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Περίληψη 
 

Ο όρος «χρονοπρογραµµατισµός» έχει ορισθεί ως «…η κατανοµή δεδοµένων πόρων στη 

διάρκεια του χρόνου µε σκοπό την ολοκλήρωση ενός συνόλου εργασιών.» (Baker [1974]). Το 

πρόβληµα χρονοπρογραµµατισµού συνδυάζει επιστηµονικές περιοχές τόσο διαφορετικές 

όπως είναι αυτές του σχεδιασµού παραγωγής (production planning), του computer design 

και της παραγωγής πλάνων (timetabling). 

 

Ειδικότερα, το πρόβληµα χρονοπρογραµµατισµού παραγωγής είναι ένα από τα πιο 

πολύπλοκα συνδυαστικά προβλήµατα που έχουν ποτέ διατυπωθεί. Αποτελεί ένα από τα 

σηµαντικότερα θέµατα που αφορούν ένα σύστηµα παραγωγής και καθορίζει τη 

λειτουργικότητα και την απόδοσή του. Ο χρονικός προγραµµατισµός παραγωγής θέτει το 

πρόβληµα του προγραµµατισµού σε βραχυπρόθεσµη βάση των διατιθέµενων πόρων 

(ανθρώπινο δυναµικό, µηχανολογικός εξοπλισµός, οικονοµικοί πόροι). 

 

Πολλοί διαφορετικοί αλγόριθµοι έχουν αναπτυχθεί στην προσπάθεια επίλυσης του 

προβλήµατος χρονοπρογραµµατισµού παραγωγής για όλους τους τύπους συστηµάτων 

παραγωγής (συστήµατα συνεχούς ροής, παραγωγής κατά παραγγελία, κατασκευής έργων). 

Στη συγκεκριµένη εργασία περιορίζουµε την ανάλυσή µας στο σύστηµα παραγωγής κατά 

παραγγελία, περιγράφοντας τις διάφορες προσεγγίσεις επίλυσής του και δίνοντας έµφαση 

στην τεχνική των γενετικών αλγορίθµων. 

 

Τελικό σκοπός µας αποτελεί η ανάπτυξη µίας τεχνικής βελτιστοποίησης 

χρονοπρογραµµατισµού παραγωγής σε σύστηµα job-shop µε τη χρήση γενετικών 

αλγορίθµων. Σε ένα απλό σύστηµα 3*3 και µε τη βοήθεια της τεχνικής που αναπτύχθηκε, 

επιτεύχθηκε µία ικανοποιητική βελτίωση της τιµής του κριτηρίου που είχαµε επιλέξει (χρόνος 

ολοκλήρωσης όλων των εργασιών). 
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Abstract 
 

Scheduling is defined as “…the allocation of resources over time to perform a collection of 

tasks.” (Baker [1974]). Scheduling problems combine areas as diverse as production 

planning, computer design and timetabling.  

 

More specifically, the production scheduling problem is one of the most difficult combinatorial 

problems ever formulated. It is one of the most important issues that concern a production 

system and it determines its functionalism and its performance. Production scheduling places 

the problem of planning in short-term base of allocated resources (human resources, 

mechanical equipment, economic resources).  

 

A lot of different algorithms have been developed in the effort of solution approaches of the 

production scheduling problem for all types of production systems (flow-shop, job-shop, 

projects). In the concrete work we limit our analysis in the job-shop production system, 

describing the different solution approaches and giving emphasis in the technique of genetic 

algorithms. 

 

 Our final aim is the development of an optimization technique for the job-shop scheduling 

problem with the use of genetic algorithms. In a simple 3*3 system and with the help of the 

technique that was developed, was achieved a satisfactory improvement of the criterion 

value that we had selected (makespan). 
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1 Εισαγωγή 
 

 

Σύνοψη Εργασίας – Ευρεία Περίληψη 

 

Ο σκοπός της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας είναι η υλοποίηση συστήµατος 

βελτιστοποίησης χρονοπρογραµµατισµού σε σύστηµα παραγωγής κατά παραγγελία (job-

shop). Για την υλοποίηση αυτή χρησιµοποιήθηκε η τεχνική των γενετικών αλγορίθµων. Πριν 

καταλήξουµε στη συγκεκριµένη εφαρµογή, αναλύονται διεξοδικά τόσο η περιοχή του 

προγραµµατισµού παραγωγής όσο και των γενετικών αλγορίθµων. 

 

Σχετικά µε τον προγραµµατισµό παραγωγής, αρχικά γίνεται µία εκτεταµένη αναφορά στους 

τύπους συστηµάτων παραγωγής και στα διάφορα θέµατα (παραµέτρους) που έχουν να 

κάνουν µε τη λειτουργία και το σχεδιασµό τους. 

 

Τα συστήµατα παραγωγής µπορούν να διακριθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

α) Συστήµατα συνεχούς ροής (flow-shop), όπου ο παραγωγικός εξοπλισµός οργανώνεται 

χωροταξικά σε γραµµική διάταξη και είναι ειδικής χρήσης, µε µεγάλο βαθµό 

αυτοµατοποίησης. Η παραγωγή εξειδικεύεται σε ένα περιορισµένο αριθµό τυποποιηµένων 

προϊόντων που προορίζονται για ευρεία κατανάλωση. 

β) Συστήµατα παραγωγής κατά παραγγελία (job-shop), που παράγουν µεγάλη ποικιλία 

προϊόντων σε µικρές ποσότητες και µε προδιαγραφές που ορίζονται από τον πελάτη. Ο 

παραγωγικός εξοπλισµός, είναι γενικής χρήσης µε γενικά περιορισµένο βαθµό 

αυτοµατοποίησης, ώστε να µπορεί να προσαρµόζεται στις απαιτήσεις κάθε προϊόντος. 

γ) Συστήµατα κατασκευής έργων, που παράγουν συνήθως ένα προϊόν µεγάλου µεγέθους 

και αξίας που προορίζεται για ένα πελάτη. Στα συστήµατα αυτά ο παραγωγικός εξοπλισµός, 

που χαρακτηρίζεται από µικρό βαθµό αυτοµατοποίησης, διατάσσεται γύρω από το προϊόν. 

 

Τα θέµατα που αφορούν τα διάφορα συστήµατα παραγωγής και καθορίζουν τη 

λειτουργικότητα και την απόδοσή τους είναι 

α) οι προβλέψεις των οποίων η σηµασία στην πράξη είναι µεγάλη, αφού κάθε σπουδαία 

απόφαση στις επιχειρήσεις, στρατηγικού ή τακτικού χαρακτήρα, βασίζεται σε µεγάλο βαθµό 

σε αυτές. Οι προβλέψεις χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση των προγραµµάτων 

παραγωγής, προµήθειας πρώτων υλών, απασχόλησης ανθρώπινου δυναµικού κλπ. 

β) τα αποθέµατα για τα οποία έχει αναπτυχθεί η Θεωρία Αποθεµάτων, που εξετάζει 

συστηµατικά τα σχετικά προβλήµατα που συνδέονται µε τη δηµιουργία και τη διαχείριση των 
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αποθεµάτων. Η διαχείριση των αποθεµάτων πρώτων υλών, ενδιάµεσων και τελικών 

προϊόντων, αποτελεί σηµαντική λειτουργία γιατί αφενός κοστίζει, αφετέρου αποσυνδέει το 

παραγωγικό σύστηµα από τις διακυµάνσεις της ζήτησης. 

γ) τα συστήµατα προγραµµατισµού απαιτούµενων υλικών που αποτελούν µια 

ξεχωριστή κατηγορία συστηµάτων διαχείρισης αποθεµάτων. Τα συστήµατα αυτά αφορούν τη 

διαχείριση υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του προγράµµατος παραγωγής. 

δ) ο συγκεντρωτικός προγραµµατισµός παραγωγής που είναι η δραστηριότητα µε την 

οποία καθορίζεται το πρόγραµµα (πλάνο) της παραγωγής συγκεντρωτικά. Το συγκεντρωτικό 

πρόγραµµα παραγωγής περιλαµβάνει τις µεσοπρόθεσµες αποφάσεις της διοίκησης για τις 

τιµές των βασικών µεγεθών της παραγωγής. 

ε) ο χρονικός προγραµµατισµός παραγωγής που θέτει το πρόβληµα του 

προγραµµατισµού σε βραχυπρόθεσµη βάση των διατιθέµενων πόρων (ανθρώπινο δυναµικό, 

µηχανολογικός εξοπλισµός, οικονοµικοί πόροι). 

στ) ο προγραµµατισµός έργων τα προβλήµατα του οποίου έχουν να κάνουν µε το µεγάλο 

πλήθος των επιµέρους δραστηριοτήτων, από την εκτέλεση και τη διαπλοκή των οποίων 

εξαρτάται η ολοκλήρωση του ίδιου του έργου. 

 

Στη συνέχεια, περιοριζόµαστε στο χρονοπρογραµµατισµό ενός συγκεκριµένου συστήµατος 

παραγωγής (job-shop) αναλύοντας τα χαρακτηριστικά του. 

 

Ο όρος «χρονοπρογραµµατισµός» έχει ορισθεί ως η κατανοµή δεδοµένων πόρων στη 

διάρκεια του χρόνου µε σκοπό την ολοκλήρωση ενός συνόλου εργασιών (Baker [1974]). Τα 

προβλήµατα χρονοπρογραµµατισµού συνδυάζουν επιστηµονικές περιοχές τόσο 

διαφορετικές όπως είναι αυτές του σχεδιασµού παραγωγής (production planning), του 

computer design και της παραγωγής πλάνων (timetabling). 

 

Ειδικότερα, στο πρόβληµα χρονοπρογραµµατισµού παραγωγής πρέπει ένα σύνολο 

εργασιών, συνδεδεµένων µε ηµεροµηνίες παράδοσης, να υποβληθούν σε επεξεργασία στις 

µηχανές που διαθέτουν οι σταθµοί παραγωγής και µάλιστα αυτή η επεξεργασία πρέπει να 

γίνει µε προκαθορισµένη σειρά. Το ζητούµενο είναι να βρεθεί ένα πρόγραµµα που να 

ικανοποιεί κάποιο κριτήριο αξιολόγησης. Τα πιο συνήθη κριτήρια που χρησιµοποιούνται είναι 

ο χρόνος ολοκλήρωσης, ο χρόνος ροής, η καθυστέρηση, ο χρόνος βραδύτερης περάτωσης 

και ο χρόνος νωρίτερης περάτωσης. 

 

Για να µπορέσουµε να επιλύσουµε ένα τέτοιο πρόβληµα το µοντελοποιούµε µε βάση κάποιες 

υποθέσεις που δεν ισχύουν βέβαια στα πραγµατικά προβλήµατα. Οι κυριότερες υποθέσεις 

είναι  
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1. Κάθε εργασία πηγαίνει σε κάθε µηχανή το πολύ µία φορά. 

2. Μία λειτουργία µίας εργασίας µπορεί να ολοκληρωθεί µόνο σε µία µηχανή. 

3. Όλες οι λειτουργίες µόλις αρχίσουν, ολοκληρώνονται. ∆ηλαδή δεν µπορούν να 

διακοπούν και να συνεχίσουν κάποια άλλη χρονική στιγµή. 

4. Όλες οι εργασίες είναι της ίδιας σηµαντικότητας ή προτεραιότητας. 

 

Στο τελευταίο µέρος του κεφαλαίου που αναφέρεται στον προγραµµατισµό παραγωγής 

περιγράφουµε κάποιες µεθόδους επίλυσης προβληµάτων job-shop, τόσο για την απλή 

περίπτωση στην οποία διαθέτουµε µία µηχανή, όσο και για το γενικότερο πρόβληµα µε m 

µηχανές. 

