γειτνίασης 

την τιµή 1 και στον πίνακα βαρών το άθροισµα των δύο ακµών. 

Ας επιστρέψουµε στο παράδειγµα 2.2 και στον γράφο όπως αυτός είχε 

διαµορφωθεί µετά από 2 βήµατα. Ο πίνακας γειτνίασης και ο πίνακας βαρών 

είναι:  
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Α =   και   G =  

0000
0001
0000
0010

0000
0002
0000
0040

 

∆ηµιουργούµε τους πίνακες R και P οι οποίοι είναι αντίγραφα των A και G 

αντίστοιχα. Παίρνουµε τον πίνακα R και εξετάζουµε έναν έναν τους κόµβους. 

Για παράδειγµα, ο κόµβος 1 έχει ένα παιδί αφού Α(1,2)=1 (για τα παιδιά 

ελέγχουµε την αντίστοιχη γραµµή) και έναν πατέρα αφού Α(3,1)=1 (για 

γονείς ελέγχουµε την αντίστοιχη στήλη). Για τον λόγο αυτό στη θέση R(3,2) 

βάζουµε την τιµή 1 και Ρ(3,2)=Ρ(3,1)+Ρ(1,2)=2+4=6. 

Όταν θα προσπαθήσουµε να εισάγουµε την ακµή 2 3 θα πρέπει να 

ελέγξουµε αν έχει υπολογιστεί η τιµή R(3,2) (αν είναι δηλαδή 1). Σε µια 

τέτοια περίπτωση προσθέτουµε το βάρος της ακµής που προσπαθούµε να 

εισάγουµε µε την τιµή P(3,2). Αν το άθροισµα είναι αρνητικό τότε έχουµε 

αρνητικό κύκλο. Στο παράδειγµα µας έχουµε d

⎯→⎯−7

2,3+P(3,2)=-7+6=-1 γεγονός 

που δείχνει ότι παραβιάζεται η συνέπεια του γράφου. Ο έλεγχος συνέπειας 

είναι µια σηµαντικότατη διαδικασία στους αλγόριθµους που θα µελετήσουµε 

και αποτελεί ουσιαστικά τον πυρήνα αυτών των αλγορίθµων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Ανάλυση των αλγορίθµων 
 

Στην ενότητα αυτή  παρουσιάζονται οι αλγόριθµοι σε µορφή ψευδοκώδικα 

και µε συγκεκριµένα παραδείγµατα δείχνεται ο τρόπος µε τον οποίο αυτοί 

λειτουργούν. Η ανάλυση ξεκινά µε τον απλούστερο εκ των αλγορίθµων και µε 

προσθήκες και αλλαγές προχωράµε στους επόµενους µέχρι και τον τελευταίο 

που είναι και ο πολυπλοκότερος. 

 

3.1 Ο αλγόριθµος simple backtracking 

 

Ο πρώτος αλγόριθµος που θα εξετάσουµε είναι ο simple backtracking, ο 

οποίος αποτελεί και τον απλούστερο από τους αλγορίθµους που θα 

αναλύσουµε. Πρωτού όµως περάσουµε στον αλγόριθµο ας δούµε κάποιους 

από τους όρους που θα χρησιµοποιήσουµε στο υπόλοιπο της εργασίας. Όπως 

αναφέραµε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, θα αναφερόµαστε σε έναν 

περιορισµό ως D(i). Έτσι αν θέλουµε να αναφερθούµε στον τρίτο περιορισµό 

του προβλήµατος θα λέµε D(3). Με D(i,j) θα αναφερόµαστε στον j 

διαζευκτικό όρο του i περιορισµού. 

Επίσης, όταν λέµε τρέχων περιορισµός θα εννοούµε τον περιορισµό τον 

οποίο εξετάζουµε αυτή τη στιγµή προκειµένου να επιλέξουµε τον κατάλληλο 

διαζευκτικό όρο. Έτσι, παρελθοντικοί περιορισµοί είναι αυτοί που έχουν ήδη 

εξεταστεί και έχουν πάρει τιµή ενώ µελλοντικοί περιορισµοί αυτοί που δεν 

έχουν εξεταστεί ακόµη. Κάθε διαζευκτικός όρος µπορεί να βρίσκεται σε µια 

από τις εξής παρακάτω καταστάσεις: τρέχων, αποκλεισµένος ή διαθέσιµος. 

Ένας διαζευκτικός όρος είναι διαθέσιµος αν δεν είναι ούτε αποκλεισµένος 

ούτε τρέχων. Όταν ξεκινάει ο αλγόριθµος όλοι οι διαζευκτικοί όροι είναι 

διαθέσιµοι. Τρέχων είναι ένας διαζευκτικός όρος όταν γίνεται προσπάθεια 
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εισαγωγής του στον γράφο. Ένας διαζευκτικός όρος που δεν µπορεί να 

εισαχθεί στον γράφο επειδή παραβιάζει την συνέπεια του είναι 

αποκλεισµένος. Τέλος, λέµε ότι φτάνουµε σε αδιέξοδο όταν όλοι οι 

διαζευκτικοί όροι ενός περιορισµού αποκλειστούν, δηλαδή δεν µπορούν να 

εισαχθούν στον γράφο πράγµα που σηµαίνει πως ο περιορισµός αυτός δεν 

µπορεί να πάρει τιµή. Σε µια τέτοια περίπτωση αλλάζουµε κάποια από τις 

επιλογές που έγιναν σε παρελθοντικούς περιορισµούς και ξαναδοκιµάζουµε. 

 

3.1.1 ∆οµές δεδοµένων και µεταβλητές 

 

Ο ψευδοκώδικας των αλγορίθµων, τον οποίο θα δούµε παρακάτω, είναι σε 

µορφή Pascal και είναι ακριβώς όπως παρουσιάστηκε από τους Κουµπαράκη 

και Στεργίου [6]. Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τις δοµές 

δεδοµένων και τις µεταβλητές που χρησιµοποιούνται στον ψευδοκώδικα ώστε 

να γίνει ευκολότερη η κατανόηση του.  

 

• dis_num: πρόκειται για µια µεταβλητή που µας δείχνει τον αριθµό των 

περιορισµών. Οι περιορισµοί ξεκινούν από τον D(1) και φτάνουν µέχρι 

και τον D(dis_num). Υπάρχει και ο περιορισµός D(0) που 

χρησιµοποιείται για τον τερµατισµό του αλγορίθµου χωρίς να 

απεικονίζει στα αλήθεια κάποιον περιορισµό. 

• max_disno: η µεταβλητή αυτή δείχνει των µέγιστο αριθµό 

διαζευκτικών όρων των περιορισµών. 

 

• arr_of_disj: είναι ένας δυσδιάστατος πίνακας διαστάσεων dis_num ×  

max_disno στον οποίο αποθηκεύονται όλοι οι διαζευκτικοί όροι του 

προβλήµατος. Για παράδειγµα ο διαζευκτικός όρος arr_of_disj(i,j) 

αναφέρεται στον διαζευκτικό όρο D(i,j). 
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• current_domain: πρόκειται επίσης για έναν δυσδιάστατο πίνακα 

διαστάσεων  dis_num ×  max_disno στον οποίο αποθηκεύονται οι 

καταστάσεις των διαζευκτικών όρων. Τα στοιχεία του πίνακα παίρνουν 

τις τιµές διαθέσιµος ή αποκλεισµένος. Στην αρχή του αλγορίθµου όλα 

τα στοιχεία είναι διαθέσιµα. 

 

• solution: είναι ένας µονοδιάστατος πίνακας µε dis_num στοιχεία τύπου 

integer και δείχνει για κάθε περιορισµό ποιον διαζευκτικό όρο έχουµε 

επιτυχώς εισάγει στον γράφο. Για παράδειγµα αν solution[i]=j αυτό 

σηµαίνει ότι από τον περιορισµό i εισήγαµε στον γράφο τον 

διαζευκτικό όρο j. Ο πίνακας αρχικά έχει όλα του τα στοιχεία µηδέν. 

Όταν ο αλγόριθµος τελειώσει ο πίνακας αυτός δείχνει την λύση του 

προβλήµατος. 

 

• state: πρόκειται για µια µεταβλητή που δείχνει κάθε στιγµή την 

κατάσταση του αλγόριθµου. Οι τιµές που µπορεί να πάρει είναι 

άγνωστη, επιτυχία και αποτυχία. Αρχικά η µεταβλητή αυτή έχει τιµή 

άγνωστη. Σε περίπτωση που το πρόβληµα δεν έχει λύση τότε παίρνει 

την τιµή αποτυχία ενώ αν βρεθεί λύση επιτυχία. 

 

• consistent: πρόκειται για µια boolean µεταβλητή που ελέγχει δυο 

συναρτήσεις του αλγορίθµου, την forward και την backward. Ξεκινά µε 

τιµή true και όσο βρίσκουµε συνεπής διαζευκτικούς όρους παραµένει 

µε αυτή την τιµή. Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται false και καλείται 

η συνάρτηση backward. 

 

• count: µας δείχνει ποιον περιορισµό εξετάζουµε στην παρούσα 

κατάσταση. Παίρνει τιµές από 1 έως dis_num. 

 

• n: δείχνει τον αριθµό των µεταβλητών του προβλήµατος. 
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3.1.2 Ο τρόπος λειτουργίας του αλγορίθµου 

 

Είδαµε τις δοµές δεδοµένων και τις µεταβλητές του αλγορίθµου αλλά δεν 

είδαµε ακόµη πως αυτός δουλεύει. Ας υποθέσουµε ότι έχουµε ένα πρόβληµα 

n µεταβλητών και dis_num περιορισµών. Ο αλγόριθµος δηµιουργεί ένα γράφο 

µε dis_num κόµβους αλλά αρχικά χωρίς ακµές. Στη συνέχεια πηγαίνει στον 

πρώτο περιορισµό, παίρνει τον πρώτο διαθέσιµο διαζευκτικό όρο και τον 

εισάγει στον γράφο (εισάγει ουσιαστικά µια ακµή). Στη συνέχεια πηγαίνει 

στον αµέσως επόµενο περιορισµό και κάνει το ίδιο ελέγχοντας ταυτόχρονα 

την συνέπεια του γράφου. Στο πρώτο βήµα ο έλεγχος δεν χρειάστηκε γιατί 

επρόκειτο για την πρώτη ακµή και άρα δεν µπορούσε να παραβιαστεί η 

συνέπεια του γράφου. Όσο δεν παραβιάζεται η συνέπεια ο αλγόριθµος 

προχωρά µέχρι να φτάσει στον τελευταίο περιορισµό και να τερµατιστεί. Η 

εισαγωγή των διαζευκτικών όρων γίνεται µε τη βοήθεια της συνάρτησης 

forward που καλώντας την IDPC που είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο 

κάνει τον έλεγχο  συνέπειας. 

Σε περίπτωση όµως που υπάρξει πρόβληµα συνέπειας µε κάποιον από τους 

διαζευκτικούς όρους τι γίνεται; Σε µια τέτοια περίπτωση ο αλγόριθµος παίρνει 

τον αµέσως επόµενο διαθέσιµο διαζευκτικό όρο του ίδιου περιορισµού. Αν 

φτάσει σε σηµείο να απορρίψει όλους τους διαζευκτικούς όρους ενός 

περιορισµού τότε καλείται η συνάρτηση backward. Η συνάρτηση αυτή 

επιστρέφει στον αµέσως προηγούµενο περιορισµό, βρίσκει ποιος διαζευκτικός 

όρος εισήχθη στον γράφο και τον αφαιρεί κάνοντας ταυτόχρονα τις 

κατάλληλες αλλαγές σε µεταβλητές και δοµές δεδοµένων. Στη συνέχεια 

πηγαίνει στον επόµενο διαζευκτικό όρο και προσπαθεί να τον εισάγει στο 

γράφο. 
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1.  Procedure Solve 

2.  state=άγνωστη 

3.  count=1 

4.  while (state=άγνωστη) Do  

5.   If (consistent  false) then ≠

6.   count=FORWARD(count) 

7.   else count=BACKWARD(count) 

8.   if (count=dis_num+1) then state=επιτυχία 

9.   else if (count=0) then state=αποτυχία 

10. End While 

11. if (state=επιτυχία) then print(solution) 

12. else if (state=αποτυχία) then print(“Το πρόβληµα δεν έχει λύση”) 

 

Ακριβώς πιο πάνω είναι σε ψευδοκώδικα σε µορφή Pascal η κύρια 

συνάρτηση του αλγορίθµου. Στις γραµµές 2,3 αρχικοποιεί τις µεταβλητές. Στη 

συνέχεια ο αλγόριθµος «τρέχει» έως ότου να βρεθεί µια λύση ή να βρεθεί ότι 

δεν υπάρχει λύση. Αρχικά καλείται η FORWARD (η consistent έχει αρχική 

τιµή true) και εισάγει έναν διαζευκτικό όρο του περιορισµού D(count) 

επιστρέφοντας τον περιορισµό count+1. Σε περίπτωση που η FORWARD 

αποτύχει η consistent γίνεται false οπότε στο επόµενο loop του βρόχου while 

θα κληθεί η BACKWARD. Η συνάρτηση αυτή αφού τελειώσει επιστρέφει 

count-1 και consistent=true έτσι ώστε στο επόµενο loop να χρησιµοποιηθεί η 

FORWARD για τον προηγούµενο περιορισµό. 

Σε περίπτωση που εισαχθεί επιτυχώς ακµή και για τον τελευταίο 

περιορισµό η count γίνεται dis_num+1 οπότε και η µεταβλητή state γίνεται 

επιτυχία. Αν όµως λόγω συνεχόµενων επιστροφών σε παρελθοντικούς 

περιορισµούς φτάσουµε ξανά στον πρώτο και από κει στον 0 αυτό σηµαίνει 

πως ο αλγόριθµος έχει φτάσει  σε αδιέξοδο και ότι δεν υπάρχει λύση. Για να 

τερµατιστεί ο αλγόριθµος θα πρέπει να φτάσει σε µία από τις δύο παραπάνω 

καταστάσεις. Στην πρώτη περίπτωση εκτυπώνεται ο πίνακας solution που 
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περιέχει τη λύση του προβλήµατος ενώ στη δεύτερη εκτυπώνεται ένα µήνυµα 

πως το πρόβληµα δεν έχει λύση. 

 

3.1.3 Παράδειγµα 

 

Ας δούµε όµως καλύτερα ένα παράδειγµα για να γίνει πλήρως κατανοητός 

ο τρόπος λειτουργίας του αλγορίθµου. Ας υποθέσουµε πώς έχουµε ένα 

πρόβληµα µε 6 µεταβλητές και 4 περιορισµούς. Οι µεταβλητές είναι οι 

x1,x2,x3,x4,x5,x6 και οι περιορισµοί: 

D(1): x4-x1≤ -1  x∨ 2-x1≤5 

D(2): x5-x4≤ -1  x∨ 1-x3≤2 

D(3): x6-x5≤3  x∨ 3-x2≤2 

D(4): x4-x6≤ -4  x∨ 1-x5≤ -2 

 

Ο αλγόριθµος ξεκινά από τον D(1) και εισάγει στον γράφο την ανισότητα          

x4-x1≤ -1. Στη συνέχεια εισάγει για τους περιορισµούς D(2) και D(3) τις 

ανισότητες x5-x4≤ -1 και x6-x5≤3. Αυτή τη στιγµή λοιπόν ο γράφος του 

προβλήµατος είναι ο εξής:  
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Εικόνα 3.1: Ο γράφος του προβλήµατος µετά από 3 βήµατα 

 

Ο αλγόριθµος προχωρά στον D(4) και προσπαθεί να εισάγει την ακµή x4-

x6≤ -4. Αν προσέξουµε το παραπάνω σχήµα, µια τέτοια εισαγωγή θα είχε ως 

συνέπεια τη δηµιουργία του αρνητικού κύκλου 6-4-5-6. Ο διαζευκτικός αυτός 

όρος απορρίπτεται και ο αλγόριθµος δοκιµάζει τον επόµενο του ίδιου 

περιορισµού δηλαδή τον D(4,2) (x1-x5≤ -2). Η προσπάθεια εισαγωγής αυτής 

της ανισότητας παραβιάζει και πάλι την συνέπεια του γράφου αφού 

δηµιουργείται ο αρνητικός κύκλος 1-4-5-1 µε βάρος -4. Ο αλγόριθµος δεν 

µπορεί να πάρει άλλον διαζευκτικό όρο από τον περιορισµό D(4) γιατί δεν 

υπάρχουν άλλοι. 