 

Το πρόβληµα του χρονοπρογραµµατισµού παραγωγής σε µία µηχανή παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον γιατί αφενός εµφανίζεται συχνά στην πράξη, αφετέρου µπορεί να θεωρηθεί ως 

δοµικό στοιχείο γενικότερων, πιο πολύπλοκων προβληµάτων. Για τη διάταξη (ή 

δροµολόγηση) των εργασιών περιγράφονται ο κανόνας του ελάχιστου χρόνου επεξεργασίας, 

ο κανόνας της ηµεροµηνίας παράδοσης, ο κανόνας µικρότερου περιθωρίου, ο κανόνας first-

come, first-served (FCFS) και ο κανόνας last-come, first-served (LCFS). 

 

Στο γενικό πρόβληµα χρονοπρογραµµατισµού παραγωγής υπάρχει ένα σύνολο εργασιών 

και ένα σύνολο µηχανών. Κάθε εργασία αποτελείται από ένα σύνολο λειτουργιών 

(operations) που πρέπει πραγµατοποιηθούν µε µια καθορισµένη σειρά. Επιπλέον σε κάθε 

λειτουργία δίνεται ένας χρόνος επεξεργασίας και η συγκεκριµένη µηχανή στην οποία πρέπει 

να υποβληθεί σε επεξεργασία. Το πρόβληµα είναι να βρεθεί ένα πρόγραµµα, αν αυτό 

υπάρχει, στο οποίο καµία µηχανή δεν θα επεξεργάζεται περισσότερες από µία λειτουργίες 

την ίδια χρονική στιγµή και τέλος οι λειτουργίες να γίνονται µε την απαιτούµενη σειρά. Για την 

επίλυση του γενικού προβλήµατος χρονοπρογραµµατισµού έχουν αναπτυχθεί πολλοί 

αλγόριθµοι, οι οποίοι χωρίζονται στους αλγορίθµους βελτιστοποίησης (optimization 

algorithms) και στους προσεγγιστικούς αλγορίθµους (approximation algorithms). Ένας 

αλγόριθµος βελτιστοποίησης βρίσκει οπωσδήποτε βέλτιστη λύση για ένα δοσµένο 

πρόβληµα, αν µία τέτοια λύση υπάρχει. Για την εύρεση όµως αυτής της λύσης µπορεί να 

χρειαστεί πολύ µεγάλος υπολογιστικός χρόνος. Αντιθέτως ένας προσεγγιστικός αλγόριθµος 

βρίσκει κάποια λύση, αν υπάρχει, σε αποδεκτά πλαίσια χρόνου. Η λύση αυτή ενδέχεται να 

είναι βέλτιστη, αλλά αυτό δεν είναι εγγυηµένο. Στη συγκεκριµένη εργασία περιγράφονται οι 

αλγόριθµοι branch and bound, η τεχνική Lagrangian Relaxation (LR), ο δυναµικός 
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προγραµµατισµός, οι γενετικοί αλγόριθµοι, ο αλγόριθµος Tabu Search, ο αλγόριθµος 

Simulated Annealing, και η τεχνική Beam Search. 
 

Στο επόµενο κεφάλαιο αναλύεται η τεχνική των γενετικών αλγορίθµων και πώς αυτοί 

εφαρµόζονται στο πρόβληµα χρονοπρογραµµατισµού παραγωγής σε σύστηµα job-shop. 

Ειδικότερα, περιγράφονται ένα-ένα τα βήµατα του αλγορίθµου και οι διάφορες παράµετροί 

του. Στη συνέχεια, εµπλέκουµε και το πρόβληµα job-shop, προσαρµόζοντάς το µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να εφαρµόσουµε τους γενετικούς αλγορίθµους για την επίλυσή του. 

 

Οι γενετικοί αλγόριθµοι είναι µέρος της εξελικτικής πληροφορικής η οποία µε τη σειρά της 

είναι ταχέως εξελισσόµενη περιοχή της τεχνητής νοηµοσύνης. 

Οι γενετικοί αλγόριθµοι είναι µια υπολογιστική µέθοδος η οποία αναζητά καλές λύσεις σε ένα 

πρόβληµα µέσα από ένα µεγάλο αριθµό πιθανών λύσεων. Χρησιµοποιεί εξελιγκτικούς 

µηχανισµούς που βασίζονται στη γενετική όπως είναι η φυσική επιλογή και η αναπαραγωγή 

(όταν δύο γονείς συµβάλλουν στη δηµιουργία ενός απογόνου). Μέσω αυτών των 

µηχανισµών και περνώντας το πλήθος των λύσεων από γενιά σε γενιά, οι κακές λύσεις 

τείνουν να πεθάνουν ενώ οι καλές λύσεις συνδυάζονται ώστε να παράγουν ακόµα καλύτερες. 

 

Τα διαδοχικά βήµατα του βασικού γενετικού αλγορίθµου είναι 

• η παραγωγή του αρχικού πληθυσµού 

• η εκτίµηση της καταλληλότητας (ή υγείας) του πληθυσµού 

• η επιλογή στοιχείων του πληθυσµού για αναπαραγωγή  

• οι λειτουργίες αναπαραγωγής 

• η αντικατάσταση του παλαιού πληθυσµού 

• η εξέταση ικανοποίησης του κριτηρίου τερµατισµού 

 

Οι παράµετροι ενός γενετικού αλγορίθµου είναι 

η κωδικοποίηση, δηλαδή ο τρόπος µε τον οποίο κάθε «χρωµόσωµα» (στοιχείο) του 

πληθυσµού θα εµπεριέχει πληροφορία για τη λύση που περιγράφει. Οι κυριότεροι τρόποι 

κωδικοποίησης είναι η δυαδική κωδικοποίηση, η κωδικοποίηση µετάθεσης, η κωδικοποίηση 

δένδρου και η κωδικοποίηση τιµών.  

η διασταύρωση, δηλαδή το πώς εµπλέκονται µεταξύ τους τα χρωµοσώµατα του 

πληθυσµού ώστε να παράγουν απογόνους. Η διασταύρωση µπορεί γενικώς να γίνει αρκετά 

πολύπλοκη διαδικασία και αυτό εξαρτάται κυρίως από την κωδικοποίηση των 

χρωµοσωµάτων. Ο σωστός τρόπος διασταύρωσης αν εφαρµοστεί στο σωστό πρόβληµα 

µπορεί να βελτιώσει αισθητά την απόδοση του γενετικού αλγορίθµου. 
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η µετάλλαξη, η οποία έχει σκοπό να εµποδίσει τον αλγόριθµο από το να παγιδευτεί µέσα σε 

τοπικά ακρότατα του προβλήµατος σε κάθε επανάληψή του. Με τη µετάλλαξη τυχαία 

µεταβάλλεται ο απόγονος που προήλθε από τη διασταύρωση, είτε µεταβάλοντας ένα 

χαρακτηριστικό του, είτε εναλλάσοντας τη σειρά που εµφανίζονται δύο χαρακτηριστικά του. 

η πιθανότητα διασταύρωσης και η πιθανότητα µετάλλαξης, πόσο συχνά δηλαδή 

εµφανίζονται αυτές οι δύο λειτουργίες. 

το µέγεθος του πληθυσµού, πόσα χρωµοσώµατα δηλαδή αποτελούν τον πληθυσµό. Αν 

υπάρχουν πολύ λίγα χρωµοσώµατα, ο γενετικός αλγόριθµος έχει λίγες δυνατότητες να 

εφαρµόσει διασταύρωση και µόνο ένα µικρό κοµµάτι του πεδίου αναζήτησης εξερευνείται. 

Από την άλλη πλευρά, αν υπάρχουν πάρα πολλά χρωµοσώµατα, ο γενετικός αλγόριθµος 

λειτουργεί λιγότερο αποδοτικά. 

η επιλογή των χρωµοσωµάτων που αφορά τη µέθοδο επιλογής χρωµοσωµάτων από τον 

πληθυσµό για να εφαρµοστεί στα επιλεγµένα διασταύρωση ώστε να έχουµε τους 

απογόνους. Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι επιλογής, από τις οποίες επικρατέστερες είναι η 

µέθοδος roulette wheel selection και η µέθοδος rank selection. 

 

Στη συνέχεια, δείχνουµε µε ποιό τρόπο εµπλέκονται οι γενετικοί αλγόριθµοι στο πρόβληµα 

του job-shop. Το βασικότερο θέµα που πρέπει να λυθεί είναι ο τρόπος κωδικοποίησης και 

αναπαράστασης των διαφόρων λύσεων του προβλήµατος. Θα πρέπει να βρεθεί ο 

κατάλληλος τρόπος ώστε να µας παρέχεται η δυνατότητα επιτυχούς εφαρµογής των 

γενετικών αλγορίθµων. Οι αναπαραστάσεις που χρησιµοποιούνται συνήθως είναι η 

operation-based representation, η job-based representation, η preference list-based 

representation, η job pair relation-based representation, η priority rule-based representation, 

η disjunctive graph-based representation, η completion time-based representation, η 

machine-based representation και η random keys-based representation. 

 

Από τις παραπάνω αναπαραστάσεις αναλύονται οι 

operation-based representation, όπου µία λύση κωδικοποιείται ως µία σειρά λειτουργιών 

και κάθε γονίδιο (στοχείο του χρωµοσώµατος) αντιπροσωπεύει µία λειτουργία. 

job pair relation-based representation όπου το χρωµόσωµα αποτελείται από µία λίστα n 

εργασιών και ένα πρόγραµµα κατασκευάζεται σύµφωνα µε την ακολουθία των εργασιών. 

preference list-based representation όπου για ένα πρόβληµα µε n-εργασίες και m-

µηχανές, ένα χρωµόσωµα διατυπώνεται ως ένα σύνολο από m υπο-χρωµοσώµατα (sub-

chromosomes), ένα για κάθε µηχανή. Κάθε υπο-χρωµόσωµα είναι ένας χαρακτήρας 

συµβόλων µεγέθους n και κάθε σύµβολο αντιστοιχεί σε µία λειτουργία που πρέπει να 

επεξεργαστεί από την υπόψη µηχανή. 
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job pair relation-based representation. Με αυτή την αναπαράσταση καταλήγουµε σε ένα 

δυαδικό πίνακα κωδικοποίησης ενός προγράµµατος. Ο πίνακας αυτός καθορίζεται σύµφωνα 

µε τις σχέσεις προτεραιότητας ζευγαριών εργασιών στις αντίστοιχες µηχανές. 

priority rule-based representation. Σ’αυτή την αναπαράσταση κάθε χρωµόσωµα 

κωδικοποιείται ως µία ακολουθία κανόνων προτεραιότητας λειτουργιών και ένα πρόγραµµα 

κατασκευάζεται µε τη βοήθεια αυτών των κανόνων και ενός επαναληπτικού αλγορίθµου 

επιλογής λειτουργιών.  

disjunctive graph-based representation. Αυτή η αναπαράσταση µπορεί να θεωρηθεί ως 

µία µορφή job pair relation-based representation. Το πρόβληµα χρονοπρογραµµατισµού σε 

σύστηµα job-shop µπορεί να παρασταθεί µε ένα γράφο, µε τη βοήθεια του οποίου µπορούµε 

να κατασκευάσουµε τις λύσεις του προβλήµατος. 

 

Στην τελευταία ενότητα του κεφαλαίου αναλύεται η εφαρµογή της βασικής γενετικής 

λειτουργίας, της διασταύρωσης, στο πρόβληµα του job-shop. Λόγω της φύσης του 

προβλήµατος, χρειάζεται προσοχή κατά την εφαρµογή της συγκεκριµένης λειτουργίας διότι 

ενδέχεται να εµφανιστούν µη εφικτές λύσεις. Γι’αυτό το λόγο έχουν αναπτυχθεί κατάλληλες 

τεχνικές, ώστε να εξασφαλίζεται το εφικτό των λύσεων. Οι «παραλλαγές» της διασταύρωσης 

που θα µας απασχολήσουν είναι οι order crossover, generalized order crossover, 

generalized position crossover και job-based order crossover.  

 

Στο τελευταίο κεφάλαιο εφαρµόζεται η θεωρία των προηγούµενων κεφαλαίων ώστε να 

φθάσουµε στην υλοποίηση του συστήµατος βελτιστοποίησης χρονοπρογραµµατισµού 

παραγωγής ενός τυπικού 3*3 προβλήµατος, που αποτελεί και τον βασικό µας στόχο. Στην 

εφαρµογή αυτή χρησιµοποιήθηκαν τα µαθηµατικά εργαλεία της πλατφόρµας MATLAB και 

συγκεκριµένα ένα εξειδικευµένο πακέτο εργαλείων γενετικών αλγορίθµων (GA Toolbox).  

 

Η MATLAB έχει µία µεγάλη ποικιλία συναρτήσεων χρήσιµων σε όσους ασχολούνται µε τους 

γενετικούς αλγορίθµους. Λαµβάνοντας υπόψη τη µεταβλητότητα της υψηλού επιπέδου 

γλώσσας MATLAB, τα προβλήµατα µπορούν να κωδικοποιηθούν σε m-αρχεία (σε αρχεία 

δηλαδή που είναι γραµµένα στη γλώσσα προγραµµατισµού της MATLAB) σε πολύ λιγότερο 

χρόνο και χώρο από όσο θα χρειαζόταν αν τα ίδια αρχεία γράφονταν στις γλώσσες 

προγραµµατισµού Fortran ή C. Συνδυάζοντας τα παραπάνω µε τη δυνατότητα της MATLAB 

να παρέχει προηγµένη ανάλυση δεδοµένων, εργαλεία απεικόνισης και παρεµφερή πακέτα 

εργαλείων µε αυτό των γενετικών αλγορίθµων, καταλήγουµε σε ένα οµοιόµορφο περιβάλλον 

µέσω του οποίου µπορούµε να εφαρµόσουµε τις ιδιότητες και δυνατότητες των γενετικών 

αλγορίθµων. 
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Για να δηµιουργηθεί το πακέτο εργαλείων γενετικών αλγορίθµων (Genetic Algorithm 

Toolbox) το οποίο αποτελείται από ένα σύνολο εύχρηστων και ευέλικτων εργαλείων  

χρησιµοποιούνται συναρτήσεις πινάκων της MATLAB. Το toolbox είναι ένα σύνολο ρουτινών 

γραµµένων σε m-αρχεία µε τη βοήθεια των οποίων εφαρµόζονται οι µέθοδοι και οι 

λειτουργίες του γενετικών αλγορίθµων.  

 

Στη συνέχεια αναλύεται και επιλύεται το πρόβληµα µε την κατασκευή ένος προγράµµατος 

στη γλώσσα προγραµµατισµού της MATLAB (πρόγραµµα job-shop). Επεξηγούνται ένα-ένα 

τα βήµατα του αλγορίθµου, γίνεται ένα «τρέξιµο» του προγράµµατος και παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα µε τη βοήθεια screenshots από το περιβάλλον της MATLAB. Τέλος, δίνονται 

τα συµπεράσµατα από την εφαρµογή αυτή. 
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2 Προγραµµατισµός Παραγωγής 
 

 

2.1 Εισαγωγή 
 

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στον προγραµµατισµό παραγωγής. Αρχικά γίνεται µία 

εκτεταµένη αναφορά στους τύπους συστηµάτων παραγωγής και στα διάφορα θέµατα 

(παραµέτρους) που έχουν να κάνουν µε τη λειτουργία και το σχεδιασµό τους. Στη συνέχεια, 

περιοριζόµαστε στο χρονοπρογραµµατισµό ενός συγκεκριµένου συστήµατος παραγωγής 

(job-shop) αναλύοντας τα χαρακτηριστικά του. Τέλος, περιγράφουµε κάποιες µεθόδους 

επίλυσης προβληµάτων job-shop, τόσο για την απλή περίπτωση στην οποία διαθέτουµε µία 

µηχανή, όσο και για το γενικότερο πρόβληµα µε m µηχανές. 

 

 

2.2 Τύποι συστηµάτων παραγωγής 
 

Τα συστήµατα παραγωγής µπορούν να διακριθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

α) Συστήµατα συνεχούς ροής (flow-shop), όπου η παραγωγή εξειδικεύεται σε ένα 

περιορισµένο αριθµό τυποποιηµένων προϊόντων, που παράγονται σε αντίστοιχες γραµµές 

παραγωγής και προορίζονται για ευρεία κατανάλωση. Στα συστήµατα αυτά η ροή του 

προϊόντος σε κάθε γραµµή είναι ίδια για κάθε κοµµάτι. Ο παραγωγικός εξοπλισµός 

οργανώνεται χωροταξικά σε γραµµική διάταξη και είναι ειδικής χρήσης, µε µεγάλο βαθµό 

αυτοµατοποίησης. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και η περίπτωση όπου το σύστηµα 

συµπεριφέρεται σαν µία µηχανή, όπου οι εισροές µετασχηµατίζονται σε ένα ή περισσότερα 

προϊόντα (π.χ. ένα διυλιστήριο ή µία µονάδα παραγωγής τσιµέντου). 

 

β) Συστήµατα παραγωγής κατά παραγγελία (job-shop), που παράγουν µεγάλη ποικιλία 

προϊόντων σε µικρές ποσότητες και µε προδιαγραφές που ορίζονται από τον πελάτη, ο 

οποίος αναθέτει στο σύστηµα την παραγωγή ενός αριθµού ίδιων προϊόντων (παραγγελία ή 

εργασία). Η ροή του προϊόντος στα συστήµατα αυτά είναι διαφορετική για κάθε παραγγελία 

(παρτίδα παραγωγής). Η χωροταξική διάταξη είναι λειτουργική, δηλαδή ο παραγωγικός 

εξοπλισµός, που είναι γενικής χρήσης µε γενικά περιορισµένο βαθµό αυτοµατοποίησης, 

διατάσσεται σε οµάδες παραγωγικών µονάδων που εκτελούν την ίδια λειτουργία (π.χ. 

χωριστά οι τόρνοι, χωριστά οι πρέσσες κ.ο.κ.) 
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γ) Συστήµατα κατασκευής έργων, που παράγουν συνήθως ένα προϊόν µεγάλου µεγέθους 

και αξίας που προορίζεται για ένα πελάτη. Στα συστήµατα αυτά ο παραγωγικός εξοπλισµός, 

που χαρακτηρίζεται από µικρό βαθµό αυτοµατοποίησης, διατάσσεται γύρω από το προϊόν. 

 

Εκτός από τις παραπάνω βασικές κατηγορίες, µπορούµε να διακρίνουµε τα συστήµατα µε 

κύτταρα παραγωγής (production cells), όπου συνδυάζονται τα πλεονεκτήµατα των δύο 

πρώτων κατηγοριών. Η παραγωγή στα συστήµατα αυτά πραγµατοποιείται σε «κύτταρα», 

όπου παράγονται τα προϊόντα οµαδοποιηµένα ανάλογα µε τις ανάγκες τους σε πρώτες και 

βοηθητικές ύλες, σε µηχανές και ιδιοσυσκευές και σε εξειδικευµένο προσωπικό, καθώς και 

ανάλογα µε τις διαδικασίες προετοιµασίας και ρύθµισης µηχανών και τη σειρά των 

απαιτούµενων επεξεργασιών. 

 

Επίσης, µια ενδιάµεση κατηγορία συστηµάτων είναι τα συστήµατα παραγωγής σε παρτίδες 

(batch-shop), που έχουν χαρακτηριστικά συστηµάτων τόσο συνεχούς ροής όσο και 

παραγωγής κατά παραγγελία. Τα συστήµατα αυτά συναντώνται συχνά στην πράξη και 

αφορούν παραγωγή αποθηκεύσιµων προϊόντων, που παράγονται µε κοινό παραγωγικό 

εξοπλισµό (π.χ. βιοµηχανίες ποτών, επίπλων). Για τη µείωση των αποθεµάτων, η ετήσια 

ποσότητα που πρέπει να παραχθεί από κάθε προϊόν διαιρείται σε παρτίδες, οι οποίες 

διαδέχονται η µία την άλλη, σε έναν κύκλο που επαναλαµβάνεται αρκετές φορές στη διάρκεια 

του έτους. 

 

 

2.3 Παράµετροι συστηµάτων παραγωγής 
 

 

2.3.1 Προβλέψεις  
 

Η αβεβαιότητα που πολλές φορές χαρακτηρίζει τη ζήτηση προϊόντων ή υπηρεσιών και, 

συνεπώς, τις απαιτήσεις σε µηχανές, υλικά, κεφάλαια, ανθρώπινο δυναµικό και, γενικά, 

δυναµικότητα που θα χρησιµοποιηθεί ώστε να ικανοποιηθεί η ζήτηση κατέστησε αναγκαία 

την ανάπτυξη µεθόδων πρόβλεψης. Ο προγραµµατισµός και ο έλεγχος της παραγωγής, 

ειδικότερα, απαιτούν εκτιµήσεις όσον αφορά την ποσότητα και το χρόνο που αναµένεται να 

ζητηθεί το προϊόν ενός παραγωγικού συστήµατος. Οι εκτιµήσεις αυτές θα χρησιµοποιηθούν 

για την κατάρτιση των προγραµµάτων παραγωγής, προµήθειας πρώτων υλών, 

απασχόλησης ανθρώπινου δυναµικού κλπ. Τα προγράµµατα αυτά θα είναι τόσο 
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περισσότερο αποτελεσµατικά, σε σχέση µε το σκοπό του παραγωγικού συστήµατος, όσο 

περισσότερο αξιόπιστες είναι οι σχετικές προβλέψεις. 

 

Πολλές είναι οι µέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί για τη διενέργεια προβλέψεων και 

χρησιµοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων σε ποικίλες συνθήκες. Η επιλογή της κατάλληλης 

κάθε φορά µεθόδου, η εγκατάσταση και χρήση της και η ερµηνεία των αποτελεσµάτων της 

είναι µερικά από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζονται στην πρακτική αξιοποίηση των 

µεθόδων αυτών. 

 

Γενικά, ο βασικός παράγοντας που καθορίζει την επιλογή της µεθόδου προβλέψεων είναι το 

είδος των αποφάσεων που θα ληφθούν βάσει των προβλέψεων που θα προκύψουν. Εκτός 

από τον παράγοντα αυτό, η επιλογή της κατάλληλης µεθόδου καθορίζεται από ένα σύνολο 

ειδικότερων παραγόντων, στους οποίους περιλαµβάνονται η ζητούµενη µορφή της 

πρόβλεψης, η περίοδος και ο ορίζοντας πρόβλεψης, το κόστος της µεθόδου, η επιζητούµενη 

ακρίβεια, η απλότητα και η ευκολία εφαρµογής και τα διαθέσιµα στοιχεία. 

 

Η σηµασία των προβλέψεων στην πράξη είναι µεγάλη, αφού κάθε σπουδαία απόφαση στις 

επιχειρήσεις, στρατηγικού ή τακτικού χαρακτήρα, βασίζεται σε µεγάλο βαθµό σε αυτές. Έχει 

σηµασία, λοιπόν, η επιλογή της σωστής µεθόδου (ή συνδυασµού µεθόδων) πρόβλεψης. 

 

 

2.3.2 Αποθέµατα 
 

Βασικό χαρακτηριστικό των συστηµάτων παραγωγής προϊόντων (κυρίως σε συστήµατα flow-

shop) είναι η δηµιουργία αποθεµάτων. Αυτή µπορεί να είναι είτε σχεδιασµένη, είτε 

αποτέλεσµα διαφόρων παραγόντων (κακός προγραµµατισµός, ύπαρξη σηµείου 

µποτιλιαρίσµατος). Αποθέµατα µπορούν να δηµιουργούνται και στην περίπτωση 

συστηµάτων που παράγουν υπηρεσίες, όταν διατίθεται κατάλληλη τεχνολογία, όπως στην 

περίπτωση ενός προγράµµατος λογισµικού που αποθηκεύται σε cd. 