Σε αυτή ακριβώς τη περίπτωση καλείται η συνάρτηση backward. Αυτή 

επιστρέφει στον αµέσως προηγούµενο περιορισµό και αναιρεί την εισαγωγή 

που είχε γίνει. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η ακµή 5 6 να αφαιρεθεί από 

τον γράφο. Στη συνέχεια καλείται ξανά η forward η οποία επιλέγει τον D(3,2) 

διαζευκτικό όρο και τον εισάγει επιτυχώς στο γράφο (x

⎯→⎯3

3-x2≤2). Τέλος ο 

αλγόριθµος ξαναπηγαίνει στον τελευταίο περιορισµό και εισάγει την 

ανισότητα  x4-x6≤ -4. Έχοντας εισάγει έναν διαζευκτικό όρο για κάθε 
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περιορισµό ο αλγόριθµος τερµατίζει. Η λύση του προβλήµατος είναι η 

D(1,1),D(2,1),D(3,2),D(4,1). Ο γράφος στην τελική του µορφή είναι:  

 

 
Εικόνα 3.2: Ο γράφος µετά τον τερµατισµό του αλγορίθµου 

 

3.1.4 Οι συναρτήσεις του αλγορίθµου 

 

Όπως είπαµε και πιο πάνω οι δύο σηµαντικότερες συναρτήσεις του 

αλγόριθµου είναι η FORWARD και η BACKWARD. Η FORWARD είναι 

αυτή που εισάγει ακµές στον γράφο και µε την βοήθεια της IDPC κάνει και 

τον απαραίτητο έλεγχο συνέπειας. Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι 

διαζευκτικοί όροι κάποιου περιορισµού αναλαµβάνει η BACKWARD  η 

οποία επιστρέφει τον αλγόριθµο στον επόµενο περιορισµό. Ας δούµε όµως τις 

δύο συναρτήσεις αυτές σε ψευδοκώδικα µορφής Pascal ξεκινώντας από την 

forward. 

 

1. Function FORWARD (count) 

2. consistent=false 

3. disjunct=1 
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4. length=NO_OF_DISJUNCTS (count) 

5. while (disjunct length and consistent=false) do ≤

6.  if (current_domain[count][disjunct]=διαθέσιµος) then 

7.     propagation result=CHECK_CONSISTENCY (count, 

D(count,disjunct)) 

8.     if (propagation_result=success) then 

9.        consistent=true 

10.        solution [count]=disjunct 

11.     else 

12.       current_domain[count] [disjunct]=αποκλεισµένος 

13.        REMOVE_CONSTRAINT (count) 

14.     end if 

15.  end if 

16.  disjunct=disjunct+1 

17. end while 

18. if (consistent=true) return count+1 

19. else return count 

 

Η συνάρτηση forward δέχεται ως είσοδο τον περιορισµό στον οποίο 

θέλουµε να δώσουµε τιµή (µε τη βοήθεια της µεταβλητής count). Αρχικά η 

συνάρτηση δίνει στη µεταβλητή consistent την τιµή false. Αν βρεθεί συνεπής 

διαζευκτικός όρος παίρνει την τιµή true διαφορετικά παραµένει ως έχει. Η 

µεταβλητή disjunct δείχνει τον διαζευκτικό όρο που εξετάζει η συνάρτηση. 

Όπως είναι λογικό η συνάρτηση θα ξεκινήσει από την πρώτη ανισότητα άρα 

και η disjunct θα ξεκινήσει µε τιµή 1. Τέλος µε τη βοήθεια της συνάρτησης 

NO_OF_DISJUNCTS βρίσκουµε τον αριθµό των διαζευκτικών όρων του εν 

λόγω περιορισµού και αποθηκεύουµε αυτόν τον αριθµό στη µεταβλητή 

length.  

Στη γραµµή 5 βλέπουµε έναν βρόχο while. Ο βρόχος αυτός «τρέχει» µέχρι 

να τελειώσουν όλοι οι διαζευκτικοί όροι ή να βρεθεί κάποιος που να µην 
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παραβιάζει την συνέπεια του γράφου. Στις γραµµές 6 και 7 αφού ελεγχθεί η 

διαθεσιµότητα της εξεταζόµενης ανισότητας καλείται η συνάρτηση 

CHECK_CONSISTENCY. Η συνάρτηση δέχεται ως ορίσµατα τον 

εξεταζόµενο περιορισµό και διαζευκτικό όρο και τον τρόπο που είδαµε στο 

προηγούµενο κεφάλαιο ελέγχει την συνέπεια του γράφο. Η συνάρτηση αυτή 

επιστρέφει success σε περίπτωση επιτυχίας και failure σε περίπτωση 

παραβίασης της συνέπειας.  

Σε περίπτωση που η εισαγωγή της νέας ακµής ήταν επιτυχηµένη, η 

µεταβλητή consistent γίνεται true και ο διαζευκτικός όρος που εισήχθη 

αποθηκεύεται στον πίνακα solution ως λύση για τον περιορισµό που 

εξετάζουµε. Σε διαφορετική περίπτωση ο διαζευκτικός όρος που παραβίασε 

την συνέπεια παύει να είναι διαθέσιµος (αποκλεισµένος) και µε τη βοήθεια 

της συνάρτησης REMOVE_CONSTRAINTS αφαιρείται η ακµή από τον 

γράφο. 

Στη γραµµή 16 η µεταβλητή disjunct αυξάνεται κατά ένα έτσι ώστε αν 

χρειαστεί να «ξανατρέξει» ο βρόχος while να ελέγξει την επόµενη ανισότητα 

του περιορισµού. Στις δύο τελευταίες γραµµές της συνάρτησης καθορίζεται το 

τι θα επιστρέψει. Αν είχαµε επιτυχή εισαγωγή ακµής η consistent είναι true 

και άρα η συνάρτηση επιστρέφει τον επόµενο περιορισµό. ∆ιαφορετικά η 

συνάρτηση επιστρέφει τον ίδιο περιορισµό. Ας περάσουµε τώρα στη 

συνάρτηση backward. 

 

1. Function BACKWARD(count) 

2. disjunct=1 

3. length=NO_OF_DISJUNCTS(count) 

4. while (disjunct length) do ≤

5.      current_domain[count][disjunct]=διαθέσιµος 

6.      disjunct=disjunct+1 

7. end while 

8. instantiated_disjunct=solution[count-1] 
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9. REMOVE_CONSTRAINT(count-1) 

10. current_domain[count-1][instantiated_disjunct]=αποκλεισµένος 

11. disjunct=solution[count-1]+1 

12. length= NO_OF_DISJUNCTS(count-1) 

13. while (disjunct length and consistent=false) do ≤

14.      if (current_domain[count-1][disjunct]=διαθέσιµος) then 

15.         consistent=true 

16.      end if 

17. end while 

18. solution[count-1]=0 

19. return count-1 

 

Η συνάρτηση backward δέχεται επίσης ως είσοδο έναν περιορισµό. 

Συγκεκριµένα δέχεται ως είσοδο έναν περιορισµό του οποίου όλοι οι 

διαζευκτικοί όροι παραβιάζουν τη συνέπεια του γράφου. Στις πρώτες δύο 

γραµµές γίνεται ότι και στη forward. Ξεκινά δηλαδή από τον πρώτο 

διαζευκτικό όρο και βρίσκει τον αριθµό των διαζευκτικών όρων του 

περιορισµού. Στη συνέχεια, µε τη βοήθεια ενός βρόχου while κάνει όλους 

τους διαζευκτικούς όρους του περιορισµού διαθέσιµους. Από τη στιγµή που 

παραβίαζαν τη συνέπεια, η forward είχε µετατρέψει την κατάσταση τους σε 

αποκλεισµένους. 

Έπειτα η συνάρτηση ασχολείται µε τον προηγούµενο περιορισµό. Στη 

γραµµή 8 και µε τη βοήθεια του πίνακα solution βρίσκουµε ποια ανισότητα 

είχαµε εισάγει στο γράφο και την αποθηκεύουµε στη µεταβλητή 

instantiated_disjunct. Στη συνέχεια µε τη συνάρτηση 

REMOVE_CONSTRAINT αφαιρείται από τον γράφο και γίνεται µη 

διαθέσιµη. Η συνάρτηση βρίσκει τον αµέσως επόµενο διαζευκτικό όρο και 

τον αριθµό των διαζευκτικών όρων του περιορισµού και µε έναν βρόχο while 

ελέγχει την διαθεσιµότητα των υπόλοιπων ανισοτήτων. Σε περίπτωση που 

υπάρχει άλλος διαθέσιµος διαζευκτικός όρος η consistent γίνεται true έτσι 
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ώστε µετά το κυρίως πρόγραµµα να καλέσει την forward. Στο τέλος της 

συνάρτησης η τιµή της solution για τον count-1 περιορισµό γίνεται 0 και η 

συνάρτηση επιστρέφει τον count-1. 

Ο αλγόριθµος simple backtracking είναι ένας εξαντλητικός αλγόριθµος. 

Όπως θα δούµε στους επόµενους αλγόριθµους η απόδοση του µπορεί να 

αυξηθεί µε τη χρήση δύο «έξυπνων» µεθόδων: του backjumping και του 

forward checking.  

 

 

3.2 Ο αλγόριθµος simple backtracking with backjumping 

 

Ο αλγόριθµος που θα δούµε στη συνέχεια είναι µια βελτιωµένη έκδοση 

του προηγούµενου. Αυτό που αλλάζει και κάνει τη διαφορά είναι η χρήση του 

backjumping. Στο προηγούµενο αλγόριθµο είδαµε πως όταν φτάναµε σε 

αδιέξοδο ο αλγόριθµος επέστρεφε στον αµέσως προηγούµενο περιορισµό και 

επέλεγε κάποιον άλλο διαζευκτικό όρο. Η µέθοδος backjumping εντοπίζει 

ποιος περιορισµός φταίει για το αδιέξοδο και επιστρέφει εκεί. Αυτό που κάνει 

δηλαδή είναι να πηγαίνει στη πηγή του προβλήµατος. Παρακάτω, και µε τη 

χρήση παραδείγµατος θα γίνει πλήρως κατανοητός ο τρόπος µε τον οποίο 

δουλεύει. 

 

3.2.1 Η µέθοδος backjumping 

 

Ας εξηγήσουµε αρχικά ορισµένα πράγµατα σχετικά µε τη πηγή του 

προβλήµατος που αναφέραµε λίγο πιο πάνω. Επιστρέφουµε στο παράδειγµα 

2.2 και βλέπουµε ότι για τους 2 πρώτους περιορισµούς έχουµε εισάγει τους 

εξής διαζευκτικούς όρους: x2-x1≤4 και x1-x3≤2. Στη προσπάθεια µας να 

εισάγουµε για τον τρίτο περιορισµό την ανισότητα x3-x2≤ -7 παραβιάζεται η 

συνέπεια του γράφου. Αυτό οφείλεται στους διαζευκτικούς όρους που 

επιλέχθηκαν για τους περιορισµούς 1 και 2. Οι περιορισµοί αυτοί επειδή 
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συµµετέχουν στο σχηµατισµό του αρνητικού κύκλου θα αποτελούν το ένοχο 

σετ του διαζευκτικού όρου που προσπαθούµε να εισάγουµε. Ο αλγόριθµος 

επιλέγει τον κοντινότερο στον υπό εξέταση περιορισµό και επιστρέφει σε 

αυτόν.  

Αφού ολοκληρώσαµε την ορολογία περί ένοχων σετ ας περάσουµε σε ένα 

παράδειγµα για να δούµε πως ακριβώς λειτουργεί ο αλγόριθµος. 

 

Παράδειγµα 3.1 

 

Ας υποθέσουµε πως έχουµε ένα πρόβληµα µε εφτά µεταβλητές και έξι 

περιορισµούς οι οποίοι είναι: 

D(1) x2-x1≤5   x∨ 1-x4≤ -1 

D(2) x5-x4≤ -1   x∨ 1-x3≤2 

D(3) x3-x2≤2   x∨ 5-x2≤7 

D(4) x6-x5≤3   x∨ 1-x2≤ -2 

D(5) x7-x2≤3   x∨ 1-x7≤ -9 

D(6) x4-x6≤ -4   x∨ 1-x3≤ -10   x∨ 4-x5≤0 

 

Ο αλγόριθµος αρχικά επιλέγει τους διαζευκτικούς όρους D(1,1), D(2,1), 

D(3,1), D(4,1) και D(5,1) χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβληµα παραβίασης 

συνέπειας του γράφου. Ο γράφος του προβλήµατος µέχρι αυτό το σηµείο είναι 

ο εξής: 
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Εικόνα 3.3: Ο γράφος µετά και την επιλογή ακµών για τους 5 πρώτους περιορισµούς 

 

Μας µένει λοιπόν η εισαγωγή διαζευκτικού όρου για τον περιορισµό D(6). 

Προσπαθούµε αρχικά να εισάγουµε τον D(6,1), δηλαδή την ακµή 6  4. 

Με τη βοήθεια του σχήµατος βλέπουµε πως κάτι τέτοιο δηµιουργεί τον 

αρνητικό κύκλο 6-4-5-6 µε συνολικό βάρος -2. Οι υπόλοιπες ακµές που 

σχηµατίζουν τον κύκλο είναι οι x

⎯→⎯−4

5-x4≤ -1 και x6-x5≤3 που ανήκουν στους 

περιορισµούς D(2) και D(4) αντίστοιχα. Άρα το ένοχο σετ του D(6,1) είναι το 

{D(2),D(4)}. 

Αφού ο αλγόριθµος απέρριψε τον D(6,1) δοκιµάζει τον D(6,2), δηλαδή την 

ακµή 3  1. Και αυτή η ακµή µε τη σειρά της σχηµατίζει κύκλο (1-2-3-1) 

µε συνολικό βάρος -3 που είναι αρνητικό. Οι άλλες ακµές του κύκλου είναι οι 

x

⎯→⎯−10

2-x1≤5 και x3-x2≤5 των περιορισµών D(1) και D(3) αντίστοιχα. Άρα το 

ένοχο σετ του διαζευκτικού όρου D(6,2) είναι το {D(1),D(3)}. 

Ο αλγόριθµος δοκιµάζει τελικά την τρίτη ανισότητα του περιορισµού που 

είναι η ακµή 5 4. Και εδώ έχουµε αρνητικό κύκλο (αυτή τη φορά δύο 

κόµβων) που γίνεται εξαιτίας της ακµής x

⎯→⎯0

5-x4≤ -1 του περιορισµού D(2). Άρα 

το ένοχο σετ του D(6,3) είναι το {D(2)}. 

Αφού όλοι οι διαζευκτικοί όροι του έκτου περιορισµού παραβιάζουν τη 

συνέπεια του γράφου έχουµε φτάσει σε αδιέξοδο. Ο simple backtracking σε 
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αυτή τη περίπτωση θα επέστρεφε στον D(5), θα αφαιρούσε από τον γράφο την 

ακµή D(5,1) και θα προσπαθούσε να εισάγει την D(5,2). Και αυτή η 

προσπάθεια όµως θα αποτύγχανε µε αποτέλεσµα να επιστρέψει στην D(4) 

κ.ο.κ. Στη ουσία δηλαδή επιστρέφει στον περιορισµό D(5) που δεν ανήκει σε 

κανένα από τα ένοχα σετ και δεν επηρεάζει στο γεγονός ότι φτάσαµε σε 

αδιέξοδο. 