 

Η διαχείριση των αποθεµάτων πρώτων υλών, ενδιάµεσων και τελικών προϊόντων, αποτελεί 

σηµαντική λειτουργία σε ένα παραγωγικό σύστηµα για πολλούς λόγους: Από τη µια µεριά, τα 

αποθέµατα δεσµεύουν ένα µεγάλο ποσοστό του κεφαλαίου κίνησης των επιχειρήσεων. 

Επίσης δεσµεύουν ένα σηµαντικό µέρος του διατιθέµενου χώρου σε µία επιχείρηση, ενώ η 

προµήθεια, η φύλαξη, η συντήρηση, η ασφάλιση και, γενικά, η διαχείριση των αποθεµάτων 

κοστίζουν. Από την άλλη µεριά, µε τη διατήρηση αποθεµάτων τελικών προϊόντων µπορούµε 

να αποσυνδέσουµε το παραγωγικό σύστηµα από τις διακυµάνσεις της ζήτησης, αφού µία 
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αύξηση της ζήτησης σε κάποια περίοδο θα µπορεί να αντιµετωπιστεί µε υπάρχοντα 

αποθέµατα, χωρίς δηληδή αντίστοιχη αύξηση της παραγωγής κατά την περίοδο αυτή. Η 

ύπαρξη επαρκών πρώτων υλών και ενδιάµεσων αποθεµάτων, άλλωστε, εξασφαλίζει τη 

συνεχή, χωρίς διακοπές, τροφοδότηση του παραγωγικού συστήµατος, τη διατήρηση της 

οµαλής ροής της παραγωγής, την ανεξάρτητη λειτουργία µεταξύ των παραγωγικών σταδίων, 

την αύξηση του ρυθµού παραγωγής και την ελάττωση του βιοµηχανικού κόστους. Γενικά, το 

πρόβληµα της διαχείρισης των αποθεµάτων µπορεί να οριστεί ως πρόβληµα 

εξισορρόπησης, συνήθως µέσα σε συνθήκες αβεβαιότητας, µεταξύ του κόστους έλλειψης και 

του κόστους πλεονάσµατος αποθεµάτων πρώτων υλών, ενδιάµεσων και τελικών προϊόντων 

ενός παραγωγικού συστήµατος. 

 

Εξαιτίας της σηµασίας της λειτουργίας της διαχείρισης αποθεµάτων, στα πλαίσια της 

Επιχειρησιακής Έρευνας έχει αναπτυχθεί η Θεωρία Αποθεµάτων, που εξετάζει συστηµατικά 

τα σχετικά προβλήµατα που συνδέονται µε τη δηµιουργία και τη διαχείριση των αποθεµάτων, 

ενώ διατίθενται σχετικά συστήµατα λογισµικού που βοηθούν στη συστηµατική 

παρακολούθηση και τον έλεγχο των αποθεµάτων 

 

 

2.3.3 Προγραµµατισµός απαιτούµενων υλικών  
 

Τα συστήµατα προγραµµατισµού απαιτούµενων υλικών (ΠΑΥ) αποτελούν µια ξεχωριστή 

κατηγορία συστηµάτων διαχείρισης αποθεµάτων. Τα συστήµατα αυτά αφορούν τη διαχείριση 

υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του προγράµµατος παραγωγής και είτε 

παραγγέλονται σε εξωτερικούς προµηθευτές είτε κατασκευάζονται από το ίδιο το 

παραγωγικό σύστηµα. Η ζήτηση γι’αυτά είναι εσωτερική, προέρχεται δηλαδή από το ίδιο το 

σύστηµα και είναι εξαρτηµένη και ασυνεχής. Ο καθορισµός των ποσοτήτων και του χρόνου 

που πρέπει να είναι διαθέσιµες, στηρίζεται στις απαιτήσεις για υλικά, που καθορίζει 

συγκεκριµένα το σύστηµα παραγωγής και όχι σε προβλέψεις. 

 

Ο στόχος των συστηµάτων ΠΑΥ δεν είναι άλλος από το βασικό στόχο όλων των συστηµάτων 

διαχείρισης αποθεµάτων, η εξασφάλιση των ποσοτήτων των απαιτούµενων υλικών ώστε να 

είναι διαθέσιµα στους χρόνους που χρειάζονται χωρίς να δηµιουργούνται καταστάσεις 

υποαποθέµατος, οπότε υπάρχει κίνδυνος να διακοπεί η παραγωγική διαδικασία. Παράλληλα 

πρέπει να αποφεύγεται η δηµιουργία υπεραποθέµατος, αφού συνεπάγεται δέσµευση 

κεφαλαίων, δαπάνες αποθήκευσης κλπ. Ένα τέτοιο σύστηµα πρέπει να δίνει απάντηση στα 

ερωτήµατα «πόσο να παραγγελθεί» και «πότε να παραγγελθεί» για κάθε υλικό που 

χρησιµοποιείται ως εισροή στην παραγωγική διαδικασία 
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2.3.4 Συγκεντρωτικός Προγραµµατισµός Παραγωγής 
 

Ο Συγκεντρωτικός Προγραµµατισµός Παραγωγής είναι η δραστηριότητα µε την οποία 

καθορίζεται το πρόγραµµα (πλάνο) της παραγωγής συγκεντρωτικά, δηλαδή για το σύνολο 

των προϊόντων ενός παραγωγικού συστήµατος, για ένα σύνολο περιόδων. Το συγκεντρωτικό 

πρόγραµµα παραγωγής περιλαµβάνει τις µεσοπρόθεσµες αποφάσεις της διοίκησης για τις 

τιµές των βασικών µεγεθών της παραγωγής. Τα µεγέθη αυτά είναι το συνολικό ύψος της 

παραγωγής, της απασχόλησης και των αποθεµάτων, συνήθως σε µηνιαία βάση, που τίθενται 

ως στόχοι για ένα µεσοπρόθεσµο ορίζοντα προγραµµατισµού (π.χ. 12 µηνών). 

 

Τα δεδοµένα που απαιτούνται για την κατάρτιση του συγκεντρωτικού προγράµµατος 

παραγωγής είναι η δυναµικότητα του συστήµατος, η προβλεπόµενη ζήτηση στον ορίζοντα 

προγραµµατισµού για κάθε περίοδο (συνήθως κάθε µήνα), τα υπάρχοντα αποθέµατα και οι 

γενικοί στόχοι και κριτήρια προγραµµατισµού που θέτει η διοίκηση. Απαραίτητη είναι και η 

γνώση των στοιχείων που αφορούν κυρίως το κόστος της παραγωγής (κόστος εργασίας, 

κόστος αποθεµατοποίησης, κόστος υποαποθέµατος, µεταβλητό κόστος παραγωγής, κόστος 

µεταβολών στο επίπεδο απασχόλησης). Με βάση αυτά τα δεδοµένα µπορούν καταρχήν να 

διαµορφωθούν πολλά εναλλακτικά συγκεντρωτικά προγράµµατα παραγωγής. 

 

Το συγκεντρωτικό πρόγραµµα παραγωγής αποτελεί το πλαίσιο, µέσα στο οποίο 

οργανώνεται και αναπτύσσεται η παραγωγική δραστηριότητα ενός συστήµατος. 

Περιλαµβάνει ένα σύνολο στόχων που τίθενται για το σύστηµα και αφορούν την παραγωγή, 

την απασχόληση και τα αποθέµατα για κάθε περίοδο µέσα στον ορίζοντα προγραµµατισµού. 

Οι στόχοι αυτοί είναι παράλληλα και περιορισµοί του συστήµατος, όσον αφορά την 

παραγωγική λειτουργία. Ακόµα, οι στόχοι αυτοί αποτελούν έµµεσα στόχους και περιορισµούς 

και των άλλων λειτουργιών, όπως της χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας ή της λειτουργίας των 

προµηθειών. Τα επιµέρους προγράµµατα αυτών των λειτουργιών πρέπει να καταρτίζονται 

µέσα στο πλαίσιο που θέτει το συγκεντρωτικό πρόγραµµα παραγωγής. 

 

 

2.3.5 Χρονικός Προγραµµατισµός Παραγωγής (χρονοπρογραµµατισµός) 
 

Εκτός από το στρατηγικό πρόβληµα του µακροπρόθεσµου σχεδιασµού της δυναµικότητας 

κάθε συστήµατος παραγωγής, τίθεται το πρόβληµα του προγραµµατισµού σε µεσοπρόθεσµη 

και βραχυπρόθεσµη βάση των διατιθέµενων πόρων (ανθρώπινο δυναµικό, µηχανολογικός 

εξοπλισµός, οικονοµικοί πόροι), ώστε τα συστήµατα να εκπληρώσουν τους στόχους τους, 
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ανταποκρινόµενα στη ζήτηση των προϊόντων τους. Στην προηγούµενη παράγραφο 

περιγράφηκε το ζήτηµα του µεσοπρόθεσµου συγκεντρωτικού προγραµµατισµού παραγωγής, 

το οποίο αφορά βασικά τα συστήµατα flow-shop. Στην παράγραφο αυτή περιγράφουµε το 

ζήτηµα του (βραχυχρόνιου) χρονικού προγραµµατισµού παραγωγής, που αφορά τα 

συστήµατα flow-shop και job-shop. 

 

Σε κάθε τέτοιο πρόβληµα, µε βάση τη διαθέσιµη δυναµικότητα, τις απαιτήσεις για παραγωγή 

προϊόντων και διάφορους τεχνολογικούς και άλλους περιορισµούς, ζητείται η καλύτερη 

δυνατή τιµή των µεταβλητών απόφασης, δηλαδή η τιµή που αντιστοιχεί στην καλύτερη 

δυνατή τιµή µιας συνάρτησης κόστους. Έτσι από ένα σύνολο εφικτών προγραµµάτων 

ζητείται το καλύτερο (αν και συχνά ο καθορισµός του είναι ανέφικτος, οπότε αρκεί να βρεθεί 

ένα «καλό» πρόγραµµα). 

 

Οι απαιτήσεις για παραγωγή προϊόντων µεταφράζονται µέσω των πινάκων υλικών, των 

προβλέψεων και των παραγγελιών των πελατών σε απαιτήσεις για παραγωγικούς πόρους 

(ανθρώπινο δυναµικό, µηχανήµατα, σειρά επεξεργασιών, χρόνοι παραγωγής). Οι 

περιορισµοί αφορούν τη δυναµικότητα, την ακολουθία των δραστηριοτήτων που ορίζει η 

υπάρχουσα τεχνολογία, τις απαιτήσεις για συντήρηση των µηχανών. Οι µεταβλητές 

απόφασης αφορούν το µέγεθος µιας παρτίδας παραγωγής (πόσα κοµµάτια ανά παρτίδα), τη 

φόρτωση των µηχανών (ποιά παραγγελία εκτελείται σε ποιά µηχανή), τη σειρά εκτέλεσης 

των παραγγελιών κλπ. Τέλος, η συνάρτηση κόστους αφορά την πλήρωση κάποιων 

κριτηρίων που µπορεί να αναφέρονται στην εξυπηρέτηση των πελατών, στο συνολικό 

κόστος λειτουργίας, στην αξιοποίηση της διαθέσιµης δυναµικότητας κλπ. Έτσι ένα 

πρόγραµµα είναι καλύτερο από ένα άλλο αν το πρώτο ικανοποιεί σε µεγαλύτερο βαθµό τα 

κριτήρια που έχουν τεθεί. 

 

 

2.3.6 Προγραµµατισµός Έργων 
 

Τα προβλήµατα προγραµµατισµού και οργάνωσης της εκτέλεσης ενός έργου έχουν να 

κάνουν µε το µεγάλο πλήθος των επιµέρους δραστηριοτήτων, από την εκτέλεση και τη 

διαπλοκή των οποίων εξαρτάται η ολοκλήρωση του ίδιου του έργου. Οι δραστηριότητες 

αυτές συνδέονται µεταξύ τους µε τεχνολογικές, φυσικές, οικονοµικές ή άλλες σχέσεις 

προτεραιότητας, δηλαδή του τύπου «προηγείται-έπεται», ενώ υπόκεινται σε διάφορους 

περιορισµούς, π.χ. λόγω διαθέσιµων πόρων ή υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου, που πρέπει 

να ληφθούν υπόψη κατά τον προγραµµατισµό τους. Τα παραπάνω προβλήµατα αποκτούν 

ιδιαίτερη σηµασία λόγω της κλίµακας των έργων, του κόστους κατασκευής τους, του ρόλου 
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τους στην οικονοµική και κοινωνική ζωή (όπως ένα λιµάνι ή ένα φράγµα) κλπ. Το ζητούµενο 

σε τέτοια προβλήµατα µπορεί να είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης 

του έργου, η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους, η ελαχιστοποίηση του κόστους για ένα 

δεδοµένο ολικό χρόνο, η ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτέλεσης για ένα δεδοµένο κόστος, η 

ελαχιστοποίηση των πόρων που αδρανούν.  

 

Οι κύριες µέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί για την επίλυση των παραπάνω προβληµάτων είναι 

η µέθοδος της κρίσιµης διαδροµής (CPM) και η τεχνική αξιολόγησης και αναθεώρησης 

προγράµµατος (PERT). 

 

 

2.4 Χρονοπρογραµµατισµός Παραγωγής 
 

 

2.4.1 Εισαγωγή 
 

Εκτενής έρευνα έχει πραγµατοποιηθεί προκειµένου να κατανοηθεί η διαδικασία του 

χρονοπρογραµµατισµού (scheduling). Η έρευνα αυτή έχει καταλήξει σε θεωρητικά 

µαθηµατικά µοντέλα και σε µεθόδους αναζήτησης πιθανών λύσεων.  

 

Στη συγκεκριµένη εργασία θα θεωρήσουµε ντετερµινιστικά (deterministic) προβλήµατα 

χρονοπρογραµµατισµού. Ένα πρόβληµα καλείται ντετερµινιστικό όταν όλες οι παράµετροι 

που το ορίζουν είναι γνωστές και δεδοµένες εξ αρχής. Επιπλέον θα θεωρήσουµε ότι όλες οι 

δραστηριότητες υποβάλλονται σε επεξεργασία χωρίς διακοπή, δηλαδή µόλις µία 

δραστηριότητα αρχίσει, υποβάλλεται σε επεξεργασία µέσα σε ένα συνεχές και αδιάκοπο 

χρονικό διάστηµα.  

 

Η θεωρία χρονοπρογραµµατισµού job-shop είναι µέρος της γενικής θεωρίας 

χρονοπρογραµµατισµού και σκοπός της είναι να ερευνήσει το χρονοπρογραµµατισµό 

παραγωγής σε συστήµατα παραγωγής job-shop. Το πρόβληµα χρονοπρογραµµατισµού job-

shop (job-shop scheduling problem, JSSP) είναι ένα από τα πιο δύσκολα συνδυαστικά 

προβλήµατα που έχουν ποτέ διατυπωθεί. Ο σκοπός του κεφαλαίου είναι να αναλύσει το 

πρόβληµα αυτό και να παρουσιάσει τις διάφορες τεχνικές επίλυσής του.   
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2.4.2 Ο ρόλος του χρονοπρογραµµατισµού στο σύστηµα παραγωγής 
 

Ο όρος «χρονοπρογραµµατισµός» έχει ορισθεί ως «…η κατανοµή δεδοµένων πόρων στη 

διάρκεια του χρόνου µε σκοπό την ολοκλήρωση ενός συνόλου εργασιών.» (Baker [1974]). Τα 

προβλήµατα χρονοπρογραµµατισµού παραγωγής συνδυάζουν επιστηµονικές περιοχές τόσο 

διαφορετικές όπως είναι αυτές του σχεδιασµού παραγωγής (production planning), του 

computer design και της παραγωγής πλάνων (timetabling). Η θεωρία και οι εφαρµογές του 

χρονοπρογραµµατισµού παραγωγής έχουν αναπτυχθεί σε ένα σηµαντικό πεδίο της έρευνας, 

τόσο από την πλευρά της επιχειρησιακής έρευνας όσο και από την πλευρά της τεχνητής 

νοηµοσύνης.  

 

Οι εντολές πρέπει να αναλυθούν και να µεταφραστούν σε εργασίες συνδεδεµένες µε 

ηµεροµηνίες παράδοσης. Αυτές οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία στις 

µηχανές που διαθέτουν οι σταθµοί παραγωγής και µάλιστα αυτή η επεξεργασία πρέπει να 

γίνει µε προκαθορισµένη σειρά. Ενδέχεται κάποιες εργασίες να καθυστερήσουν και να 

περιµένουν την επεξεργασία τους σε µηχανές που είναι απασχοληµένες ενώ ακόµα µπορεί 

να περιµένουν άλλες εργασίες που ίσως φθάσουν αργότερα από αυτές στην ίδια µηχανή 

αλλά που πραγµατοποιούνται νωρίτερα λόγω της υψηλότερης προτεραιότητας τους (high-

priority jobs).  

 

O προγραµµατισµός των εργασιών οφείλει να διατηρεί την αποδοτικότητά του και τον έλεγχο 

των λειτουργιών. Το βραχυχρόνιο πρόγραµµα επηρεάζεται από τη διαδικασία σχεδιασµού 

παραγωγής (production planning process) που χειρίζεται τον µακροχρόνιο σχεδιασµό 

ολόκληρου του συστήµατος. Οφείλουµε να λάβουµε υπόψη µας τα επίπεδα αποθεµάτων, τις 

προβλέψεις, τις απαιτήσεις σε πόρους ώστε να βελτιστοποιήσουµε την κατανοµή τους και 

την παραγωγή του προϊόντος. Ακόµα, ο έλεγχος που γίνεται στα σηµεία παραγωγής κατά τη 

διάρκειά της τροφοδοτεί µε χρήσιµες πληροφορίες το χρονοπρογραµµατισµό. Αναπάντεχα 

γεγονότα όπως οι διακοπές µηχανών (machines breakdowns) ή χρόνοι επεξεργασίας 

µεγαλύτεροι από τους αναµενόµενους λαµβάνονται υπόψη. 

 

Το παρακάτω σχήµα δείχνει ένα διάγραµµα ροής πληροφορίας σε ένα κλασικό σύστηµα 

παραγωγής 
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Σχήµα 2.1 – Ένα κλασικό σύστηµα παραγωγής 

 

Η περιοχή που µας ενδιαφέρει από το παραπάνω διάγραµµα είναι το τµήµα του 

λεπτοµερούς χρονοπρογραµµατισµού (detailed scheduling). Σε αυτή την περιοχή ο 

χρονοπρογραµµατισµός λαµβάνει χώρα µέσα σε ένα δυναµικό περιβάλλον. Ο 

χρονοπρογραµµατισµός είναι άµεσα συνδεδεµένος µε την αποστολή (dispatching) των 

εργασιών στα σηµεία παραγωγής ενώ κατά την αντίθετη φορά πληροφορίες από τα σηµεία 

παραγωγής στέλνονται πίσω µέσω του τµήµατος αποστολής στο χρονοπρογραµµατισµό. 

Έτσι ανάλογα µε τις συνθήκες και τις πληροφορίες ανάδρασης καθορίζεται δυναµικά το 

πρόγραµµα εργασιών (schedule). 

 

Τα εργοστάσια συχνά διαµορφώνουν πληροφοριακά συστήµατα παραγωγής. Συγκεκριµένα 

υπάρχει µία κεντρική βάση δεδοµένων, εύκολα προσβάσιµη, όπου αποθηκεύονται 

πληροφορίες για κάθε τµήµα της διαδικασίας παραγωγής προϊόντος. Συνδεδεµένα µε αυτή 

τη βάση βρίσκονται τοπικά δίκτυα (local area networks) προσωπικών υπολογιστών, σταθµοί 

εργασίας και τερµατικά εισαγωγής δεδοµένων ώστε να µπορούν είτε να ανακτήσουν είτε να 
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εισάγουν δεδοµένα στη βάση. Η λειτουργία του χρονοπρογραµµατισµού συνήθως γίνεται σε 

έναν προσωπικό υπολογιστή ή σε ένα σταθµό εργασίας συνδεδεµένο µε την κεντρική βάση 

δεδοµένων του εργοστασίου. Τερµατικά στα σηµεία της παραγωγικής διαδικασίας (shop-floor 

terminals) βρίσκονται σε θέσεις-κλειδιά και είναι συνδεδεµένα µε τη βάση δεδοµένων του 

χρονοπρογραµµατισµού ώστε να συνδέουν άλλα τµήµατα µε αυτή, κάνοντας την 

προσβάσιµη όπου απαιτείται.  

 

 

2.4.3 Περιοχές λύσεων του προβλήµατος χρονοπρογραµµατισµού 
 

Σ’αυτή την παράγραφο θα οριστούν κάποιοι όροι και θα εξηγηθούν οι κύριες περιοχές του 

διαστήµατος λύσεων του προβλήµατος χρονοπρογραµµατισµού προκειµένου να 

προσδιοριστούν οι ιδιότητες όλων των λύσεων. 

• Ένα πραγµατοποιήσιµο πρόγραµµα (feasible schedule) είναι ένα πρόγραµµα που δεν 

αντιβαίνει τους περιορισµούς του προβλήµατος. 

• Ας θεωρήσουµε το πρόγραµµα που παρουσιάζεται στον χάρτη Gantt στο σχήµα 2.2 

∆οσµένης της σειράς των λειτουργιών σε µία µηχανή, µία τοπική µετακίνηση προς τα 

αριστερά (local left shift) σε ένα πραγµατοποιήσιµο πρόγραµµα υφίσταται όταν µία 

λειτουργία µπορεί να µετακινηθεί προς τα αριστερά για να αρχίσει νωρίτερα και 

παράλληλα να διατηρηθεί το εφικτό του προγράµµατος (feasibility). 

 

 
Σχήµα 2.2 – Προσαρµογή µετακίνησης προς τα αριστερά (left shift adjustment) 

 

• Ένα πρόγραµµα χαρακτηρίζεται ως ηµι-ενεργό (semi-active) αν δεν µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί τοπική µετακίνηση προς τα αριστερά και να διατηρηθεί το εφικτό. Σε 

ένα ηµι-ενεργό πρόγραµµα καµία λειτουργία δεν µπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα αν δεν 

µεταβληθούν οι σειρές των λειτουργιών στη µηχανή. 
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• Μία γενική µετακίνηση προς τα αριστερά (global left shift) συµβαίνει όταν µία λειτουργία 

µπορεί να µετακινηθεί ένα διάστηµα νωρίτερα στο πρόγραµµα και να διατηρηθεί το 

εφικτό, χωρίς να καθυστερήσουν άλλες εργασίες. 

• Το σύνολο των προγραµµάτων στα οποία δεν µπορεί να γίνει γενική µετακίνηση προς τα 

αριστερά ονοµάζονται ενεργά προγράµµατα (active schedules). Ανάµεσα στα ενεργά 

προγράµµατα βρίσκονται τα βέλτιστα αλλά χρειάζεται ένας επιπλέον µηχανισµός για να 

ψάξει σ’αυτό το διάστηµα λύσεων ώστε να βρει τη βέλτιστη λύση. 

• Ένα πρόγραµµα χαρακτηρίζεται non-delay όταν είναι ενεργό και όταν καµία µηχανή δεν 

µένει µη απασχοληµένη για κάποιο διάστηµα αλλά επεξεργάζεται συνεχώς κάποια 

λειτουργία. Η βέλτιστη λύση προέρχεται από τέτοια προγράµµατα. Υπάρχουν όµως 

περιπτώσεις λύσεων όπου οι µηχανές µένουν αχρησιµοποίητες για κάποιο διάστηµα και 

παρ’όλα αυτά δίνουν καλύτερα αποτελέσµατα από non-delay προγράµµατα για κάποια 

κριτήρια.  

Στο σχήµα 2.3 φαίνονται όλες οι δυνατές λύσεις και η σχέση µεταξύ τους. 