Με τη µέθοδο backjumping ο αλγόριθµος επιστρέφει εκεί που βρίσκεται 

πραγµατικά το πρόβληµα και λύνει το πρόβληµα µε λιγότερους ελέγχους και 

σε συντοµότερο χρόνο. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιώντας και τα 3 ένοχα σετ 

που προέκυψαν ({D(2),D(4)}, {D(1),D(3)}, {D(2)}) βρίσκουµε τον 

περιορισµό που βρίσκεται πιο κοντά στον υπό εξέταση περιορισµό, δηλαδή 

τον περιορισµό D(6). Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο περιορισµός αυτός είναι 

ο D(4) και ονοµάζεται backjumping point.  

Ο αλγόριθµος επιστρέφει λοιπόν στο backjumping point και αφαιρεί από 

τον γράφο τον διαζευκτικό όρο που εισήχθη για τον περιορισµό αυτό, δηλαδή 

τον D(4,1), και εισάγει τον αµέσως επόµενο περιορισµό, δηλαδή τον D(4,2). 

Στη συνέχεια προχωρά στους εποµένους περιορισµούς και εισάγει τις 

ανισότητες D(5,1) και D(6,1).  Ο τελικός γράφος που αποτελεί και τη λύση 

του προβλήµατος φαίνεται ακριβώς παρακάτω.  
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Εικόνα 3.4: Ο τελικός γράφος του προβλήµατος 

 

 

3.2.2 Οι συναρτήσεις του αλγόριθµου 

 

Πρωτού περάσουµε στις συναρτήσεις του αλγόριθµου, θα πρέπει να 

επισηµανθούν ορισµένα πράγµατα. Οι δοµές δεδοµένων που 

χρησιµοποιούνται για αυτόν τον αλγόριθµο είναι ίδιες µε αυτές του 

προηγούµενου. Η µόνη διαφορά είναι η χρήση µιας νέας δοµής της 

max_check. Η max_check είναι ένας µονοδιάστατος πίνακας µε dis_num 

στοιχεία (όσοι δηλαδή και οι περιορισµοί) και χρησιµοποιείται για τον 

καθορισµό του backjumping point. Αρχικά όλα τα στοιχεία του είναι 0. Αν 

βρεθεί κατάλληλος διαζευκτικός όρος για έναν περιορισµό D(i) τότε το 

στοιχείο max_check[i] παίρνει τη τιµή i-1. Σε περίπτωση όµως που για 

κάποιον περιορισµό φτάσουµε σε αδιέξοδο τότε χρησιµοποιούµε τα ένοχα σετ 

για να εντοπίσουµε το backjumping point και το στοιχείο του max_check που 

αντιστοιχεί σε αυτό το περιορισµό παίρνει τη τιµή του backjumping point. 

Έτσι, αν φτάσουµε σε αδιέξοδο στον περιορισµό D(i), το σηµείο στο οποίο θα 
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επιστρέψουµε θα είναι το j=max_check[i]. Οι ακµές που εισήχθαν για τους 

ενδιάµεσους περιορισµούς αφαιρούνται από τον γράφο. 

Όσον αφορά τη κύρια συνάρτηση αυτή είναι ίδια µε αυτή που είδαµε για 

τον αλγόριθµο simple backtracking. Η κύρια συνάρτηση θα είναι ίδια και για 

τους δύο επόµενους αλγόριθµους και αυτό που θα µελετήσουµε θα είναι οι 

συναρτήσεις FORWARD  και BACKWARD που παρουσιάζουν κάποιες 

διαφορές.  Ο ψευδοκώδικας της FORWARD για αυτόν τον αλγόριθµο είναι η 

εξής: 

 

1. Function FORWARD(count) 

2. consistent=false 

3. disjunct=1 

4. length=NO_OF_DISJUNCTS(count) 

5. while (disjunct length and consistent=false) do ≤

6.     if (current_domain[count][disjunct]=διαθέσιµος) then  

7.   propagation_result=CHECK_CONSISTENCY1(count, 

D(count,disjunct)) 

8.       if (propagation_result=success) then 

9.           consistent=true 

10.           solution[count]=disjunct 

11.           max_check[count]=count-1 

12.       else 

13.           current_domain[count][disjunct]=αποκλεισµένος 

14.           REMOVE_CONSTRAINT(count) 

15.           if (propagation_result > max_check[count]) then  

16.               max_check[count]=propagation_result 

17.           end if 

18.       end if  

19.       disjunct=disjunct+1 

20. end while 
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21. if (consistent=true) then return count+1 

22. else return count     

 

Πριν δείξουµε τις διαφορές αυτής της FORWARD µε αυτή του 

προηγούµενου αλγορίθµου ας επισηµάνουµε αρχικά την σηµαντικότερη 

διαφορά τους. Σε αυτόν τον αλγόριθµο καλούµε τη συνάρτηση 

CHECK_CONSISTENCY1 η οποία κάνει ακριβώς ότι και η 

CHECK_CONSISTENCY µε τη διαφορά ότι αυτή επιστρέφει και τον ένοχο 

περιορισµό σε περίπτωση που έχουµε ανεπιτυχή εισαγωγή διαζευκτικού όρου. 

Όσον αφορά την υπόλοιπη συνάρτηση, διαφορές εντοπίζονται σε δύο 

σηµεία. Το πρώτο σηµείο είναι η σειρά 11 στην οποία ανανεώνουµε τον 

πίνακα max_check σε περίπτωση που η ακµή που εισήχθη δεν παραβιάζει τη 

συνέπεια του γράφου. Το δεύτερο σηµείο είναι  οι γραµµές 15-16. Σε 

περίπτωση που παραβιάζεται η συνέπεια του γράφου ο αλγόριθµος ελέγχει αν 

η τιµή του ένοχου περιορισµού που επέστρεψε η CHECK_CONSISTENCY1 

είναι µεγαλύτερη από την τιµή του max_check για τον υπό εξέταση 

περιορισµό. Σε αυτή τη περίπτωση ο max_check παίρνει τη τιµή του ένοχου 

περιορισµού. Αυτό γίνεται έτσι ώστε αν χρειαστεί να κάνουµε backjumping, 

να επιστρέψουµε στον κοντινότερο µε τον υπό εξέταση περιορισµό. 

Η συνάρτηση BACKWARD που φαίνεται πιο κάτω, έχει όπως θα δούµε 

περισσότερες διαφορές από την αντίστοιχη για τον simple backtracking. 

 

1. Function BACKWARD(count) 

2. bjpoint=max_check[count] 

3. max_check[count]=0 

4. disjunct=1 

5. length=NO_OF_DISJUNCTS(count) 

6. while (disjunct  length) do ≤

7.      current_domain[count][disjunct]=διαθέσιµος 

8.      disjunct=disjunct+1 
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9. end while 

10. for (j=count-1 downto bjpoint+1) do 

11.     max_check[j]=0 

12.     instantiated_disjunct=solution[j] 

13.     REMOVE_CONSTRAINT(j) 

14.     solution[j]=0 

15.     disjunct=1 

16.     length=NO_OF_DISJUNCTS(count) 

17.     while (disjunct  length) do ≤

18.        current_domain[count][disjunct]=διαθέσιµος 

19.        disjunct=disjunct+1 

20.     end while 

21. end for 

22. instantiated_disjunct=solution[bjpoint] 

23. REMOVE_CONSTRAINT(bjpoint) 

24. current_domain[bjpoint][instantiated_disjunct]=αποκλεισµένος 

25. disjunct=solution[bjpoint]+1 

26. length=NO_OF_DISJUNCTS(bjpoint) 

27. while (disjunct  length and consistent=false) do ≤

28.     if (current_domain[bjpoint][disjunct]=διαθέσιµος) then 

29.         consistent=true 

30.     end if 

31. end while 

32. solution[bjpoint]=0 

33. return bjpoint 

 

Και για αυτή τη συνάρτηση θα αναφέρουµε µόνο τα σηµεία στα οποία 

υπάρχει διαφορά σε σχέση µε τη συνάρτηση BACKWARD του αλγόριθµου 

simple backtracking. Η συνάρτηση αυτή καλείται όταν έχουµε φτάσει σε 

αδιέξοδο για έναν περιορισµό. Με τη βοήθεια της συνάρτησης 

 33



CHECK_CONSISTENCY1 και της FORWARD έχουµε εντοπίσει το 

backjumping point και το έχουµε καταχωρηµένο στην αντίστοιχη θέση του 

max_check. Στη γραµµή 2 αποθηκεύεται η τιµή του backjumping point στη 

µεταβλητή bjpoint και στη γραµµή 3 επαναφέρουµε σε 0 την αντίστοιχη τιµή 

του max_check για τον υπό εξέταση περιορισµό. 

Στη συνέχεια, η συνάρτηση θα πρέπει να αναιρέσει όλες τις ενέργειες και 

τις µεταβλητές του υπό εξέταση περιορισµού, του περιορισµού που 

αντιστοιχεί στο backjumping point αλλά και όσων περιορισµών 

παραµβάλονται. Οι γραµµές 6-9 επαναφέρουν την κατάσταση των 

διαζευκτικών όρων του υπό εξέταση περιορισµού (count). Οι γραµµές 10-21 

επαναφέρουν στην αρχική κατάσταση όλους τους περιορισµούς που 

παρεµβάλλονται (αυτούς δηλαδή ανάµεσα στους περιορισµού count και 

bjpoint)  ενώ οι υπόλοιπες είναι για τον περιορισµό που δείχνει η µεταβλητή 

bjpoint. 

Ο αλγόριθµος αυτός αποτελεί σαφέστατα µια βελτιωµένη έκδοση του 

simple backtracking. Η χρήση του backjumping βοηθά στο να επιστρέψει ο 

αλγόριθµος στον υπεύθυνο περιορισµό για το αδιέξοδο. Οι επόµενοι 

αλγόριθµοι χρησιµοποιώντας τη µέθοδο forward checking προσπαθούν να 

εντοπίσουν ένα αδιέξοδο προτού αυτό συµβεί. Η διαφορά µεταξύ τους είναι 

ότι ο ένας χρησιµοποιεί και τη µέθοδο backjumping ενώ ο άλλος όχι. Για το 

λόγο αυτό θα τους δούµε και τους 2 µαζί στην επόµενη ενότητα 

 

3.3 Οι αλγόριθµοι forward checking και forward checking with 

backjumping 

 

Οι αλγόριθµοι που θα µελετήσουµε σε αυτή την ενότητα είναι ουσιαστικά  

ίδιοι µε αυτούς που είδαµε πιο πάνω µε τη διαφορά ότι χρησιµοποιείται η 

µέθοδος forward checking. Συγκεκριµένα πρόκειται για τους αλγόριθµους 

forward checking και forward checking with backjumping. Για το λόγο αυτό 
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θα δοθεί σε αυτήν την ενότητα µεγαλύτερη βαρύτητα στην ανάλυση του 

forward checking. 

 

3.3.1 Η µέθοδος forward checking 

 

Η µέθοδος αυτή είναι ένας αλγόριθµος που κάνει ελέγχους σε 

µελλοντικούς περιορισµούς προκειµένου να εντοπίσει το ενδεχόµενο κάποιος 

από αυτούς τους περιορισµούς  να βρεθεί σε αδιέξοδο. Συγκεκριµένα, αντί να 

ελέγχει τον υπό εξέταση διαζευκτικό όρο αν είναι συνεπής µόνο µε τους 

παρελθοντικούς κάνει ακριβώς το ίδιο και µε τους µελλοντικούς. 

Έτσι, όταν γίνει η εισαγωγή ενός διαζευκτικού όρου D(i,j), στη συνέχεια 

ελέγχουµε τους µελλοντικούς αν είναι συνεπείς µε τον γράφο όπως αυτός έχει 

προκύψει µετά και την εισαγωγή του D(i,j). Σε περίπτωση που κάποιος 

παραβιάζει τη συνέπεια αφαιρείται από τον περιορισµό, αφού σε καµιά 

περίπτωση δεν πρόκειται να επιλεχθεί. Σε περίπτωση που αφαιρεθούν όλοι οι 

διαζευκτικοί όροι ενός περιορισµού αυτό σηµαίνει πως ο γράφος αυτός οδηγεί 

σίγουρα σε αδιέξοδο. Για το λόγο αυτό αφαιρείται από τον γράφο ο 

διαζευκτικός όρος D(i,j) και δοκιµάζουµε τον D(i,j+1).  

Αν δε βρεθεί κατάλληλη ανισότητα για τον περιορισµό D(i) τότε θα πρέπει 

να επιστρέψουµε σε κάποιον από τους παρελθοντικούς περιορισµούς. O 

αλγόριθµος forward checking επιστρέφει στον αµέσως προηγούµενο 

περιορισµό, δηλαδή τον D(i-1), ενώ ο forward checking with backjumping 

στον ένοχο περιορισµό όπως δείξαµε στην ενότητα 3.2.  

Το µεγάλο πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ο εντοπισµός αδιεξόδου 

σε πρώιµο στάδιο. Έτσι ο αλγόριθµος δεν αναλώνεται σε εξέταση 

περιπτώσεων που δεν οδηγούν σε λύση. Το µοναδικό µειονέκτηµα  της 

µεθόδου είναι οι πολλοί έλεγχοι συνέπειας που απαιτούνται αφού για την 

εισαγωγή ενός διαζευκτικού όρου απαιτείται έλεγχος συνέπειας για όλους 

τους µελλοντικούς. Όπως γίνεται αντιληπτό, η χρήσης µιας γρήγορης µεθόδου 
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για τον έλεγχο συνέπειας µπορεί να βελτιώσει την απόδοση του αλγορίθµου 

σε σηµαντικό βαθµό. 

Η επόµενη ενότητα περιέχει παράδειγµα του τρόπου λειτουργείας των δύο 

αλγορίθµων µε σκοπό να γίνει πλήρως κατανοητή µε η µέθοδος forward 

checking. 

 

3.3.2 Παράδειγµα 

 

Ας υποθέσουµε ότι έχουµε ένα πρόβληµα µε 5 µεταβλητές και 6 

περιορισµούς. Οι περιορισµοί είναι οι εξής: 

 

D(1) x2-x1≤5   x∨ 3-x4≤6 

D(2) x3-x1≤4   x∨ 3-x4≤5 

D(3) x5-x4≤ -6   x∨ 3-x4≤4 

D(4) x1-x3≤0   x∨ 3-x4≤2 

D(5) x3-x5≤2   x∨ 1-x3≤ -6 

D(6) x1-x2≤ -8   x∨ 4-x3≤1 

 

Και οι δύο αλγόριθµοι έχουν αρχικά την ίδια συµπεριφορά. Από τον 

περιορισµό D(1) επιλέγουµε τον πρώτο διαζευκτικό όρο (x2-x1≤5). Κάνοντας 

forward checking βλέπουµε ότι ο διαζευκτικός όρος D(6,1) παραβιάζει τη 

συνέπεια του έως τώρα γράφου  αφού σχηµατίζεται ο κύκλος δύο κόµβων 1-

2-1 µε συνολικό βάρος -3 (αυτή τη στιγµή ο γράφος αποτελείται µόνο από µία 

ακµή, την 1 2 ). Για το λόγο αυτό η ανισότητα D(6,1) αφαιρείται.  ⎯→⎯5

Στο δεύτερο περιορισµό ξαναπαίρνουµε την πρώτη ανισότητα (x3-x1≤4) 

και ελέγχουµε αν κάποιος από τους διαζευκτικούς όρους των µελλοντικών 

περιορισµών παραβιάζει τη συνέπεια του γράφου. Και πάλι σχηµατίζεται 

αρνητικός κύκλος αυτή τη φορά εξαιτίας του D(5,2) ο οποίος αφαιρείται και 

αυτός από το πρόβληµα. Για τους περιορισµούς D(3) και D(4) επιλέγουµε τις 

ανισότητες D(3,1) και D(4,1) αντίστοιχα. Το πρόβληµα αυτή τη στιγµή µετά 
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και την αφαίρεση των διαζευκτικών όρων αλλά και ο γράφος φαίνονται 

ακριβώς πιο κάτω. Σκιασµένοι είναι οι διαζευκτικοί όροι που επιλέχθηκαν έως 

τώρα. 

 

D(1) x2-x1≤5   x∨ 3-x4≤6 

D(2) x3-x1≤4   x∨ 3-x4≤5 

D(3) x5-x4≤ -6   x∨ 3-x4≤4 

D(4) x1-x3≤0   x∨ 3-x4≤2 

D(5) x3-x5≤2 

D(6)          x4-x3≤1 

 

 
Εικόνα 3.5: Ο γράφος του προβλήµατος µετά από 4 βήµατα 

 

Φτάνοντας στον περιορισµό D(5) επιλέγουµε  τον µοναδικό 

εναποµείναντα διαζευκτικό όρο, τον x3-x5≤2. Προσθέτουµε δηλαδή στον 

παραπάνω γράφο την ακµή 5 3. Κάνοντας forward checking βλέπουµε 

πως η ακµή D(6,2) δηµιουργεί τον αρνητικό κύκλο 3-4-5-3. ∆ιαγράφοντας 

όµως και αυτή αφήνουµε τον περιορισµό D(6) χωρίς διαζευκτικούς όρους. 

Επίσης, επειδή έχει διαγραφεί ο D(5,2) ο αλγόριθµος θα πρέπει να επιστρέψει 

σε κάποιον από τους παρελθοντικούς. Ο αλγόριθµος forward checking (χωρίς 

⎯→⎯2
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backjumping) θα επέστρεφε στον τέταρτο περιορισµό και θα αναιρούσε την 

εισαγωγή της D(4,1), δηλαδή της ακµής 3 1, η οποία δε συµµετέχει στον 

αρνητικό κύκλο και φταίει που o D(6) µένει άδειος.  

⎯→⎯0

Αντίθετα, ο forward checking with backjumping επιστρέφει στη πηγή του 

προβλήµατος. Το αδιέξοδο οφείλεται  στο γεγονός ότι δεν µπορούσε να 

βρεθεί συνεπής διαζευκτικός όρος για τον περιορισµό D(5). Η ανισότητα 

D(5,2) αποκλείστηκε από το forward check της D(2,1). Άρα το ένοχο σετ της 

είναι το {D(2)}. Η D(5,1) αποκλείστηκε επειδή άφηνε τον περιορισµό D(6) 

χωρίς διαζευκτικούς όρους. Άρα οι υπεύθυνοι διαζευκτικοί όροι για τον 

αποκλεισµό της D(5,1) είναι αυτοί που µε την εισαγωγή τους συµµετείχαν στο 

«άδειασµα» του D(6).  O D(6,1) αφαιρέθηκε από το forward check του 

D(1,1). O D(6,2) αφαιρέθηκε επειδή δηµιουργούσε αρνητικό κύκλο µε τις 

ακµές D(3,1) και D(5,1). Συνεπώς οι υπεύθυνοι περιορισµοί  για τον 

αποκλεισµό του D(6,1), άρα  και του D(5,1),είναι οι D(1) και D(3). Από τα 

δύο ένοχα σετ ο περιορισµός που βρίσκεται πιο κοντά στον υπό εξέταση 

περιορισµό (D(5)) είναι ο D(3).  

Ο αλγόριθµος θα επιστρέψει στον περιορισµό D(3) (αφού αναιρέσει πρώτα 

όλες τις εισαγωγές στους περιορισµούς D(5) και D(4)) και αφού αφαιρέσει 

την ακµή D(3,1) θα εισάγει την αµέσως επόµενη δηλαδή την D(3,2). Στη 

συνέχεια ο αλγόριθµος θα εισάγει τις ακµές D(4,1), D(5,1) και D(6,2) και θα 

τερµατίσει. Ο τελικός γράφος του προβλήµατος φαίνεται ακριβώς πιο κάτω. 
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Εικόνα 3.6: Ο γράφος µετά τον τερµατισµό του αλγόριθµου 

 

 

3.3.3 ∆οµές δεδοµένων και µεταβλητές 

 

Οι δοµές δεδοµένων και οι µεταβλητές που απαιτούνται για τους δύο 

αυτούς αλγορίθµούς είναι ίδιες µε αυτές που περιγράφονται στην ενότητα 

3.1.1 και αφορούν τους αλγορίθµους simple backtracking και simple 

backtracking with backjumping. Επειδή όµως είναι απαραίτητη η αποθήκευση 

περαιτέρω πληροφοριών για το forward checking, στην ενότητα αυτή θα 

δούµε ποιες δοµές και µεταβλητές χρησιµοποιούµε. 

Για κάθε περιορισµό D(i) θα πρέπει ο αλγόριθµος να κρατά πληροφορίες 

για δύο πράγµατα: 

 

• Θα πρέπει να αποθηκεύουµε τους διαζευκτικούς όρους κάθε 

περιορισµού που διαγράφηκαν λόγω forward check παρελθοντικών 

περιορισµών.  
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• Θα πρέπει όταν εισάγουµε µια ανισότητα ενός περιορισµού να 

αποθηκεύουµε τους περιορισµούς που επηρεάζει το forward check 

αυτής. 

 

Επίσης θα πρέπει να αλλάξουµε τη σηµασιολογία του πίνακα 

current_domain. Για τους αλγόριθµους που εξετάζουµε αυτή τη στιγµή ο 

current_domain κρατά πληροφορίες που έχουν να κάνουν µε το φιλτράρισµα. 

Ας υποθέσουµε ότι προσπαθούµε να εισάγουµε τον διαζευκτικό όρο D(i,j) και 

ότι µε το forward check βρίσκουµε πως πρέπει να αφαιρεθεί ο µελλοντικός 

διαζευκτικός όρος D(k,l). Σε αυτή τη περίπτωση η τιµή του 

current_domain[k,l] είναι ίση µε i. Με αυτό τον τρόπο ξέρουµε πως η 

ανισότητα D(k,l) αφαιρέθηκε εξαιτίας του φιλτραρίσµατος της ανισότητας 

που εισάγαµε για τον περιορισµό D(i). Οι υπόλοιπες νέες δοµές είναι οι εξής: 

 

• future_element: για κάθε περιορισµό κρατάµε µια λίστα µε τους 

περιορισµούς µε τους οποίους αυτός έρχεται σε «ρήξη» όταν κάνει 

forward check. Αν για παράδειγµα ο περιορισµός j βρίσκεται στη 

λίστα του i αυτό σηµαίνει πως κάποιος διαζευκτικός όρος του D(j) 

αφαιρέθηκε λόγω του φιλτραρίσµατος που έγινε στην εισαγωγή 

ακµής για τον D(i). 

• future_fc: είναι ένας µονοδιάστατος πίνακας µε dis_num στοιχεία. 

Κάθε στοιχείο του πίνακα είναι µια λίστα τύπου future_element. 

 

Οι δύο παραπάνω δοµές αφορούν και τους δύο αλγορίθµους. Αντίθετα, οι 

δοµές που ακολουθούν αφορούν µόνο τον αλγόριθµο forward checking with 

backjumping. 

 

• past_element: για κάθε περιορισµό κρατάµε µια λίστα η οποία 

περιέχει παρελθοντικούς περιορισµούς που κατά τη διάρκεια του 

forward check ήρθαν σε «ρήξη» µε αυτόν. Αν για παράδειγµα ο 
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περιορισµός j βρίσκεται στη λίστα του i αυτό σηµαίνει πως στην 

εισαγωγή ακµής και το φιλτράρισµα του παρελθοντικού 

περιορισµού D(j) κάποιος διαζευκτικός όρος του D(i) αφαιρέθηκε. 

• past_fc: είναι ένας µονοδιάστατος πίνακας µε dis_num στοιχεία. 

Κάθε στοιχείο του πίνακα είναι µια λίστα τύπου past_element. 

 

Επίσης θα πρέπει να αναφέρουµε ότι για τον forward checking with 

backjumping χρησιµοποιείται ο µονοδιάστατος πίνακας max_check, µία δοµή 

άκρως απαραίτητη για το καθορισµό του backjump point που την είδαµε στον 

αλγόριθµο simple backtracking with backjumping.  

 

3.3.4 Οι συναρτήσεις των δύο αλγορίθµων  

 

Σε αυτή την ενότητα θα δούµε τις κυριότερες συναρτήσεις που είναι 

απαραίτητες  για τη σωστή λειτουργία των δύο αλγορίθµων. Σε αντίθεση µε 

τους προηγούµενους αλγόριθµους, εδώ θα δούµε εκτός από τις FORWARD 

και BACKWARD άλλη µία συνάρτηση: τη CHECK_FORWARD. Η 

συνάρτηση αυτή είναι ίδια και για τους δύο αλγορίθµους µε ορισµένες 

µικροδιαφορές. 

 

1. Function CHECK_FORWARD (future_disjunction, count) 

2. disjunct=1 

3. length=NO_OF_DISJUNCTS(future_disjunction) 

4. while (disjunct length) do ≤

5.     if (current_domain[future_disjunction][disjunct]=διαθέσιµος) then 

6.       propagation_result=CHECK_CONSISTENCY2(future_disjunction, 

7.                                                                            D(future_disjunction, 

disjunct) 

8.        if (propagation_result=inconsistency) then 

9.            current_domain[future_disjunction][disjunct]=count 
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10.        end if 

11.        REMOVE_CONSTRAINT(future_disjunction) 

12.      end if 

13.      disjunct=disjunct+1 

14. end while 

15. add future_disjunction to future_fc[count] 

16. if (for disjunct=1,…,length 

17.     current_domain[future_disjunction][disjunct]≠ διαθέσιµος 

18.     return false 

19. else return true 

 

Η συνάρτηση CHECK_FORWARD χρησιµοποιείται για το 

forward_checking. ∆έχεται ως ορίσµατα τον περιορισµό για τον οποίο γίνεται 

το φιλτράρισµα (count) και έναν µελλοντικό περιορισµό ο οποίος φιλτράρεται 

(future_disjunction). Ως έξοδο επιστρέφει false στη περίπτωση που όλοι οι 

διαζευκτικοί όροι του µελλοντικού περιορισµού  αφαιρεθούν (αν µείνει άδειος 

δηλαδή ο περιορισµός) ενώ σε διαφορετική περίπτωση επιστρέφει true.  

Η συνάρτηση ξεκινά από τον πρώτο διαζευκτικό όρο του µελλοντικού 

περιορισµού και τους ελέγχει έναν προς έναν αν παραβιάζουν τη συνέπεια του 

γράφου όπως αυτός έχει διαµορφωθεί µετά και την επιλογή ακµής για τον 

περιορισµό count. Αν κάποια από τις ανισότητες είναι ασυνεπής τότε 

ενηµερώνεται κατάλληλα ο πίνακας current_domain. Επειδή ο έλεγχος 

συνέπειας γίνεται µε τη βοήθεια της IDPC, η οποία για να ελέγξει µια 

ανισότητα την εισάγει στον γράφο, καλείται στη γραµµή 11 η 

REMOVE_CONSTRAINT. Πρόκειται για µια συνάρτηση που αφαιρεί την 

ακµή ενός περιορισµού από τον γράφο ενηµερώνοντας ταυτόχρονα και τις 

απαραίτητες δοµές. 

Σε περίπτωση που έστω και ένας διαζευκτικός όρος του µελλοντικού 

περιορισµού αφαιρεθεί, ενηµερώνεται ο πίνακας  future_fc.  Στις τελευταίες 

τέσσερις γραµµές τις συναρτήσεις καθορίζεται η έξοδος της. Αν αφαιρέθηκαν 
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όλοι οι διαζευκτικοί όροι του περιορισµού future_disjunction επιστρέφεται 

false. ∆ιαφορετικά η συνάρτηση επιστρέφει true. 

Η συνάρτηση αυτή παρουσιάζει ορισµένες µικροδιαφορές για τους δύο 

αλγορίθµους. Συγκεκριµένα, για τον forward checking ο έλεγχος συνέπειας 

γίνεται από τη συνάρτηση CHECK_CONSISTENCY που χρησιµοποιήσαµε 

και στον simple backtracking ενώ για τον forward checking with backjumping 

χρησιµοποιείται µια τροποποιηµένη έκδοση, η CHECK_CONSISTENCY2. 

Στον simple backtracking with backjumping είχαµε δει την 

CHECK_CONSISTENCY1 η οποία συν τοις άλλοις επέστρεφε το 

backjumping point. Η CHECK_CONSISTENCY2 επιστρέφει τον κοντινότερο 

περιορισµό που ευθύνεται για την ασυνέπεια εξαιρουµένου του D(count).  

Επίσης, αν απαιτείται ενηµέρωση του future_fc τότε θα πρέπει για τον 

forward checking with backjumping να ενηµερώσουµε και τον past_fc. Tέλος, 

αν η συνάρτηση πρόκειται να επιστρέψει false τότε θα πρέπει για τον forward 

checking with backjumping να επιστρέψει και τον κοντινότερο υπεύθυνο 

περιορισµό για να µπορέσει να καθοριστεί το backjumping point.  

Ας περάσουµε τώρα στις δύο κύριες συναρτήσεις, τη FORWARD και τη 

BACKWARD. Οι δύο αυτές συναρτήσεις είναι παρόµοιες για τους δύο 

αλγόριθµους άλλα όχι ίδιες. Για το λόγο αυτό θα αναλύσουµε µόνο αυτές για 

τον forward checking with backjumping που είναι λίγο πιο σύνθετες. 

 

1. Function FORWARD(count) 

2. consistent=false 

3. disjunct=1 

4. length=NO_OF_DISJUNCTS(count) 

5. while (disjunct length and consistent=false) do ≤

6.    if (current_domain[count][disjunct]=διαθέσιµος) then 

7.       consistent=true 

8.       propagation_result=CHECK_CONSISTENCY(count, 

D(count,disjunct)) 
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9.       i=count+1 

10.       while (i dis_num and consistent=true) do ≤

11.          if fc_result true then ≠

12.             consistent=false 

13.             current_domain[count][disjunct]=αποκλεισµένος 

14.             UNDO_REDUCTIONS(count) 

15.             REMOVE_CONSTRAINTS(count) 

16.             max_check[count]=max(max_check[count],fc_result) 

17.             max_past_fc=deepest disjunction in past_fc[i] 

18.             max_check[count]=max(max_check[count], max_pat_fc) 

19.          end if 

20.          i=i+1 

21.       end while 

22.     end if 

23.     if (consistent=true) then 

24.         solution[count[]=disjunct 

25.         max_check[count]=count-1 

26.     end if 

27.     else disjunct=disjunct+1 

28. end while 

29. if consistent=true return count+1 

30. else return count 

 

Όπως και οι προηγούµενες FORWARD που είδαµε έτσι και αυτή παίρνει 

ως όρισµα έναν περιορισµό και επιστρέφει τον αµέσως επόµενο σε περίπτωση 

επιτυχούς εισαγωγής ή τον ίδιο σε περίπτωση αποτυχίας. 

Η συνάρτηση ξεκινά από τον πρώτο διαθέσιµο διαζευκτικό όρο και τρέχει 

µέχρι να εισάγει κάποιον. Σε περίπτωση αποτυχίας δοκιµάζει τον επόµενο 

µέχρι αυτοί να εξαντληθούν. Η εισαγωγή µιας ανισότητας στο γράφο γίνεται 

µε τη CHECK_CONSISTENCY. Χρησιµοποιείται η απλούστερη από τις 
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εκδόσεις που είδαµε γιατί αν κάποια ανισότητα είναι διαθέσιµη τότε σίγουρα 

µπορεί να εισαχθεί στον γράφο. Αυτό συµβαίνει επειδή οι διαθέσιµοι όροι του 

περιορισµού έχουν περάσει επιτυχώς τα φιλτραρίσµατα των προηγούµενων 

περιορισµών. 