 

 
 

Σχήµα 2.3– Ταξινόµηση προγραµµάτων (schedules classification) 
 

 

2.4.4 Κύρια κριτήρια αξιολόγησης προγραµµάτων (Primary Output Measures) 
 

Στον χρονοπρογραµµατισµό µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα ευρύ φάσµα κριτηρίων. Το 

κριτήριο είναι αυτό που καθορίζει εάν ένα πρόγραµµα είναι κατάλληλο ή όχι. Μπορεί ένα 

πρόγραµµα σύµφωνα µε ένα κριτήριο να είναι ακατάλληλο ενώ το ίδιο πρόγραµµα βάσει 

ενός άλλου κριτηρίου να είναι πολύ καλό.  

 

Τα διάφορα κριτήρια ή αλλιώς οι αντικειµενικές συναρτήσεις για προβλήµατα 

χρονοπρογραµµατισµού παραγωγής είναι τα ακόλουθα  
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• χρόνος ολοκλήρωσης (completion time) – ο χρόνος στον οποίο µία συγκεκριµένη 

εργασία ολοκληρώνει την επεξεργασία της 

• χρόνος ροής (flowtime) – το χρονικό διάστηµα µία συγκεκριµένη εργασία βρίσκεται στο 

σύστηµα παραγωγής 

• καθυστέρηση (lateness) – ο χρόνος (θετικός ή αρνητικός) κατά τον οποίο ο χρόνος 

ολοκλήρωσης διαφέρει από την ηµεροµηνία παράδοσης (due date)  

• χρόνος βραδύτερης περάτωσης (tardiness) – η καθυστέρηση µίας εργασίας εάν αυτή 

είναι θετική. Αν η καθυστέρηση δεν είναι θετική, ο χρόνος βραδύτερης περάτωσης είναι 

µηδέν. 

• χρόνος νωρίτερης περάτωσης (earliness) – το αντίστροφο της καθυστέρησης µίας 

εργασίας, εάν αυτή είναι αρνητική. Εάν η καθυστέρηση είναι θετική ο χρόνος νωρίτερης 

περάτωσης  είναι µηδέν. 

 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης είναι ουσιαστικά η µόνη απαραίτητη έξοδος από το πρόγραµµα 

αφού όλα τα άλλα κύρια µέτρα εξόδου συνεπάγονται από αυτό. Ο χρόνος ροής µετρά την 

ανταπόκριση του συστήµατος στις διάφορες απαιτήσεις υπηρεσιών. Ο χρόνος ροής είναι το 

χρονικό διάστηµα µεταξύ της άφιξης µίας εργασίας στο σύστηµα και της αναχώρησης από 

αυτό. Η καθυστέρηση µετρά την ικανότητα προσαρµογής ενός προγράµµατος σε µία 

δοσµένη ηµεροµηνία παράδοσης. Η καθυστέρηση «ανταµοίβει» τις εργασίες που γίνονται 

νωρίτερα και «τιµωρεί» αυτές που αργοπορούν. Ο χρόνος ροής και η καθυστέρηση είναι 

στην πραγµατικότητα δύο µορφές του ίδιου µέτρου και καταλήγουν στην ίδια συµπεριφορά 

χρονοπρογραµµατισµού. 

 

Ο χρόνος βραδύτερης περάτωσης έχει να κάνει µε το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις 

συγκεκριµένα κόστη µπορεί να προέρχονται από µία θετική καθυστέρηση ενώ µία αρνητική 

καθυστέρηση δεν αποφέρει πραγµατικά οφέλη. Αυτό είναι ένα καλό µέτρο της χρησιµότητας 

ενός προγράµµατος σε πραγµατικούς όρους. 

 

Ο χρόνος νωρίτερης περάτωσης αντιστοιχεί σε κάποιες περιπτώσεις όπου µπορεί να 

υπάρξει κόστος όταν µία δραστηριότητα ολοκληρώνεται πριν την ηµέρα παράδοσής της (το 

κόστος αποθεµάτων ενδέχεται να είναι αρκετά υψηλό). 

 

Το επόµενο σχήµα δείχνει τη σχέση που υπάρχει µεταξύ του κόστους και των µέτρων που 

αναφέρθηκαν προηγουµένως κατά τη διάρκεια του χρόνου 
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Σχήµα 2.4-Συνάρτηση κόστους των κύριων µέτρων αξιολόγησης 

 

Συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης (makespan (Cmax)) 
 

Με τον όρο makespan καλούµε τη διάρκεια στην οποία όλες οι λειτουργίες όλων των 

εργασιών έχουν ολοκληρωθεί. Το πρόγραµµα µε το µικρότερο makespan λαµβάνεται 

συνήθως ως το πρόγραµµα µε τη µεγαλύτερη χρησιµότητα. Η βασική ιδέα πίσω από αυτό 

είναι πως ολοκληρώνοντας το δοσµένο σύνολο δραστηριοτήτων νωρίτερα θα επιτρέψει νέες 

δραστηριότητες να ξεκινήσουν νωρίτερα. Αυτή η ιδέα είναι µία πολύ καλή προσέγγιση στην 

ειδική περίπτωση όπου διαθέτουµε µία µηχανή και µία χρήσιµη σκέψη για πιο γενικά 

προβλήµατα. Παρ’όλα αυτά, το makespan δεν λαµβάνει υπόψη του τις ηµεροµηνίες 

παράδοσης, κάτι που στη βιοµηχανία σε πραγµατικές συνθήκες είναι παράγοντας υψηλής 

προτεραιότητας. 

 

Σταθµισµένη καθυστέρηση (weighted lateness, Lwt) 
 

Η σταθµισµένη καθυστέρηση είναι ένα µέτρο της διαφοράς µεταξύ την αυστηρής 

ηµεροµηνίας παράδοσης και της πραγµατικής ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης των εργασιών. 

Στην περίπτωση της καθυστερηµένης παράδοσης η τιµή της είναι θετική και στην περίπτωση 

της παράδοσης σε νωρίτερη χρονική στιγµή από αυτή της ηµεροµηνίας παράδοσης το µέτρο 

αυτό έχει τιµή αρνητική. Στη συνέχεια η τιµή αυτή πολλαπλασιάζεται µε ένα συντελεστή 

βάρους. Είναι ένα δηµοφιλές µέτρο της ποιότητας του χρονοπρογραµµατισµού. Είναι πολύ 

ισχυρό µέτρο µε την έννοια ότι οι βέλτιστες λύσεις που βρίσκουµε στηριζόµενοι σε αυτό 

συχνά παράγουν καλές λύσεις για προβλήµατα µε άλλες αντικειµενικές συναρτήσεις. 

 

Σταθµισµένος χρόνος βραδύτερης περάτωσης (weighted tardiness, Twt) 
 

Σε πολλές περιπτώσεις ο χρόνος βραδύτερης περάτωσης αποτελεί µία καλή αντικειµενική 

συνάρτηση. Αυτό το µέτρο είναι το ίδιο µε την σταθµισµένη καθυστέρηση εκτός από το ότι 
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στις νωρίτερα ολοκληρωµένες εργασίες θέτει την τιµή µηδέν. Με αυτό τον τρόπο 

ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του πραγµατικού πελάτη. Σε πολλές πρακτικές 

καταστάσεις είναι το πιο κατάλληλο µέτρο της απόδοσης ενός προγράµµατος µια και 

λαµβάνει υπόψη του το κόστος που συνεπάγεται µία καθυστερηµένη παράδοση αλλά δεν 

αντισταθµίζει µε κέρδος τις νωρίτερες παραδόσεις εργασιών από τη στιγµή που αυτό δεν 

είναι αναγκαίο. Παρά το ότι είναι ένα µέτρο αρκετά χρήσιµο, στη βιβλιογραφία θα βρούµε 

λίγες περιπτώσεις που να χρησιµοποιείται ως µέτρο απόδοσης. 

 

Μέγιστος  χρόνος βραδύτερης περάτωσης (maximum tardiness, Tmax)   
 

Η ελαχιστοποίηση του µέγιστου χρόνου βραδύτερης περάτωσης είναι σηµαντικό µέτρο όταν 

οι πελάτες ανέχονται τις µικρές καθυστερήσεις αλλά γίνονται σταδιακά όλο και πιο ανήσυχοι 

και πιεστικοί όσο αυξάνονται αυτές. Η ελαχιστοποίηση της µέγιστης καθυστέρησης είναι 

αντίστοιχο πρόβληµα και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βοηθητικό για τη λύση άλλων 

προβληµάτων. 

 

Παρακάτω, το Ci δηλώνει το χρόνο ολοκλήρωσης της εργασίας Ji. Τα περισσότερα κλασικά 

κριτήρια χρονοπρογραµµατισµού λαµβάνουν υπόψη τους µία ηµεροµηνία παράδοσης δi  για 

κάθε εργασία. Η βραδύτερη περάτωση Ti της εργασίας Ji ορίζετα ως Ti = max (0, Ci – δi). Η 

µεταβλητή Ui χρησιµοποιείται για να δηλώσει µία µονάδα «ποινής» (penalty) για κάθε 

καθυστερηµένη εργασία. Η Ui ισούται µε 0 όταν Ci ≤ δi και µε 1 σε άλλη περίπτωση. 

 

Το κριτήριο χρονοπρογραµµατισµού διατυπώνεται είτε ως άθροισµα είτε ως µέγιστο. Ένας 

συντελεστής βάρους wi µπορεί να δοθεί σε κάθε εργασία δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε 

κάποιες από αυτές. Σηµειώνουµε τα παρακάτω γνωστά κριτήρια βελτιστοποίησης  

• Makespan : F = Cmax = maxCi 

• Σταθµισµένος συνολικός χρόνος ροής (total weighted flow time) : F = ∑wiCi 

• Μέγιστος  χρόνος βραδύτερης περάτωσης (maximum tardiness) : F = Tmax = maxTi 

• Σταθµισµένος συνολικός χρόνος βραδύτερης περάτωσης (total weighted tardiness) : F = 

∑wiTi 

• Σταθµισµένος συνολικός αριθµός αργοπορηµένων εργασιών (total weighted number of 

late jobs) : F = ∑wiUi  
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2.4.5 Υποθέσεις προβλήµατος χρονοπρογραµµατισµού 
 

Σ’αυτή την παράγραφο αναφέρονται οι κύριες υποθέσεις που αφορούν το πρόβληµα 

χρονοπρογραµµατισµού παραγωγής όπως διαµορφώθηκαν τις τελευταίες τέσσερις 

δεκαετίες, µετά από έρευνα στις περιοχές της επιχειρησιακής έρευνας και του 

χρονοπρογραµµατισµού. Αυτές οι υποθέσεις αποτελούν τα θεµέλια των περισσοτέρων 

θεωρητικών τεχνικών χρονοπρογραµµατισµού. 
1 Στην αρχή και στο τέλος του προβλήµατος χρονοπρογραµµατισµού το σύστηµα 

παραγωγής είναι άδειο. 

2 Όλες οι εργασίες είναι διαθέσιµες για επεξεργασία τη χρονική στιγµή µηδέν. 

3 Οι µηχανές είναι ο σηµαντικότερος και καθοριστικός παράγοντας της παραγωγής. 

4 Το ανθρώπινο δυναµικό είναι «άφθονο» (plentiful) και οι ικανότητές του δεν αποτελούν 

περιορισµό στη παραγωγή. Με άλλα λόγια, η τεχνογνωσία και το πλήθος των 

εργαζοµένων δεν λαµβάνονται υπόψην. 

5 Κάθε εργασία πηγαίνει σε κάθε µηχανή το πολύ µία φορά. 

6 Όλες οι πληροφορίες σχετικά µε τους χρόνους επεξεργασίας, τη δροµολόγηση και τις 

ηµεροµηνίες παράδοσης είναι αιτιοκρατικές (deterministic) κα γνωστές εκ των προτέρων 

τη χρονική στιγµή µηδέν του προβλήµατος. 

7 Όλοι οι χρόνοι ετοιµασίας (set-up times) είναι ανεξάρτητοι από τη σειρά των εργασιών 

και συµπεριλαµβάνονται στους χρόνους επεξεργασίας. 