Στη συνέχεια καλείται η CHECK_FORWARD για όλους τους 

µελλοντικούς περιορισµούς. Αν όλα πάνε καλά η µεταβλητή consistent µένει 

true και η συνάρτηση υποδεικνύει τον αµέσως επόµενο περιορισµό για τον 

οποίο ξανακαλείται η FORWARD. Αν όµως κάποιος από τους µελλοντικούς 

περιορισµούς µείνει λόγω του φιλτραρίσµατος χωρίς διαζευκτικούς όρους 

τότε εκτελούνται οι γραµµές 11-19. 

Σε αυτές τις γραµµές η τιµή της consistent γίνεται false για να κληθεί η 

BACKWARD. Η ανισότητα του περιορισµού που εισάγαµε αφαιρείται και 

αποκλείεται ενώ αναιρούνται και οι αλλαγές που προκάλεσε το φιλτράρισµα 

της ανισότητας αυτής (αυτό γίνεται µε τη βοήθεια της συνάρτησης 

UNDO_REDUCTIONS). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όµως οι 

γραµµές 16-18. 

Αν όλοι οι διαζευκτικοί όροι ενός µελλοντικού περιορισµού D(i) 

αφαιρεθούν η CHECK_FORWARD επιστρέφει τον κοντινότερο υπεύθυνο 

περιορισµό για το άδειασµα (fc_result). Ο περιορισµός αυτός συγκρίνεται µε 

τον κοντινότερο περιορισµό που έχει φιλτράρει ανισότητες του D(i) και η 

µεγαλύτερη τιµή αποθηκεύεται στο max_check[count]. Στη πραγµατικότητα 

αποθηκεύεται µόνο αν η τιµή αυτή είναι µεγαλύτερη από τη προηγούµενη 

τιµή του max_check[count]. Σε περίπτωση που όλα πάνε καλά ο 

max_check[count] παίρνει τη τιµή count-1 (γραµµή 25). Η  συνάρτηση 

FORWARD για τον αλγόριθµο forward checking είναι ακριβώς ίδια χωρίς 

όµως τις γραµµές 16-18 και 25 που έχουν να κάνουν µε τον καθορισµό του 

backjumping point. 

Όσον αφορά τη συνάρτηση BACKWARD αυτή είναι ίδια µε αυτή που 

αναλύσαµε στην ενότητα 3.2.2 και αφορούσε τον αλγόριθµο simple 

backtracking with backjumping. Η µοναδική διαφορά βρίσκεται στην  αρχή 
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της συνάρτησης όπου απαιτούνται οι εξής δύο γραµµές και αφορούν τον 

καθορισµό του backjumping point. 

 

1. max_past_fc=deepest disjunction in past_fc[count] 

2. bjpoint= max(max_check[count],max_past_fc) 

 

Εδώ ο καθορισµός του backjumping point γίνεται µε τη σύγκριση του 

max_check[count] και του κοντινότερου στον count περιορισµό που αφαίρεσε 

µε το φιλτράρισµα του κάποιον από τους διαζευκτικούς όρους του count. 

Αυτά όλα ισχύουν για τον forward checking with backjumping. Για τον 

forward checking η BACKWARD είναι ίδια µε αυτή του simple backtracking. 

Έχουµε µόνο ορισµένες αλλαγές για αναίρεση τιµών σε κάποιες δοµές που 

χρησιµοποιούνται στον forward_checking (π.χ. ο πίνακας future_fc). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

Σύγκριση των αλγορίθµων 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 

συγκριτικής µελέτης των τεσσάρων αλγορίθµων που είδαµε έως τώρα. Για τη 

σύγκριση τους χρειάστηκε αρχικά να γίνει η  υλοποίηση τους. Ο 

προγραµµατισµός έγινε σε Matlab 6.5 και στο ίδιο περιβάλλον 

δηµιουργήθηκαν τυχαία προβλήµατα. Τα τέσσερα προγράµµατα «έτρεξαν» σε 

υπολογιστή µε επεξεργαστή Intel Pentium στα 800MHz, λειτουργικό σύστηµα 

Windows 98SE και RAM 128 MB. Οι αλγόριθµοι συγκρίθηκαν µε βάση τον 

CPU χρόνο που χρειάστηκαν για την επίλυση των προβληµάτων. Επίσης µε 

βάση τα αποτελέσµατα έγινε µια προσπάθεια καθορισµού των δύσκολων 

προβληµάτων.  

 

4.1 Τα τυχαία προβλήµατα 

 

Για τη πειραµατική σύγκριση των τεσσάρων αλγορίθµων ήταν απαραίτητη 

η δηµιουργία τυχαίων DTP προβληµάτων. Η δυσκολία ενός DTP 

προβλήµατος φαίνεται να καθορίζεται από 3 παράγοντες: από τον αριθµό των 

µεταβλητών (n), από τον αριθµό των περιορισµών (m) και από τον αριθµό 

των διαζευκτικών όρων ανά περιορισµό. Αν και συνήθως οι περιορισµοί 

περιέχουν διαφορετικό αριθµό διαζευκτικών όρων µεταξύ τους, εδώ για 

λόγους ευκολίας θα θεωρήσουµε πως όλοι έχουν από k ανισότητες. Τα 

περισσότερα προβλήµατα έχουν να κάνουν µε περιορισµούς που περιέχουν 2 

ή 3 διαζευκτικούς όρους. Στην εργασία αυτή θα επικεντρωθούµε σε 

περιορισµούς µε 2 ανισότητες. 

Τα τυχαία αυτά προβλήµατα δηµιουργούνται ως εξής. Αρχικά 

καθορίζονται οι τρεις παράγοντες που προαναφέραµε και στη συνέχεια για να 
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σχηµατιστεί µια ανισότητα επιλέγονται δύο µεταβλητές µε 1/n πιθανότητα. Σε 

περίπτωση που επιλέξουµε την ίδια µεταβλητή η διαδικασία 

επαναλαµβάνεται. Στη συνέχεια και µε τον ίδιο τρόπο δηµιουργούµε τον 

επόµενο διαζευκτικό όρο του περιορισµού. Αν τύχει να επιλεγεί το ίδιο 

ζευγάρι µεταβλητών σε δύο ανισότητες του ίδιου περιορισµού φροντίζουµε ο 

σταθερός όρος να είναι διαφορετικός έτσι ώστε να δηµιουργηθούν τελικά δύο 

διαφορετικές ανισότητες. Τέλος θα πρέπει να προσθέσουµε ότι ο σταθερός 

όρος είναι πάντοτε ακέραιος και παίρνει τιµές από -100 έως 100 ενώ οι τιµές 

που δοκιµάσαµε όσον αφορά των αριθµό των µεταβλητών ήταν από 10 έως 35 

αυξάνοντας κάθε φορά κατά 5. 

 

4.2 Πως επηρεάζει ο αριθµός των µεταβλητών 

 

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να µελετήσει πως επηρεάζει τη λειτουργία 

των αλγορίθµων η αλλαγή του αριθµού των µεταβλητών. Συγκεκριµένα 

θέλουµε να δούµε πόσο αυξάνεται ο χρόνος επίλυσης των προβληµάτων για 

κάθε αλγόριθµο µε την αύξηση των µεταβλητών. Για το λόγο αυτό, για το 

συγκεκριµένο πείραµα, θα χρησιµοποιήσουµε σταθερό αριθµό περιορισµών 

και ίσο µε 30 ενώ ο αριθµός των διαζευκτικών όρων για κάθε περιορισµό θα 

είναι 2 που είναι και ο συνηθέστερος στη βιβλιογραφία. Τον ρόλο που παίζει 

ο αριθµός των διαζευκτικών όρων και το πως επηρεάζουν την απόδοση των 

αλγορίθµων είναι κάτι που θα δούµε σε µία από τις επόµενες υποενότητες. 

Το πείραµα διεξήχθη ως εξής: µε τη βοήθεια προγράµµατος 

δηµιουργούσαµε τυχαίο πρόβληµα µε τις προαναφερθέντες παραµέτρους και 

µε µια συγκεκριµένη τιµή για τον αριθµό των µεταβλητών. Η αρχική τιµή 

ήταν 30 µεταβλητές. Στη συνέχεια χρησιµοποιήσαµε τους 4 αλγορίθµους για 

την επίλυση του συγκεκριµένου προβλήµατος και καταχωρήσαµε το CPU 

χρόνο που χρειάστηκε ο καθένας από αυτούς. Στη συνέχεια δηµιουργήσαµε 

άλλα 19 τυχαία προβλήµατα µε τις ίδιες παραµέτρους και επαναλάβαµε την 

παραπάνω διαδικασία.  
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Έχοντας λύσει 20 προβλήµατα µιας συγκεκριµένης κατηγορίας 

προβληµάτων βρίσκουµε τον µέσο χρόνο που χρειάστηκε κάθε αλγόριθµος. 

Στη συνέχεια αλλάζουµε τον αριθµό των µεταβλητών και επαναλαµβάνουµε 

το ίδιο για τη νέα αυτή κατηγορία προβληµάτων. Εδώ θα πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι χρησιµοποιήσαµε 20 προβλήµατα για κάθε κατηγορία (και 

όχι λιγότερα) προκειµένου να έχουµε πιο «αντικειµενικούς» χρόνους. Αν σε 

κάποια κατηγορία τύχαινε κάποιο πρόβληµα να χρειάζεται πολύ περισσότερο 

χρόνο από τα υπόλοιπα, καταλαβαίνει κανείς πως ο µέσος όρος θα 

επηρεαζόταν πολύ  αν είχαµε λίγα προβλήµατα. Ο πίνακας 4.1 δείχνει τα 

αποτελέσµατα που πήραµε από αυτό το πείραµα. 

 

αναλογία µεταβλητές simple bj fc fc-bj 

1 30 1,812 3,232 3,322 4,374 

2 15 1,994 3,859 3,758 4,755 

3 10 39,455 18,017 11,983 6,7 

4 7 42,574 22,168 16,79 8,582 

5 6 64,38 37,45 27,41 10,2 

6 5 81,23 45,127 33,478 13,67 

7 4 72,899 40,377 29,973 12,54 

10 3 31,447 17,64 12,694 7,213 

Πίνακας 4.1: Μέσοι χρόνοι αλγορίθµων για προβλήµατα µε 30 περιορισµούς, 2 

διαζευκτικούς όρους  και µεταβλητό αριθµό µεταβλητών. 

 

Ας µελετήσουµε τώρα προσεχτικά τον παραπάνω πίνακα. Η πρώτη στήλη 

δείχνει την αναλογία περιορισµοί/µεταβλητές ενώ η δεύτερη τον αριθµό των 

µεταβλητών για κάθε κατηγορία προβληµάτων όπου κάθε κατηγορία είναι µία 

γραµµή. Οι άλλες 4 στήλες δείχνουν τους µέσους χρόνους των αλγορίθµων 

για κάθε κατηγορία προβληµάτων όπου simple είναι ο simple backtracking, bj 

είναι ο simple backtracking with backjumping, fc είναι ο forward checking και 
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fc-bj είναι ο forward checking with backjumping. Στο υπόλοιπο της εργασίας 

θα γίνεται συχνά χρήση αυτών των συντοµεύσεων για λόγους ευκολίας.  

Ενώ λοιπόν οι µεταβλητές είναι 30, ο simple εµφανίζεται καλύτερος των 

υπολοίπων, ο fc-bj χειρότερος  και οι υπόλοιποι δύο κάπου ανάµεσα µε 

σχεδόν ίδιες τιµές.  Το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται και όταν έχουµε 15 

µεταβλητές, µε µια µικρή αύξηση στους χρόνους για όλους τους αλγορίθµους. 

Τα πράγµατα όµως φαίνεται να αλλάζουν όταν αλλάζουµε τις µεταβλητές 

από 15 σε 10. Ο αλγόριθµος simple αρχίζει να παρουσιάζει µια αστάθεια 

στους χρόνους που χρειάζεται. Ενώ στα περισσότερα προβλήµατα έχει 

ελάχιστα καλύτερους χρόνους (της τάξεως των 5-6 δευτερολέπτων) από τον 

fc-bj, σε ορισµένα απαιτεί απίστευτα µεγάλο χρονικό διάστηµα για την 

επίλυση τους (της τάξεως των 100 sec). Το ίδιο πρόβληµα φαίνεται να 

αντιµετωπίσουν και οι αλγόριθµοι bj και  fc αλλά σε µικρότερο βαθµό. 

Αντίθετα ο fc-bj παρουσιάζει µια σχετική σταθερότητα. Αυτό έχει ως 

συνέπεια ο χρόνος των simple, bj και fc  να αυξηθεί περίπου κατά 37, 14 και 8 

sec αντίστοιχα ενώ για τον fc-bj η αύξηση είναι περίπου 2 sec. 

Αρχικά λοιπόν αυτό που διακρίνει κανείς είναι ότι η µείωση του αριθµού 

των µεταβλητών δηµιουργεί δυσκολότερα προβλήµατα µε αποτέλεσµα οι 

αλγόριθµοι να χρειάζονται περισσότερο χρόνο. 

Η αλλαγή του αριθµού των µεταβλητών από 10 σε 7 συνεχίζει να προκαλεί 

αυξήσεις στους χρόνους, µικρότερες όµως από αυτές που παρατηρήσαµε στην 

προηγούµενη αλλαγή. Η µόνη ίσως διαφορά είναι ότι πλέον ο fc-bj έχει 

καλύτερους χρόνους και στα 20 προβλήµατα αυτής της κατηγορίας σε σχέση 

µε τους άλλους 3 αλγορίθµους. Το ίδιο συµβαίνει και για τα προβλήµατα µε 6 

µεταβλητές µε µόνη διαφορά ίσως την µεγάλη αύξηση στους χρόνους (εκτός 

του fc-bj). 

Παρατηρώντας τις τελευταίες 3 κατηγορίες προβληµάτων σε σχέση µε όσα 

είδαµε έως τώρα φτάνουµε στα εξής συµπεράσµατα: και οι 3 αλγόριθµοι 

δυσκολεύτηκαν περισσότερο στα προβλήµατα µε 5 µεταβλητές ή αλλιώς σε 

αυτά µε αναλογία 6, αφού σε αυτή τη κατηγορία προβληµάτων χρειάστηκαν 
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περισσότερο χρόνο από ότι στις υπόλοιπες κατηγορίες. ∆εύτερη πιο δύσκολη 

κατηγορία είναι αυτή µε αναλογία 7. 

 Ενώ φαινόταν αρχικά στα πειράµατα ότι η µείωση των περιορισµών 

προκαλεί αύξηση του χρόνου επίλυσης , αυτό τελικά αποδείχθηκε λάθος αφού 

µετά από κάποιο σηµείο παρατηρείται µείωση. Επιπλέον, αν υπολογίσει 

κανείς τον µέσο χρόνο επίλυσης όλων των κατηγοριών για κάθε αλγόριθµο θα 

δει πως ταχύτερος αναδεικνύεται ο fc-bj µε 8,504 sec, στη συνέχεια είναι ο fc 

µε 17,426 sec, τρίτος ο bj µε 23,483 sec και τελευταίος ο simple µε 41,974 

sec. 

 

αναλογία µεταβλητές simple bj fc fc-bj 

1 30 0 0 0 0 

2 15 10.04% 19.4% 13.12% 8.71% 

3 10 1887.71% 366.88% 218.86% 40.9% 

4 7 7.9% 23.04% 40.11% 28.09% 

5 6 51.22% 68.94% 63.25% 18.85% 

6 5 26.17% 20.49% 22.14% 34.02% 

7 4 -10,26% -10,52% -10,47% -8,27% 

10 3 -56,86% -56,31% -57,65% -42,48% 

Πίνακας 4.2: Ποσοστιαία µεταβολή του χρόνου των αλγορίθµων από τις αλλαγές του 

αριθµού των µεταβλητών. 

 

Ο πίνακας 4.2 µας δείχνει το ποσοστό µεταβολής του µέσου χρόνου κάθε 

αλγόριθµου σε κάθε πέρασµα από µία κατηγορία σε µία άλλη. Έτσι για 

παράδειγµα, η µείωση των µεταβλητών από 30 σε 15 (ή αλλιώς της αναλογίας 

από 1 σε 2) αύξησε τον χρόνο του simple κατά 10.04%. 

Στα αξιοσηµείωτα συµπεράσµατα που προκύπτουν από µία εις βάθος 

παρατήρηση του πίνακα  είναι ότι η αύξηση της αναλογίας από 1 σε 2 

προκάλεσε µια µικρή και σχετικά ίση µεταβολή στους χρόνους όλων των 

αλγορίθµων µε µεγαλύτερη αυτή του bj η οποία είναι της τάξεως του 19.4%. 
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Επίσης το πέρασµα από την κατηγορία µε αναλογία 2 σε αυτή µε αναλογία 3 

προκάλεσε µε διαφορά τη µεγαλύτερη αύξηση σε χρόνους. Ο simple 

αυξήθηκε κατά 1887.71%, ο bj κατά 366,88%, ο fc κατά 218.86 % και ο fc-bj 

µόλις κατά 40.9%, ένα ποσοστό µικρό συγκρινόµενο µε τα άλλα. 

Από εκεί και πέρα οι µεταβολές δεν παρουσιάζουν κάποια συγκεκριµένη 

κοινή συµπεριφορά µε εξαίρεση ίσως τις δύο τελευταίες. Εκεί οι µειώσεις που 

παρατηρούνται είναι και για τους 4 αλγορίθµους περίπου οι ίδιες. 

Η αστάθεια που παρουσιάζει ο αλγόριθµος simple και για την οποία 

κάναµε λόγο πιο πάνω φαίνεται καλύτερα µε τη βοήθεια του πίνακα 4.2 αφού 

η αύξηση του χρόνου κατά 1887,71 % µαρτυρά του λόγου το αληθές. Το 

διάγραµµα 4.1 δείχνει την πορεία  των τεσσάρων αλγορίθµων και την 

σταθερότητα τους. Η γραµµή του fc-bj είναι σχεδόν ευθεία µε πολύ µικρές 

µεταβολές σε αντίθεση βέβαια µε αυτή του simple που παρουσιάζει πολλές 

διακυµάνσεις. Οι fc και bj βρίσκονται σε µια ενδιάµεση κατάσταση µε τον fc 

να παρουσιάζει καλύτερη συµπεριφορά. 

∆ιάγραµµα 4.1
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∆ιάγραµµα 4.1: Οι µεταβολές των µέσων χρόνων των αλγορίθµων από τη µείωση του 

αριθµού των µεταβλητών. 
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Ένα πρώτο συµπέρασµα που προκύπτει από το πρώτο αυτό πείραµα είναι 

ότι η χρήση της τεχνικής forward checking φαίνεται να είναι αποδοτικότερη 

από αυτή του backjumping χωρίς ωστόσο να θέλουµε να αδικήσουµε τη 

δεύτερη. Προφανώς, µε τη χρήση του forward checking οι αλγόριθµοι είναι σε 

θέση να απορρίψουν κάποιους διαζευκτικούς όρους και να χειρίζεται έτσι ο 

αλγόριθµος καλύτερα τα δύσκολα προβλήµατα τα οποία εκ πρώτης όψεως 

φαίνεται να είναι αυτά µε αναλογία 5 έως 7. 

Το µικρό προβάδισµα που φαίνεται να έχει ο simple στα προβλήµατα µε 

µικρή αναλογία οφείλεται στο ότι αυτά πιθανότατα είναι και τα πιο εύκολα. 

Επειδή ο simple δεν χρειάζεται να κρατά τόσες πληροφορίες όσες οι 

υπόλοιποι φαίνεται πως είναι ταχύτερος, µε αποτέλεσµα να λύνει ταχύτατα 

προβλήµατα στα οποία δεν χρειάζεται να κάνει καθόλου backtrack ή κάνει 

ελάχιστα.  

Αντίθετα, οι άλλοι 3 αλγόριθµοι (και ειδικά ο fc-bj) αναγκάζονται στα 

εύκολα προβλήµατα να κρατάνε πληροφορίες οι οποίες τελικά δεν 

χρειάζονται, όποτε δεν κερδίζουν τα πλεονεκτήµατα που τους παρέχουν οι 

τεχνικές τους.  

Όταν για παράδειγµα έχουµε ένα πρόβληµα 30 περιορισµών µε 30 

µεταβλητές και 2 διαζευκτικούς όρους ανά περιορισµό, η πιθανότερη λύση 

αυτού του προβλήµατος είναι ο πρώτος διαζευκτικός όρος κάθε περιορισµού. 

Σε µια τέτοια περίπτωση, ο simple απλά επιλέγει κάθε φορά τον πρώτο 

διαζευκτικό όρο κάθε περιορισµού, κάνει τον απαραίτητο έλεγχο (ο οποίος 

δεν εντοπίζει αρνητικούς κύκλους) και συνεχίζει στον επόµενο µέχρι να 

φτάσει στον τελευταίο. Το ίδιο κάνουν και οι άλλοι 3, µόνο που πρέπει να 

αποθηκεύουν και  πληροφορίες απαραίτητες για πιθανό backjumping ή να 

κάνουν φιλτραρίσµατα µε τα οποία στο συγκεκριµένο παράδειγµα δεν 

κερδίζουν τίποτα. Αυτές ακριβώς τις σπατάλες εκµεταλλεύεται ο simple και 

έχει ελάχιστα καλύτερους χρόνους στις δύο πρώτες κατηγορίες προβληµάτων. 
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Καθώς φτάνουµε στα δύσκολα προβλήµατα ο simple αναλώνεται σε 

ατελείωτα backtracking προκειµένου να βρει τη λύση ή να βρει πως το 

πρόβληµα δεν έχει καθόλου λύση. Ο bj χρησιµοποιώντας το backjumping 

καταφέρνει να γλιτώσει κάποιο χρόνο και για αυτό παρουσιάζεται καλύτερος 

του simple. Ο fc µε το φιλτράρισµα που του παρέχει το forward checking 

εντοπίζει από πριν τα αδιέξοδα µειώνοντας έτσι τον αριθµό των backtrack που 

πρέπει να κάνει. Επίσης έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει γρήγορα αν ένα 

πρόβληµα δεν έχει λύση κάτι για το οποίο οι δύο προηγούµενοι αλγόριθµοι 

απαιτούν πολύ χρόνο. Τέλος, ο fc-bj συνδυάζει και τις δύο τεχνικές και για 

αυτόν τον λόγο λύνει τα προβλήµατα αυτά σε µικρό χρονικό διάστηµα. 

Όσον αφορά τα προβλήµατα µε πολύ µικρό αριθµό µεταβλητών σε σχέση 

µε τον αριθµό των περιορισµών αυτά φαίνεται πως είναι κυρίως προβλήµατα 

που δεν έχουν λύση, κάτι που οι αλγόριθµοι το εντοπίζουν µετά από λίγους 

ελέγχους. Για τον λόγο αυτό παρατηρούνται  µειώσεις στους χρόνους 

επίλυσης των αλγορίθµων. Οι κυριαρχία των fc και fc-bj οφείλεται στο 

φιλτράρισµα που κάνουν, το οποίο βοηθά πολύ στο να εντοπίζουν ποια 

προβλήµατα έχουν λύση και ποια όχι.   

 

 

4.3 Πως επηρεάζει ο αριθµός των περιορισµών. 

 

Στη προηγούµενη υπόενοτητα πειραµατιστήκαµε και είδαµε πως 

επηρεάζει την απόδοση των αλγορίθµων η αύξηση του αριθµού των 

µεταβλητών. Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν δείχνουν πως αυτό που 

µάλλον επηρεάζει είναι η αναλογία περιορισµοί/µεταβλητές. Στην ενότητα 

αυτή θα δούµε πως επηρεάζει η αλλαγή του αριθµού των περιορισµών. 

Στα πειράµατα που αφορούν αυτή την υποενότητα, ο αριθµός των 

µεταβλητών είναι σταθερός και ίσος µε 5. Ξεκινάµε δηµιουργώντας 

προβλήµατα µε 5 περιορισµούς και αυξάνουµε συνεχώς τους περιορισµούς 

κατά 5, µέχρι να φτάσουµε  τους 40 περιορισµούς. Και εδώ, όπως και 
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προηγουµένως, ο αριθµός των διαζευκτικών περιορισµών κάθε περιορισµού 

είναι πάντα ίσος µε 2. Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν φαίνονται στον 

πίνακα 4.3. 

 

αναλογία περιορισµοί simple bj fc fc-bj 

1 5 0,37 0,37 0,535 0,4675 

2 10 2,58 1,355 1,065 0,8 

3 15 2,72 1,565 1,39 1,03 

4 20 4,63 4,17 2,47 2,14 

5 25 59,393 46,086 19,026 5,43 

6 30 77,254 51,328 29,891 10,338 

7 35 67,667 47,006 24,233 7,54 

8 40 25,676 13,377 10,423 4,587 

Πίνακας 4.3 Μέσοι χρόνοι αλγορίθµων για προβλήµατα µε 5 µεταβλητές, 2 

διαζευκτικούς όρους  και µεταβλητό αριθµό περιορισµών. 

. 

Ο πίνακας 4.3 είναι παρόµοιος µε τον πίνακα 4.1 µόνο που η δεύτερη 

στήλη αφορά περιορισµούς και όχι µεταβλητές. Οι χρόνοι των αλγορίθµων 

ανά κατηγορία προβληµάτων αφορά τους µέσους χρόνους από την επίλυση 20 

προβληµάτων της συγκεκριµένης κατηγορίας. 

Στις πρώτες 4 γραµµές (κατηγορίες προβληµάτων) οι 4 αλγόριθµοι έχουν 

µικρές διαφορές µεταξύ τους. Στη πρώτη κατηγορία, που είναι και τα 

ευκολότερα προβλήµατα, οι simple και bj είναι καλύτεροι των άλλων 2 µε 

βραχεία όµως κεφαλή. Χειρότερους χρόνους παρουσιάζει ο fc. Η κατάταξη 

που προέκυψε από τα πειράµατα της προηγούµενης υποενότητας, εµφανίζεται 

εδώ από τη δεύτερη κιόλας κατηγορία. Ο fc-bj χρειάζεται µόλις 0.8 sec µέσο 

χρόνο για κάθε πρόβληµα, ο fc 1,39, o bj 1,355 και τελευταίος ο simple µε 

2,58 sec. Την ίδια συµπεριφορά, µε πολύ µικρές αυξήσεις στους χρόνους τους, 

παρουσιάζουν οι 4 αλγόριθµοι µετά την αύξηση του αριθµού των 

περιορισµών σε 15 και 20. 
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Μεγάλες αλλαγές στη συµπεριφορά των αλγορίθµων εµφανίζονται όταν 

αυξάνουµε τους περιορισµούς σε 25 (η αναλογία τότε είναι 5). Ο simple 

εκτινάσσει τον χρόνο του από 4,63 sec σε 59,393, ο bj από 4,17 σε 46,086, ο 

fc από 2,47 σε 19,026 και τέλος ο fc-bj  από 2,14 σε 5.43!  

Εδώ θα πρέπει να παρατηρήσουµε το εξής. Ενώ στην υποενότητα 4.2 η 

µεγάλη αύξηση στους χρόνους έγινε όταν η αναλογία πήγε από 2 σε 3, 

αντίστοιχη «έκρηξη» στους χρόνους για αυτήν την υποενότητα έγινε όταν από 

αναλογία ίση µε 4 πήγαµε σε προβλήµατα που έχουν αναλογία ίση µε 5. 

Αυτό συνέβη επειδή τα προβλήµατα µε τα οποία πειραµατιστήκαµε 

προηγουµένως ήταν µεγαλύτερα από αυτά µε τα οποία πειραµατιζόµαστε σε 

αυτήν την υποενότητα. Συγκεκριµένα, όταν η αναλογία έγινε 3 στις 

προηγούµενες µετρήσεις (τότε είχαµε και τις µεγάλες αυξήσεις σε χρόνους) τα 

προβλήµατα είχαν 10 µεταβλητές και 30 περιορισµούς. Στις µετρήσεις που 

απεικονίζονται στον πίνακα 4.3. τα προβλήµατα για την ίδια αναλογία είναι µε 

5 µεταβλητές και 15 περιορισµούς και είναι αρκετά εύκολα ώστε να τα 

λύνουν οι 4 αλγόριθµοι σε πολύ µικρούς χρόνους. 

Επιπλέον, ο λόγος για τον οποίο παρατηρείται µια τόσο µεγάλη αύξηση 

στις επιδόσεις των αλγορίθµων για τα προβλήµατα µε αναλογία 5, είναι 

επειδή έχουµε αρκετά τα οποία δεν έχουν λύση και για τα οποία οι αλγόριθµοι 

απαιτούν αρκετό ψάξιµο µέχρι να φτάσουν σε αυτό το συµπέρασµα.  Αυτό 

συµβαίνει για όλους τους αλγορίθµους πλην του fc-bj. Ενώ λοιπόν οι άλλοι 3 

χρειάζονται για τη πλειονότητα των προβληµάτων αυτής της κατηγορίας  

χρόνους ίσους περίπου µε 10 sec, όταν έρχονται αντιµέτωποι µε προβλήµατα 

χωρίς λύση, οι χρόνοι που απαιτούνται είναι πολύ µεγαλύτεροι. Για 

παράδειγµα, όταν για αναλογία 5 δηµιουργήθηκε τυχαία ένα πρόβληµα χωρίς 

λύση, ο simple χρειάστηκε 157,69 sec., ο bj 137,72sec, ο fc 26,76 sec ενώ ο 

fc-bj χρειάστηκε µόλις 11,7 sec. Όπως καταλαβαίνει κανείς, τέτοιοι χρόνοι 

αυξάνουν τον µέσο χρόνο των αλγορίθµων κατά πολύ, ειδικά αν έχουµε σε 

κάποια κατηγορία πολλά προβλήµατα χωρίς λύση. 
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Συνεχίζοντας την ανάλυση του πίνακα 4.3, παρατηρούµε πως για 30 

περιορισµούς έχουµε και τους µεγαλύτερους χρόνους για όλους τους 

αλγόριθµους κάτι που επιβεβαιώνει την υποψία που είχαµε έως τώρα, ότι 

δηλαδή τα προβλήµατα µε αναλογία 6 είναι τα πιο δύσκολα και απαιτούν 

αρκετό χρόνο για την επίλυσή τους. 

 

∆ιάγραµµα 4.2
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∆ιάγραµµα 4.2: Οι µεταβολές των µέσων χρόνων των αλγορίθµων από τη µείωση του 

αριθµού των περιορισµών. 

 

Για αναλογία ίση µε 7 (35 περιορισµούς) παρατηρείται µια µικρή πτώση 

στους µέσους χρόνους, ενώ για αναλογία ίση µε 8 η πτώση αυτή συνεχίζεται. 

Ο πειραµατισµός σταµατά εδώ γιατί προφανώς δεν υπάρχει κάτι 

αξιοσηµείωτο από εδώ και πέρα µιας και οι µέσοι χρόνοι θα συνεχίζουν να 

αυξάνουν. Και εδώ, όπως και στο προηγούµενο πείραµα, οι δεύτεροι 

µεγαλύτεροι χρόνοι παρατηρούνται στα προβλήµατα µε αναλογία 7 κάτι που 

µας κάνει να συµπεραίνουµε ότι τα δύσκολα προβλήµατα πρέπει να έχουν 

αναλογία κάπου ανάµεσα στο 6 και στο 7. Η διερεύνηση του θέµατος αυτού 
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γίνεται στην αµέσως επόµενη υποενότητα. Η µεταβολή των µέσων χρόνων 

των  αλγορίθµων µε βάση τις µεταβολές που κάναµε στον αριθµό των  

περιορισµών φαίνεται στο διάγραµµα 4.2 που βρίσκεται λίγο πιο πάνω. 

Στο διάγραµµα φαίνεται χαρακτηριστικά το πόσο λίγο επηρεάζει τους 

χρόνους των αλγορίθµων η αύξηση του αριθµού των περιορισµών από 5 µέχρι 

και 20. Το ίδιο εµφανής είναι και η µεγάλη αύξηση των µέσων χρόνων στην 

αλλαγή από 20 σε 25 περιορισµούς. 