8 ∆εν υπάρχουν παράλληλες µηχανές, δηλαδή διαθέτουµε µόνο µία από κάθε είδος 

µηχανής. 

9 Μία λειτουργία µίας εργασίας µπορεί να ολοκληρωθεί µόνο σε µία µηχανή. 

10 Όλες οι λειτουργίες µόλις αρχίσουν, ολοκληρώνονται. ∆ηλαδή δεν µπορούν να 

διακοπούν και να συνεχίσουν κάποια άλλη χρονική στιγµή. 

11 Οι διακοπές των µηχανών (machines breakdowns) δεν λαµβάνονται υπόψη. Θεωρούµε 

ότι οι µηχανές είναι αξιόπιστες. 

12 ∆εν είναι διαθέσιµες υπερωρίες (overtime).    

13 Κάθε µηχανή µπορεί να επεξεργαστεί και να ολοκληρώσει µία εργασία µία 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή. 

14 Κάθε εργασία έχει µία µόνο διαδροµή, δηλαδή οδηγείται προς µία µόνο κατεύθυνση. 

15 Όλες οι εργασίες είναι της ίδιας σηµαντικότητας ή προτεραιότητας. 
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Στην πραγµατικότητα πολλά από τα παραπάνω σηµεία δεν ισχύουν στα περισσότερα 

προβλήµατα που έχουν να αντιµετωπίσουν οι επιχειρήσεις. 

 

 

2.5 Αλγόριθµοι επίλυσης του προβλήµατος χρονοπρογραµµατισµού 
 

 

2.5.1 Περίπτωση n-εργασιών σε 1-µηχανή  
 

 

2.5.1.1 Περιγραφή 
 

Το πρόβληµα του χρονοπρογραµµατισµού παραγωγής σε µία µηχανή παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον γιατί συχνά εµφανίζεται στην πράξη, είτε σε συστήµατα, όπου η παραγωγή 

περιλαµβάνει µία φάση και διεκπεραιώνεται σε µία µηχανή, είτε σε συστήµατα, όπου ο 

χρονοπρογραµµατισµός παραγωγής γίνεται σε σχέση µε µια ακριβή µηχανή ή, γενικότερα, 

µια µηχανή όπου η παραγωγή παρουσιάζει συµπτώµατα συµφόρησης. Επίσης, το 

πρόβληµα είναι ενδιαφέρον από την άποψη ότι µπορεί να θεωρηθεί ως δοµικό στοιχείο 

γενικότερων, πιο πολύπλοκων προβληµάτων. 

 

Το ζητούµενο στο πρόβληµα n-εργασιών και µιας µηχανής είναι η διάταξη σε σειρά των 

εργασιών (ποιά θα εκτελεστεί πρώτη, ποιά δεύτερη κ.ο.κ.), έτσι ώστε να ικανοποιούνται τα 

κριτήρια αξιολόγησης στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό. Ζητείται δηλαδή να προσδιοριστούν 

από ένα σύνολο n! διατάξεων εκείνες οι διατάξεις που ικανοποιούν καλύτερα τα κριτήρια. Για 

την επίλυση του προβλήµατος ισχύουν οι υποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου. 

 

 

2.5.1.2 Κανόνες διάταξης  
 

Για τη διάταξη (ή δροµολόγηση) των εργασιών χρησιµοποιούνται στην πράξη και έχουν 

µελετηθεί διάφοροι κανόνες, που έχουν διαφορετικές επιδόσεις σε σχέση µε τα κριτήρια 

αξιολόγησης. Αυτό σηµαίνει ότι ένας κανόνας µπορεί να ικανοποιεί στο µέγιστο βαθµό ένα 

κριτήριο, ενώ δε συµβαίνει το ίδιο µε ένα άλλο κριτήριο, το οποίο ικανοποιείται στο µέγιστο 

βαθµό από κάποιον άλλο κανόνα. Οι συνηθέστεροι κανόνες είναι οι εξής: 
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α) Κανόνας του ελάχιστου χρόνου επεξεργασίας 
Σύµφωνα µε αυτόν τον κανόνα οι εργασίες διατάσσονται έτσι, ώστε να προηγούνται οι 

εργασίες µε το µικρότερο χρόνο επεξεργασίας. Για παράδειγµα, οι εργασίες µε τα δεδοµένα 

του παρακάτω πίνακα (πίνακας 2.1) 

 

εργασία χρόνος επεξεργασίας ηµεροµηνία παράδοσης 

1 7 17 

2 5 8 

3 12 34 

4 8 12 

5 10 40 

Πίνακας 2.1-Παράδειγµα χρονοπρογραµµατισµού παραγωγής µε µία µηχανή 
 

διατάσσονται σύµφωνα µε τον κανόνα αυτό στη σειρά 2 1 4 5 3, όπως δείχνει ο πίνακας 2.2 

 

εργασία χρόνος 

επεξεργασίας

ηµερ/νία 

παράδοσης

ηµερ/νία 

ολοκλήρωσης

χρόνος απόκλισης

1 7 17 12 -5 

2 5 8 5 -3 

3 12 34 42 +8 

4 8 12 20 +8 

5 10 40 30 -10 

Πίνακας 2.2-Εφαρµογή του κανόνα ελάχιστου χρόνου επεξεργασίας 
 

Η µέθοδος αυτή θεωρείται – παρά την εξαιρετική απλότητά της- ως µία από τις πιο 

αποτελεσµατικές µεθόδους διάταξης για τη δροµολόγηση εργασιών. 

 

β) Κανόνας της ηµεροµηνίας παράδοσης 
Σύµφωνα µε τον κανόνα αυτό, οι εργασίες διατάσσονται έτσι, ώστε να εκτελούνται πρώτα 

εκείνες που προηγείται η ηµεροµηνία παράδοσής τους. Για το παράδειγµα του πίνακα 2.1 οι 

εργασίες διατάσσονται µε τη σειρά 2 4 1 3 5. 

 

εργασία χρόνος 

επεξεργασίας

ηµερ/νία 

παράδοσης

ηµερ/νία 

ολοκλήρωσης

χρόνος απόκλισης

1 7 17 20 +3 

2 5 8 5 -3 
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3 12 34 32 -2 

4 8 12 13 +1 

5 10 40 42 +2 

Πίνακας 2.3-Εφαρµογή του κανόνα της ηµεροµηνίας παράδοσης 
 

γ) Κανόνας µικρότερου περιθωρίου 
Σύµφωνα µε τον κανόνα αυτό, οι εργασίες διατάσσονται έτσι, ώστε να προηγούνται εκείνες 

µε τη µικρότερη διαφορά (περιθώριο) µεταξύ ηµεροµηνίας παράδοσης και χρόνου 

επεξεργασίας. Στο παράδειγµά µας δεδοµένου ότι οι διαφορές αυτές είναι 10, 3, 22, 4, 30 για 

τις εργασίες 1, 2, 3, 4, 5 αντίστοιχα, σύµφωνα µε αυτό τον κανόνα οι εργασίες διατάσσονται 

µε τη σειρά 2 4 1 3 5. 

 

εργασία χρόνος 

επεξεργασίας

ηµερ/νία 

παράδοσης

ηµερ/νία 

ολοκλήρωσης

χρόνος απόκλισης

1 7 17 20 +3 

2 5 8 5 -3 

3 12 34 32 -2 

4 8 12 13 +1 

5 10 40 42 +2 

Πίνακας 2.4-Εφαρµογή του κανόνα µικρότερου περιθωρίου 
 

δ) Κανόνας first-come, first-served (FCFS) 
Σύµφωνα µε τον κανόνα αυτό, οι εργασίες διατάσσονται µε τη σειρά που φθάνουν στο 

σύστηµα (πρώτα η 1, µετά η 2, η 3, η 4 και τέλος η 5). 

 

εργασία χρόνος 

επεξεργασίας

ηµερ/νία 

παράδοσης

ηµερ/νία 

ολοκλήρωσης

χρόνος απόκλισης

1 7 17 7 -10 

2 5 8 12 +4 

3 12 34 24 -10 

4 8 12 32 +20 

5 10 40 42 +2 

Πίνακας 2.5-Εφαρµογή του κανόνα FCFS 
 

 

 



Βελτιστοποίηση Χρονοπρογραµµατισµού Παραγωγής Με Χρήση Γενετικών Αλγορίθµων 

Αλέξανδρος Μ.Κελεµένης – Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης                39

ε) Κανόνας last-come, first-served (LCFS) 
Σύµφωνα µε αυτό τον κανόνα, οι εργασίες διατάσσονται αντίστροφα µε τη σειρά µε την οποία 

έφθασαν στο σύστηµα, δηλαδή µε τη σειρά 5 4 3 2 1. 

 

εργασία χρόνος 

επεξεργασίας

ηµερ/νία 

παράδοσης

ηµερ/νία 

ολοκλήρωσης

χρόνος απόκλισης

1 7 17 42 +25 

2 5 8 35 +27 

3 12 34 30 -4 

4 8 12 18 +6 

5 10 40 10 -30 

Πίνακας 2.6-Εφαρµογή του κανόνα LCFS 
 

 

2.5.2 Γενικό πρόβληµα χρονοπρογραµµατισµού παραγωγής 
 

 

2.5.2.1 Περιγραφή 
 

Στο γενικό πρόβληµα χρονοπρογραµµατισµού παραγωγής υπάρχει ένα σύνολο εργασιών 

και ένα σύνολο µηχανών. Κάθε εργασία αποτελείται από ένα σύνολο λειτουργιών 

(operations) που πρέπει πραγµατοποιηθούν µε µια καθορισµένη σειρά. Επιπλέον σε κάθε 

λειτουργία δίνεται ένας χρόνος επεξεργασίας και η συγκεκριµένη µηχανή στην οποία πρέπει 

να υποβληθεί σε επεξεργασία. Κάθε µηχανή είναι διαθέσιµη να επεξεργαστεί τις λειτουργίες 

από το χρόνο µηδέν και µετά (the availability constraints). Μόλις µία λειτουργία αρχίσει, 

υποβάλλεται σε επεξεργασία χωρίς διακοπή και µία µηχανή µπορεί να επεξεργαστεί το πολύ 

µία λειτουργία για δεδοµένη χρονική στιγµή (machine capacity constraints). Τέλος, δίνεται 

ένας σταθερός χρονικός ορίζοντας. Κάθε πρόγραµµα προσδιορίζει ένα χρόνο έναρξης για 

κάθε λειτουργία. Το πρόβληµα είναι να βρεθεί ένα πρόγραµµα, αν αυτό υπάρχει, που θα 

ικανοποιεί το χρονικό ορίζοντα, στον οποίο καµία µηχανή δεν θα επεξεργάζεται 

περισσότερες από µία λειτουργίες την ίδια χρονική στιγµή και τέλος οι λειτουργίες να γίνονται 

µε την απαιτούµενη σειρά. 

 

Στον πίνακα 2.7 δίνεται ένα παράδειγµα του προβλήµατος χρονοπρογραµµατισµού 

παραγωγής. Το σύνολο M = (m1, m2, m3) των µηχανών διαθέτει τρία στοιχεία και το σύνολο J 

= (j1, j2, j3) των εργασιών διαθέτει επίσης τρία στοιχεία. Κάθε µία από τις εργασίες j1 = (o1, o2, 
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o3), j2 = (o4, o5, o6), j3 = (o7, o8, o9) αποτελείται από τρεις λειτουργίες που πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν µε µια καθορισµένη σειρά. Εποµένως το σύνολο O της επεξεργασίας 

λειτουργιών έχει εννέα στοιχεία. Κάθε λειτουργία θα εκτελεστεί από µία από τις τρεις 

µηχανές. Στον πίνακα 2.7 φαίνεται η απαιτούµενη µηχανή M(v) και ο χρόνος επεξεργασίας 

p(v) για κάθε λειτουργία V є O. 