Παρατηρώντας κανείς τις καµπύλες µέσων χρόνων των αλγορίθµων βλέπει 

πόσο µικρές διακυµάνσεις παρουσιάζει η καµπύλη του fc-bj, η οποία είναι 

σχεδόν σαν µια ευθεία γραµµή. Αντίθετα η καµπύλη του simple είναι αυτή µε 

τα µεγαλύτερα «σκαµπανεβάσµατα» αφού παρουσιάζει µεγάλη άνοδο όταν 

περνάµε στα προβλήµατα µε 25 περιορισµούς αλλά και µεγάλη κάθοδο όταν 

από 35 πάµε σε 40 περιορισµούς. Αν κάποιος συνεχίσει παραπέρα και 

χρησιµοποιήσει περισσότερους περιορισµούς, φαίνεται πως  οι 4 καµπύλες 

καταλήγουν εν τέλει στα ίδια επίπεδα µε τα προβλήµατα που είχαν 5 έως 20 

περιορισµούς. 

Στην υποενότητα που ακολουθεί αναλύουµε ακόµη περισσότερο το θέµα 

των δύσκολων προβληµάτων. Οι µετρήσεις που έχουν γίνει έως τώρα 

δείχνουν πως η αναλογία των προβληµάτων αυτών βρίσκεται κάπου ανάµεσα 

στο 6 και το 7. Σκοπός των επόµενων µετρήσεων είναι ο ακριβής εντοπισµός 

της αναλογίας που δίνει τα πιο δύσκολα προβλήµατα. Όταν λέµε δύσκολα 

εννοούµε αυτά τα οποία χρειάζονται περισσότερο CPU χρόνο. 

 

4.4 Τα «δύσκολα» προβλήµατα 

 

Στις προηγούµενες δύο υποενότητες, σχολιάζοντας τη συµπεριφορά των 

καµπύλων των τεσσάρων αλγορίθµων φτάσαµε σε ορισµένα συµπεράσµατα 

σχετικά µε την αναλογία των προβληµάτων και τη δυσκολία αυτών καθώς και 

την αλληλεπίδραση που υπάρχει µεταξύ τους . Είδαµε λοιπόν ότι στα 

προβλήµατα µε µικρή αναλογία (περιορισµοί/µεταβλητές) είχαµε χαµηλούς 
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χρόνους επίλυσης και από τους 4 αλγορίθµους , κάτι που συµβαίνει επειδή τα 

προβλήµατα αυτά έχουν πολλές λύσεις. Συνεπώς η εύρεση µιας εκ των 

λύσεων είναι κάτι που γίνεται εύκολα και γρήγορα. Παρόµοιοι χρόνοι 

εµφανίστηκαν και στα προβλήµατα µε µεγάλες αναλογίες. Τα περισσότερα 

από αυτά τα προβλήµατα δεν έχουν λύση και αυτό συνήθως γίνεται φανερό 

µετά από λίγα βήµατα των αλγορίθµων. 

Για να εντοπίσουµε τις αναλογίες για τις οποίες έχουµε δύσκολα 

προβλήµατα  θα πρέπει να κοιτάξουµε στο σηµείο εκείνο στο οποίο γίνεται η 

µετάβαση από τα εύκολα προβλήµατα µε πολλές λύσεις στα εύκολα 

προβλήµατα χωρίς λύσεις. Ο εντοπισµός αυτής της αναλογίας είναι 

σηµαντικός αφού τα δύσκολα προβλήµατα είναι αυτά που συνήθως 

χρησιµοποιούνται για τη σύγκριση αλγορίθµων. Με τον εντοπισµό της 

αναλογίας των δύσκολων προβληµάτων ασχολούνται και οι Στεργίου –

Κουµπαράκης [6] οι οποίοι είναι οι πρώτοι που ασχολούνται µε το πρόβληµα 

αλλά εδώ ακολουθείται µια διαφορετική προσέγγιση. 

Τα πειράµατα που έχουν διεξαχθεί έως τώρα δείχνουν πως όλοι οι 

αλγόριθµοι χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για προβλήµατα µε αναλογία 6 

ενώ οι δεύτεροι µεγαλύτεροι χρόνοι σε αυτά µε αναλογία 7. Μπορούµε λοιπόν 

να συµπεράνουµε πως εκεί ανάµεσα βρίσκεται η αναλογία που αναζητάµε. 

Για τον λόγο αυτό διεξάγουµε το εξής πείραµα. ∆ηµιουργούµε τυχαία 

προβλήµατα µε 5 µεταβλητές και 2 διαζευκτικούς όρους. Αυτό που θα 

αλλάζουµε είναι ο αριθµός των περιορισµών. Οι 5 κατηγορίες προβληµάτων 

που θα έχουµε θα έχουν 30,31,32,33,34 µεταβλητές και αντίστοιχες αναλογίες 

6,6.2,6.4,6.6 και 6.8. Μια σηµαντική διαφορά σε σχέση µε τις υπόλοιπες 

µετρήσεις είναι πως εδώ βρίσκουµε για κάθε κατηγορία τον µέσο CPU χρόνο 

40 και όχι 20 προβληµάτων. Αυτό γίνεται επειδή οι 5 κατηγορίες 

προβληµάτων έχουν πολύ µικρές διαφορές µεταξύ τους και θέλουµε 

µεγαλύτερο δείγµα για να µπορέσουµε να βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµατα. 

Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων φαίνονται στον πίνακα 4.4 που ακολουθεί.  
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περιορισµοί αναλογία simple bj fc fc-bj 

30 6 73,154 53,647 27,334 10,056 

31 6,2 78,954 54,128 30,024 10,833 

32 6,4 82,891 56,874 35,642 11,742 

33 6,6 76,328 54,517 31,211 10,219 

34 6,8 72,775 50,84 27,412 9,654 

 Πίνακας 4.4 Μέσοι χρόνοι αλγορίθµων για προβλήµατα µε 5 µεταβλητές,                  

2 διαζευκτικούς όρους  και µεταβλητό αριθµό περιορισµών. 

 

Το πρώτο που διακρίνει κανείς παρατηρώντας τον πίνακα είναι ότι οι 

αλγόριθµοι έχουν µικρές αυξοµειώσεις στην απόδοση τους για τις διάφορες 

κατηγορίες προβληµάτων. Για την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων θα 

πρέπει αντί να ελέγχουµε τον πίνακα κατά γραµµή να το κάνουµε κατά στήλη. 

Υπενθυµίζουµε πως σκοπός αυτού του πειράµατος είναι η εύρεση της 

αναλογίας που δίνει τα πιο δύσκολα προβλήµατα και όχι η σύγκριση των 

χρόνων των αλγορίθµων. 

Ξεκινώντας από τον αλγόριθµο simple βλέπουµε ότι στα προβλήµατα µε 

αναλογία 6 χρειάστηκε κατά µέσο όρο 73,154 sec. Αυξάνοντας την αναλογία 

σε 6,2 ο χρόνος γίνεται 78,954 sec και όταν πάµε σε προβλήµατα µε 6,4 ο 

χρόνος που απαιτείται γίνεται 82,891 sec. O χρόνος αυτός είναι και ο µέγιστος 

αφού στις επόµενες δύο κατηγορίες προβληµάτων οι χρόνοι µειώνονται. Ένα 

αρχικό συµπέρασµα που προκύπτει λοιπόν είναι ότι τουλάχιστον για τον 

simple η αναλογία που δίνει τα πιο δύσκολα προβλήµατα είναι η 6,4 και 

ακολουθεί η 6,2. 

Ίδια συµπεριφορά εµφανίζει και ο bj µε τη µοναδική διαφορά ότι ο 

δεύτερος µεγαλύτερος χρόνος είναι για τα προβλήµατα µε αναλογία 6,6 

(54,517 sec) αντί για αυτά µε 6,2 (54,128 sec). Τέλος, η αναλογία 6,4 φαίνεται 

πως είναι αυτή η οποία ψάχνουµε και για τους αλγόριθµους fc και fc-bj αφού 

τα προβλήµατα αυτής της κατηγορίας απαιτούν σύµφωνα µε τις µετρήσεις τον 
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περισσότερο χρόνο. Στο διάγραµµα 4.3 που βρίσκεται αµέσως πιο κάτω 

φαίνεται ίσως καλύτερα η απόδοση του κάθε αλγορίθµου σε κάθε κατηγορία 

προβληµάτων. 

 

∆ιάγραµµα 4.3
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∆ιάγραµµα 4.3: Οι µέσοι χρόνοι κάθε αλγορίθµου σε προβλήµατα µε ελάχιστα 

διαφοροποιηµένες αναλογίες για την εύρεση αυτής που δίνει τα πιο δύσκολα προβλήµατα. 
  

 

Συµπερασµατικά λοιπόν µπορούµε να πούµε πως τα πιο δύσκολα 

προβλήµατα είναι αυτά µε αναλογία 6,4. Αν και χρησιµοποιήθηκαν 40 

προβλήµατα για κάθε αναλογία (ή αλλιώς κατηγορία), οι µικρές διαφορές που 

παρατηρήθηκαν στους χρόνους των 5 κατηγοριών µας κάνουν να έχουµε 

κάποιες επιφυλάξεις για το αν αυτό το συµπέρασµα είναι εντελώς σωστό. 

Το µόνο πάντως σίγουρο είναι ότι  οι αναλογίες 6 και 7, άλλα και όσες 

βρίσκονται ενδιάµεσα, µας δίνουν προβλήµατα δύσκολα µε τα οποία 

µπορούµε να συγκρίνουµε και να βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµατα για τους 4 
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αλγορίθµους άλλα και για άλλους αλγορίθµους που πιθανόν κάποιος θελήσει 

να συγκρίνει στο µέλλον. 

Από κει και πέρα, επειδή οι δεύτεροι µεγαλύτεροι χρόνοι εντοπίζονται στα 

προβλήµατα µε αναλογία  6,2 αυτό µας κάνει να πιστεύουµε πως είναι 

καλύτερα κάποιος να εστιάσει σε προβλήµατα µε αναλογία 6  έως 6,5. 

Άλλωστε, οι µετρήσεις αυτής της υποενότητας δείχνουν πως τα προβλήµατα 

µε αναλογία 6,8 χρειάζονται λιγότερο χρόνο από αυτά µε αναλογία 6-6.5 ενώ 

το ίδιο φαίνεται και σε προηγούµενες µετρήσεις για τα προβλήµατα µε 

αναλογία 7. Για λόγους ευκολίας πάντως, στις µετρήσεις που ακολουθούν σε 

επόµενη υποενότητα για τη σύγκριση των 4 αλγορίθµων χρησιµοποιούνται 

τυχαία προβλήµατα µε αναλογία ίση µε 6. Η επόµενη υποενότητα δείχνει την 

επιρροή που έχει ο αριθµός των διαζευκτικών όρων ανά περιορισµό στην 

απόδοση των αλγορίθµων.      

 

 

4.5 Πως επηρεάζει ο αριθµός των διαζευκτικών όρων ανά περιορισµό. 

 

Σε όλες τις µετρήσεις τις οποίες κάναµε έως τώρα τα τυχαία προβλήµατα 

που δηµιουργήσαµε είχαν όλα τους 2 διαζευκτικούς όρους ανά περιορισµό 

γιατί τέτοια προβλήµατα αναφέρονται συχνότερα στη βιβλιογραφία. Η χρήση 

ενός και µόνο διαζευκτικού όρου ανά περιορισµό σαφώς δεν ενδείκνυται 

αφού οι αλγόριθµοι ή θα έβρισκαν τη µία και µοναδική λύση του 

προβλήµατος η οποία είναι όλοι οι διαζευκτικοί όροι του προβλήµατος ή θα 

έβρισκαν πως δεν υπάρχει λύση. Τι γίνεται όµως για περισσότερους 

διαζευκτικούς όρους από 2; Πως αντιδρούν οι αλγόριθµοι σε τέτοια 

προβλήµατα; 

Τα ερωτήµατα που τίθενται παραπάνω πραγµατεύεται η υποενότητα αυτή. 

Στα πειράµατα που έγιναν χρησιµοποιήθηκαν 3 διαζευκτικοί όροι ανά 

περιορισµό για διαφορετικές αναλογίες. Συγκεκριµένα, τα προβλήµατα είναι 

ίδια µε αυτά της υποενότητας 4.2, δηλαδή µε 30 περιορισµούς και µεταβλητό 
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αριθµό µεταβλητών. Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν, όπως θα δούµε και 

στη συνέχεια, επιβεβαιώνουν την επιλογή µας να χρησιµοποιήσουµε έως 

τώρα προβλήµατα µε 2 διαζευκτικούς όρους ανά περιορισµό. 

 

µεταβλητές αναλογία simple bj fc fc-bj 

30 1 2,622 3,847 4,187 4,875 

15 2 3,005 3,955 4,365 5,187 

10 3 4,997 4,692 5,297 4,775 

7 4 5,957 5,322 5,815 5,267 

6 5 5,602 5,315 5,855 4,917 

5 6 5,447 5,775 5,562 4,807 

4 7 4,545 4,425 4,103 4,098 

3 10 4,287 4,112 4,083 3,966 

Πίνακας 4.5 Μέσοι χρόνοι αλγορίθµων για προβλήµατα µε 30 περιορισµούς,                        

3 διαζευκτικούς όρους  και µεταβλητό αριθµό µεταβλητών. 

 

Στα προβλήµατα µε αναλογίες 1 και 2 οι αλγόριθµοι παρουσιάζουν την 

ίδια συµπεριφορά µε αυτή που παρατηρήθηκε στα προβλήµατα µε 2 

διαζευκτικούς όρους. Ο αλγόριθµος simple είναι ο καλύτερος, ακολουθούν οι 

bj και fc, ενώ χειρότερος είναι ο fc-bj. Βέβαια, εδώ ο simple φαίνεται να 

χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο απ’ότι στα προβλήµατα της υποενότητας 

4.2. Συγκεκριµένα, αντί των 1,812 και 1,994 sec που είχαµε εκεί, εδώ οι 

χρόνοι είναι 2,622 και 3,005 sec αντίστοιχα. Αυξηµένοι ελάχιστα είναι και οι 

χρόνοι των υπόλοιπων αλγορίθµων. 

Περνώντας σε προβλήµατα µε αναλογίες 3 και 4, οι χρόνοι και των 4 

αλγορίθµων αυξάνονται αλλά η αύξηση είναι πολύ µικρότερη σε σχέση µε 

αυτή που παρατηρήθηκε στα προβλήµατα µε 2 διαζευκτικούς όρους. Εκεί, στο 

πέρασµα από τα προβλήµατα µε αναλογία 2 σε αυτά µε 3 είχαµε για τον 

simple αύξηση κατά 37,641 sec ενώ εδώ κατά 1,992 sec, για τον bj αύξηση 

κατά 14,158 sec ενώ τώρα µόλις κατά 0,737 sec και για τον fc αύξηση 8,225 
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sec αντί των 0,932 sec που παρατηρούνται εδώ. Τέλος, όσον αφορά τον fc-bj, 

εκεί ο χρόνος του αυξήθηκε κατά 1,945 sec ενώ εδώ µειώθηκε κατά 0,432 sec. 

Το παράδοξο των µικρών αυξοµειώσεων των χρόνων στο πέρασµα από 

τη µία κατηγορία προβληµάτων στην επόµενη παρουσιάζεται καθόλη τη 

διάρκεια του πειράµατος αυτού και  δεν είναι το µόνο παράξενο. Ενώ στα 

προβλήµατα µε 2 διαζευκτικούς όρους και οι 4 αλγόριθµοι χρειάστηκαν τον 

περισσότερο χρόνο σε αυτά µε αναλογία 6 εδώ ο simple και fc-bj 

δυσκολευτήκαν περισσότερο στα προβλήµατα µε αναλογία 4, ο fc σε αυτά µε 

αναλογία 5 και µόνο ο bj σε αυτά µε 6. 

Επίσης, ενώ είχαµε δει έως τώρα τις καµπύλες των αλγορίθµων να 

ανεβαίνουν αρχικά, να φτάνουν σε ένα µέγιστο σηµείο και µετά να πέφτουν, 

εδώ όλοι οι αλγόριθµοι παρουσιάζουν µια σταθερότητα στην απόδοση τους 

ενώ  οι bj και fc-bj παρουσιάζουν 2 τοπικά µέγιστα. Η συµπεριφορά των 

αλγορίθµων φαίνεται καλύτερα στο διάγραµµα 4.4 που βρίσκεται ακριβώς πιο 

κάτω. 

∆ιάγραµµα 4.4
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∆ιάγραµµα 4.4: Οι µέσοι χρόνοι των αλγορίθµων σε προβλήµατα 30 περιορισµών και 3 

διαζευκτικών όρων ανά περιορισµό. 
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Βλέποντας το διάγραµµα 4.4 είναι φανερό πως µε 3 διαζευκτικούς όρους 

ανά περιορισµό είναι δύσκολο κανείς να βγάλει συγκριτικά συµπεράσµατα 

για τους 4 αλγορίθµους. Μπορούµε να πούµε πως και εδώ ο καλύτερος 

αλγόριθµος είναι ο fc-bj αλλά από κει και πέρα η όποια προσπάθεια 

κατάταξης των υπόλοιπων αλγορίθµων είναι αδύνατη.  Ο πίνακας που 

ακολουθεί δείχνει τις διαφορές στις αυξοµειώσεις των χρόνων αυτού του 

πειράµατος µε το πείραµα της υποενότητας 4.2. 

 

  

διαζευκτικοί 

όροι 

Μέγιστη 

αύξηση 

µέγιστη 

µείωση  

2 1887.71% -56,86% 
simple 3 19,212% -16,559% 

2 366.88% -56,31% 

bj 3 18,635% -23,377% 

2 218.86% -57,65% 

fc 3 21,352% -26,231% 

2 40.9% -42,48% 

fc-bj 3 10,304% -14,749% 

Πίνακας 4.6 Οι ποσοστιαίες αυξοµειώσεις των χρόνων για προβλήµατα µε 2 και 3 

διαζευκτικούς όρους. 

 

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει αυτό το οποίο αναφέραµε προ λίγου, ότι 

δηλαδή οι αυξοµειώσεις των χρόνων για αυτά τα προβλήµατα είναι κατά πολύ  

µικρότερες από αυτές που είδαµε στον πίνακα 4.2. Χαρακτηριστικό είναι ότι 

µε 2 διαζευκτικούς όρους είχαµε µέγιστη αύξηση  1887.71% για τον simple 

ενώ για 2 19.212%. Το ίδιο µεγάλες διαφορές παρατηρούνται σε όλους τους 

αλγορίθµους  µε εξαίρεση ίσως τον fc-bj όπου ενώ είχαµε αύξηση 40,9% 

τώρα έχουµε 10,304%.  Αρκετά µεγάλες είναι και οι διαφορές στις µειώσεις 
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όπου προηγουµένως είχαµε για όλους τους αλγορίθµους µειώσεις της τάξης 

του 50% ενώ τώρα οι µειώσεις αυτές κυµαίνονται στο 15-20%. 

Όµως, η τόσο παράξενη συµπεριφορά των αλγορίθµων ίσως τελικά να µην 

είναι και τόσο παράξενη. Η προσθήκη ενός επιπλέον διαζευκτικού όρου σε 

κάθε περιορισµό έκανε τα προβλήµατα σαφώς πιο εύκολα. Πλέον τα 

περισσότερα προβλήµατα έχουν πάρα πολλές λύσεις και λίγα είναι αυτά που 

δεν έχουν καθόλου. Αυτό ευνοεί τους αλγόριθµους simple, bj και fc οι οποίοι 

δεν αναγκάζονται να κάνουν τόσα «πισωγυρίσµατα» όσα στα προηγούµενα 

προβλήµατα. 

Για να καταλάβει κανείς τι εννοούµε, ας δούµε καλύτερα τα προβλήµατα 

µε τα οποία ασχοληθήκαµε. Στην υποενότητα 4.2 είχαµε προβλήµατα 30 

περιορισµών και 2 διαζευκτικών όρων ανά περιορισµό, δηλαδή 60 συνολικά 

ανισότητες. Εδώ, έχοντας 3 διαζευκτικούς όρους/περιορισµό ο αριθµός των 

ανισοτήτων φτάνει τις 90. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς πως οι πιθανότητες να 

φτάσουµε σε αδιέξοδο µειώνονται αισθητά.  

Επίσης, µετά από µία τέτοια αύξηση των ανισοτήτων θα έπρεπε οι 

αλγόριθµοι που χρησιµοποιούν τη µέθοδο forward checking (fc, fc-bj) να 

έχουν µια σηµαντική χρονική σπατάλη προκειµένου να φιλτράρουν ξανά και 

ξανά τους επιπλέον διαζευκτικούς όρους. Αυτό βέβαια δε συµβαίνει σε καµία 

περίπτωση. Αντιθέτως, οι χρόνοι και των 2 αλγορίθµων παρουσιάζονται 

βελτιωµένοι σε σχέση µε προηγουµένως και µάλιστα του fc-bj παραµένουν οι 

καλύτεροι. Το γεγονός αυτό δείχνει πως η χρονική σπατάλη που έπρεπε να 

υπάρχει καλύπτεται από την ευκολία του προβλήµατος µε αποτέλεσµα να 

έχουµε τους παραπάνω χρόνους. 

Συµπερασµατικά λοιπόν µπορούµε να πούµε πως τα προβλήµατα µε 3 

διαζευκτικούς όρους δεν είναι ο ενδεδειγµένος τρόπος πειραµατισµού αφού 

πρόκειται για προβλήµατα ανάλογης ευκολίας  µε αυτά που έχουν 2 

διαζευκτικούς όρους και αναλογία 1 ή 2. 

 

 66



4.6 Συγκριτική µελέτη αλγορίθµων µε σταθερή αναλογία περιορισµοί/ 

µεταβλητές. 

 

Σε όλες τις υποενότητες του 4ου κεφαλαίου έχουµε µελετήσει τη 

συµπεριφορά των αλγορίθµων αλλάζοντας κάθε φορά από µία  µεταβλητή για 

να µπορέσουµε έτσι να δούµε τη συµπεριφορά των αλγορίθµων. Τα 

συµπεράσµατα που έχουν βγει έως τώρα είναι ότι ο ενδεδειγµένος τρόπος 

πειραµατισµού είναι µε προβλήµατα µε δύο διαζευκτικούς όρους ανά 

περιορισµό και ότι αυτό τελικά που επηρεάζει την απόδοση των αλγορίθµων 

είναι η αναλογία περιορισµοί / µεταβλητές. 

Σε αυτή την υποενότητα ασχολούµαστε αποκλειστικά µε προβλήµατα που 

έχουν αναλογία ίση µε 6. Τα προβλήµατα αυτά αποδείχθηκαν σε 

προηγούµενη υποενότητα πως είναι και τα πιο δύσκολα. Το µόνο που θα 

αλλάζει είναι το µέγεθος των προβληµάτων, θα αυξάνεται δηλαδή κάθε φορά 

τόσο ο αριθµός των µεταβλητών όσο και των περιορισµών έτσι ώστε η 

αναλογία να παραµένει σταθερή. Ο αριθµός των διαζευκτικών όρων 

παραµένει πάντοτε 2 ανά περιορισµό. Και εδώ χρησιµοποιούµε 20 

προβλήµατα να κατηγορία προβληµάτων για τον υπολογισµό του µέσου CPU 

χρόνου. Τα αποτελέσµατα που πήραµε καταγράφονται στον πίνακα 4.7 που 

ακολουθεί. 

 

µεταβλητές περιορισµοί simple bj fc fc-bj 
4 24 65,29 32,124 25,641 11,9 
5 30 81,23 45,127 33,478 13,67 
6 36 103,2 56,31 41,38 16,47 
7 42 129,59 69,984 48,66 18,01 
8 48 164,67 83,55 57,91 20,77 
9 54 185,11 95,884 66,17 22,98 

10 60 216,73 111,62 74,325 25,35 
Πίνακας 4.7: Οι µέσοι CPU χρόνοι των αλγορίθµων για προβλήµατα αυξανόµενου µεγέθους και 

αναλογίας ίσης µε 6. 
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Τα αποτελέσµατα που έχουµε στον παραπάνω πίνακα είναι αυτά που 

δείχνουν την πραγµατική απόδοση των αλγορίθµων. Σε όλα τα προβλήµατα ο 

αλγόριθµος fc-bj είναι µε διαφορά ο πιο γρήγορος ενώ η αύξηση του µεγέθους 

των προβληµάτων φαίνεται πως τον επηρεάζει πολύ λίγο.  

Κοντά σε χρόνους είναι οι αλγόριθµοι fc και bj αν και καθώς προχωράµε 

σε πιο µεγάλα προβλήµατα φαίνεται πως ο fc είναι ο ξεκάθαρος νικητής αφού 

έχει αρκετά καλύτερους χρόνους. Τέλος, ο simple είναι αυτός που 

παρουσιάζει τους χειρότερους χρόνους αφού ξεκινά µε χρόνο 65,29 sec στα 

προβλήµατα µε 4 µεταβλητές και 24 περιορισµούς αλλά φτάνει τα 216,73 sec 

στα προβλήµατα των 10 µεταβλητών και 60 περιορισµών, τα οποία είναι και 

τα µεγαλύτερα προβλήµατα µε τα οποία ασχοληθήκαµε. Η σύγκριση µεταξύ 

των αλγορίθµων αλλά και οι διαφορές τους φαίνονται στο διάγραµµα 4.5. 
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∆ιάγραµµα 4.5: Οι µέσοι CPU χρόνοι των αλγορίθµων για προβλήµατα αυξανόµενου µεγέθους 

και αναλογίας ίσης µε 6. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

Επίλογος – Συµπεράσµατα 

 
Η εργασία αυτή ασχολήθηκε µε τα προβλήµατα DTP και µε 4 από τους 

αλγορίθµους που επιλύουν τέτοιου είδους προβλήµατα. Αφού 

παρουσιάστηκαν στον αναγνώστη οι παράµετροι του προβλήµατος 

επιχειρήθηκε µια εις βάθος ανάλυση των αλγορίθµων και του τρόπου µε τον 

οποίο αυτοί λειτουργούν. Επίσης, στα πρόθυρα αυτής της εργασίας 

χρειάστηκε οι αλγόριθµοι αυτοί να υλοποιηθούν για να µπορέσουµε να τους 

συγκρίνουµε µεταξύ τους πειραµατικά. Οι 4 αυτοί αλγόριθµοι είναι οι simple 

backtracking (simple),  simple backtracking with backjumping (bj), forward 

checking (fc) και forward checking with backjumping (fc-bj). Τα 

συµπεράσµατα που προκύπτουν είναι τα εξής: 

 

 Προβλήµατα µε πολλούς διαζευκτικούς όρους ανά περιορισµό 

λύνονται το ίδιο εύκολα από όλους τους αλγορίθµους. 

 Αυτό που καθορίζει τη δυσκολία ενός προβλήµατος είναι η αναλογία 

περιορισµοί / µεταβλητές. Όταν αυτή η αναλογία είναι ίση µε 6,4 τότε 

έχουµε και τα πιο δύσκολα προβλήµατα. Γενικότερα, προβλήµατα µε 

αναλογία από 6 έως 7 θεωρούνται δύσκολα. 

 Τα εύκολα προβλήµατα λύνονται το ίδιο εύκολα από όλους τους 

αλγορίθµους µε τον fc-bj να είναι ελαφρώς καλύτερος και τους fc,bj 

και simple να ακολουθούν σε απόδοση µε τη σειρά µε την οποία 

αναφέρονται. 

 Στα δύσκολα προβλήµατα η σειρά που αναφέρεται παραπάνω είναι η 

ίδια αλλά πλέον ο fc-bj είναι κατά πολύ καλύτερος όλων και o simple ο 

χειρότερος.  
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Ο αλγόριθµος fc-bj συνδυάζοντας τις τεχνικές forward checking και 

backjumping καταφέρνει να λύνει τα δύσκολα προβλήµατα σε πολύ λιγότερο 

χρόνο από όλους τους αλγορίθµους. Φυσικά αυτό δε σηµαίνει πως δε έχει 

περιθώρια βελτίωσης.  

Οι χρόνοι που είδαµε στο κεφάλαιο 4 είναι όλοι µέσοι χρόνοι. Σε πολλά 

προβλήµατα ο simple αλλά και οι άλλοι 2 αλγόριθµοι ήταν καλύτεροι του fc-

bj. Το γεγονός ότι δεν χρειάζονται να αποθηκεύουν τόσες πληροφορίες κάνει 

αυτούς τους αλγόριθµους καλύτερους σε ορισµένα εύκολα προβλήµατα. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι ο fc-bj αποθηκεύει πληροφορίες πάντοτε, ακόµα 

και αν αυτές αποδεικνύονται τελείως άχρηστες λόγω της ευκολίας του 

προβλήµατος. 

Μια λύση στο πρόβληµα αυτό θα ήταν ίσως η δηµιουργία ενός 

αλγόριθµου που θα µπορεί να επιλέγει το πότε θα χρησιµοποιεί τις δύο αυτές 

τεχνικές µε βάση την αναλογία του προβλήµατος [5]. Ένας τέτοιος 

αλγόριθµος θα ήταν λιγότερο σπάταλος σε σχέση µε τον fc-bj. 

Επίσης, ο fc-bj είναι αναγκασµένος σε κάθε βήµα να φιλτράρει τους 

µελλοντικούς διαζευκτικούς όρους κάνοντας ελέγχους συνέπειας. Η χρήση 

ενός καλύτερου αλγορίθµου ελέγχου συνέπειας από τον Warshall θα έκανε 

τον fc-bj πολύ γρηγορότερο. Αρκεί κανείς να σκεφτεί πως για ένα πρόβληµα 

20 περιορισµών και 2 διαζευκτικών όρων το οποίο έχει λύση την πρώτη 

ανισότητα κάθε περιορισµού ο fc-bj χρειάζεται 380 ελέγχους ενώ ο simple 

µόλις 19. Όταν έχεις να κάνεις µε τόσους ελέγχους και η παραµικρή βελτίωση 

θα βελτίωνε κατά πολύ τον αλγόριθµο. 

Επιπλέον, όλοι οι αλγόριθµοι που εξετάσαµε έως τώρα είναι στατικοί. Οι 

Στεργίου και Κουµπαράκης κάνουν λόγω για δυναµικούς αλγορίθµους που 

επιλέγουν σε κάθε βήµα τον επόµενο περιορισµό όχι µε τη σειρά αλλά µε 

βάση άλλα κριτήρια, όπως ο αριθµός των εναποµεινάντων διαθέσιµων 

διαζευκτικών όρων [6]. Επιλέγοντας κάθε φορά τον περιορισµό µε τις 

λιγότερες διαθέσιµες ανισότητες µπορούµε πιο εύκολα να βρούµε αν ένας 

αλγόριθµος δεν έχει λύση. 
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Γενικότερα, οι αλγόριθµοι αυτοί µπορούν να βελτιωθούν σηµαντικά µε τη 

χρήση δυναµικών τεχνικών αλλά και µε τη βελτίωση των ήδη υπαρχόντων. 

Ειδικότερα πάνω στον τοµέα του φιλτραρίσµατος θεωρώ πως µπορούν γίνουν 

σηµαντικές βελτιώσεις. Σε αυτόν τον τοµέα φαίνεται πως έχουν ήδη αρχίσει 

να γίνονται τα πρώτα βήµατα µε πολύ καλά αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα, ο 

αλγόριθµος «Επιλύτης» έχει δηµιουργηθεί µε αυτή τη λογική και τα 

αποτελέσµατα είναι θεαµατικά [5]!   
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