 

V M(v) p(v)  V M(v) p(v)  V M(v) p(v) 

O1 M1 2  O4 M3 7  O7 M2 4 

O2 M2 8  O5 M2 3  O8 M1 7 

O3 M3 4  O6 M1 3  O9 M3 3 

Πίνακας 2.7-Πίνακας δεδοµένων ενός προβλήµατος job-shop (στιγµιότυπο JSSP1) 
 

Ένα βέλτιστο πρόγραµµα δίνεται στον επόµενο πίνακα 

 

V S(v)  V S(v)  V M(v) 

O1 0  O4 0  O7 0 

O2 4  O5 12  O8 4 

O3 14  O6 15  O9 11 

Πίνακας 2.8-Ένα βέλτιστο πρόγραµµα του στιγµιοτύπου JSSP1 
 

Ένα πρόγραµµα µπορεί να απεικονιστεί σε ένα διάγραµµα Gantt. Οι µηχανές απεικονίζονται 

στον κάθετο άξονα και ο χρόνος στον οριζόντιο. Για κάθε µηχανή οι λειτουργίες που εκτελεί 

απεικονίζονται µε µια µπάρα κατά µήκος του άξονα του χρόνου. Το επόµενο διάγραµµα 

Gantt απεικονίζει ένα πρόγραµµα του προβλήµατος που δόθηκε παραπάνω  

 

 
 

Σχήµα 2.5-∆ιάγραµµα Gantt ενός προγράµµατος του προβλήµατος JSSP1 
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Εκτός από τους διάφορους χρόνους-κριτήρια που αφορούν τις λειτουργίες και τις εργασίες 

του προβλήµατος (χρόνος ολοκλήρωσης, ηµεροµηνία παράδοσης, χρόνοι καθυστέρησης και 

βραδύτερης περάτωσης) µπορούµε να σηµειώσουµε αντίστοιχα χαρακτηριστικά και για τις 

µηχανές. Έχουµε λοιπόν ότι για κάθε µηχανή ως φόρτος εργασίας (workload) P(m) ορίζεται η 

συνολική διάρκεια όλων των λειτουργιών που έχει η µηχανή m να εκτελέσει. Για το πρόβληµα 

του job-shop ο φόρτος εργασίας είναι ανεξάρτητος από το πρόγραµµα αφού η κατανοµή των 

µηχανών είναι προκαθορισµένη. Ο χρόνος µη απασχόλησης (idle time) I(m) είναι ο χρόνος 

που µία µηχανή δεν απασχολείται, δηλαδή δεν εκτελεί κάποια εργασία: I(m) = Cmax – P(m). Ο 

βαθµός χρησιµοποίησης (utilization) U(m) είναι το ποσοστό του χρόνου που η µηχανή είναι 

απασχοληµένη: U(m) = P(m) / Cmax. 

 

 

2.5.2.2 Αλγόριθµοι 
 

Σε αυτή την παράγραφο δίνεται µία σύνοψη της έρευνας που έχει γίνει σε ένα από τα πιο 

γνωστά προβλήµατα χρονοπρογραµµατισµού παραγωγής, το πρόβληµα 

χρονοπρογραµµατισµού σε σύστηµα job-shop. Σήµερα πολλοί διαφορετικοί αλγόριθµοι είναι 

γνωστοί για τους οποίους θα κάνουµε δύο διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις. 

 

Κατ’αρχάς θα χωρίσουµε τους αλγορίθµους στους αλγορίθµους βελτιστοποίησης 

(optimization algorithms) και στους προσεγγιστικούς αλγορίθµους (approximation 

algorithms). Ένας αλγόριθµος βελτιστοποίησης βρίσκει οπωσδήποτε βέλτιστη λύση για ένα 

δοσµένο πρόβληµα, αν µία τέτοια λύση υπάρχει. Για την εύρεση όµως αυτής της λύσης 

µπορεί να χρειαστεί πολύ µεγάλος υπολογιστικός χρόνος. Αντιθέτως ένας προσεγγιστικός 

αλγόριθµος βρίσκει κάποια λύση, αν υπάρχει, σε αποδεκτά πλαίσια χρόνου. Η λύση αυτή 

ενδέχεται να είναι βέλτιστη, αλλά αυτό δεν είναι εγγυηµένο.  

 

Ακόµα, θα χωρίσουµε τους αλγορίθµους σε εποικοδοµητικούς (constructive), 

απαριθµητικούς (enumerative) και σε επαναληπτικούς (iterative). Ένας εποικοδοµητικός 

αλγόριθµος εφαρµόζει ένα απλό σύνολο κανόνων οι οποίοι όµως καθορίζουν ακριβώς το 

πώς, µε ποιά βήµατα και µε ποιές ενδιάµεσες λύσεις δηµιουργείται µία κατάλληλη τελική 

λύση, η οποία «χτίζεται» µόνο από τα δεδοµένα τους προβλήµατος. Ένας απαριθµητικός 

αλγόριθµος εφαρµόζει ένα σχήµα απαρίθµησης που καθορίζει πώς µπορούν να παραχθούν 

όλες οι λύσεις. Στη συνέχεια ο αλγόριθµος αρχίζει να παράγει αυτές τις λύσεις στην 

προσπάθεια αναζήτησης της πιο κατάλληλης. Τέλος ένας επαναληπτικός αλγόριθµος 

αναζητά µία κατάλληλη λύση εναλλάσοντας επαναληπτικά τη σειρά δροµολόγησης των 

λειτουργιών µίας αρχικής δοσµένης λύσης. 
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α) Αλγόριθµοι βελτιστοποίησης (optimization algorithms) 
∆υστυχώς, για το πρόβληµα χρονοπρογραµµατισµού job-shop, δεν είναι γνωστός κάποιος 

εποικοδοµητικός αλγόριθµος βελτιστοποίησης. ∆εν είναι γνωστός τέτοιος αλγόριθµος που να 

µπορεί να βρει µία βέλτιστη λύση για κάθε πρόβληµα σε λογικό χρόνο και πιθανώς τέτοιος 

αλγόριθµος να µη βρεθεί ποτέ. Μόνο απαριθµητικοί αλγόριθµοι βελτιστοποίησης υπάρχουν 

για το πρόβληµα job-shop. 

 

Ένα συχνά χρησιµοποιούµενο σχήµα απαρίθµησης το οποίο παράγει όλα τα ενεργά 

προγράµµατα (active schedules) για ένα πρόβληµα job-shop είναι το ακόλουθο: 

 

Το σχήµα παράγει όλα τα ενεργά προγράµµατα από εµπρός προς τα πίσω. Σε κάθε στάδιο 

καθορίζεται µία µηχανή η οποία θα επεξεργαστεί τη µη προγραµµατισµένη λειτουργία µε το 

νωρίτερο πιθανό χρόνο ολοκλήρωσης. Όλες οι απρογραµµάτιστες λειτουργίες που µπορούν 

να αρχίσουν νωρίτερα από αυτό το χρόνο σε αυτή τη µηχανή επιλέγονται στη θέση της 

αρχικά επιλεγµένης λειτουργίας. Με αυτό τον τρόπο επιλέγεται µία λειτουργία, 

προγραµµατίζεται και η κατασκευή συνεχίζεται. Έτσι κάθε ενεργό πρόγραµµα παράγεται 

ακριβώς µία φορά. 

 

Αντίστοιχα σχήµατα απαρίθµησης έχουν δηµιουργηθεί τα οποία απεικονίζονται από ένα 

δένδρο µε διακλαδώσεις (branching tree). Κάθε κόµβος αντιστοιχεί σε ένα µερικό 

προσανατολισµό (partial orientation) και ένα στάδιο του σχήµατος. Από κάθε τέτοιο κόµβο, 

για κάθε πιθανή επιλογή σ’αυτό το στάδιο, ένας κλάδος οδηγεί στον επόµενο κόµβο. Κάθε 

τελικός κόµβος αντιπροσωπεύει έναν πλήρη προσανατολισµό (complete orientation). Με 

τέτοια σχήµατα, πολλοί απαριθµητικοί αλγόριθµοι βελτιστοποίησης µπορούν να 

κατασκευαστούν. Οι απλούστεροι αλγόριθµοι παράγουν όλα τα προγράµµατα και στη 

συνέχεια επιλέγουν ένα βέλτιστο από αυτό το σχήµα. 

 

Παρ’όλα αυτά το να παραχθούν όλα τα προγράµµατα είναι αδύνατο. Γι’αυτό πολύ συχνά 

διαδικασίες αποκλεισµού (elimination procedures) εφαρµόζονται ώστε να «κόβουν» κοµµάτια 

από το δένδρο (επειδή µπορεί να είναι προφανές ότι αυτά τα κοµµάτια δεν οδηγούν σε 

βελτίωση της καλύτερης λύσης που έχει βρεθεί µέχρι τότε). Αυτό λέγεται απόλυτη 

απαρίθµηση (implicit enumeration). Οι περισσότερο χρησιµοποιούµενοι τύποι αλγορίθµων 

που εφαρµόζουν απόλυτη απαρίθµηση είναι οι αλγόριθµοι branch and bound. 
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Αλγόριθµοι branch and bound 
Όπως φανερώνει και το όνοµά της, η µέθοδος branch and bound αποτελείται από δύο 

θεµελιώδεις διαδικασίες, τη διακλάδωση (branching) και την οριοθέτηση (bounding). Η 

διακλάδωση είναι η διαδικασία µε την οποία χωρίζονται µεγάλα προβλήµατα σε δύο ή 

περισσότερα υπό-προβλήµατα τα οποία είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους. Αυτή η µέθοδος 

χρησιµοποιεί ένα κάτω και ένα άνω όριο στη διαδικασία αποκλεισµού (elimination procedure) 

που αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο. Το κάτω όριο ενός δοσµένου κόµβου είναι 

µία εκτίµηση της ποιότητας της καλύτερης τελικής λύσης που µπορεί να κατασκευαστεί από 

αυτή τη µερική λύση (δηλαδή τη λύση µέχρι αυτόν τον κόµβο). Το άνω όριο είναι η ποιότητα 

της καλύτερης λύσης που έχει βρεθεί µέχρι τώρα. Όταν το κάτω όριο του δεδοµένου κόµβου 

δεν είναι µικρότερο από το τρέχον άνω όριο, τότε ο κόµβος δε χρειάζεται να αναπτυχθεί 

περαιτέρω και µπορεί να «κοπεί». 

 

Τα υπο-προβλήµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν µε ανάλογο τρόπο. Η οριοθέτηση 

υπολογίζει ένα κάτω όριο της βέλτιστης λύσης για κάθε υπο-πρόβληµα που παράγεται από 

τη διαδικασία του branching. 

 

Ας σηµειώσουµε ότι η διαδικασία διακλάδωσης µπορεί να αντιπροσωπευθεί ως δένδρο 

αναζήτησης. Στο επίπεδο µηδέν, αυτό το δένδρο αποτελείται από ένα µοναδικό κόµβο που 

αντιπροσωπεύει το αρχικό πρόβληµα και στα επόµενα επίπεδα αποτελείται από κόµβους 

που αντιπροσωπεύουν τα υπο-προβλήµατα του προβλήµατος του προηγούµενου επιπέδου. 

Το επόµενο διάγραµµα δείχνει ένα τέτοιο δένδρο και έναν ψευδοκώδικα που περιγράφει τον 

αλγόριθµο  

 

 
Σχήµα 2.6 – Αλγόριθµος branch and bound 
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Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί αλγόριθµοι branch and bound. ∆ιαφέρουν ως προς το 

σχήµα απαρίθµησης, τους κανόνες αποβολής (elimination rules) και τη στρατηγική 

διακλάδωσης (branching strategy). Η αποτελεσµατικότητα αυτών των αλγορίθµων εξαρτάται 

έντονα από τις µεθόδους καθορισµού του άνω και κάτω ορίου. 

 

Η αναζήτηση για καλύτερα όρια δεν έχει οδηγήσει σε ένα όριο µε το οποίο να γίνεται εφικτή η 

αποκοπή ικανοποιητικά µεγάλων κοµµατιών από το δένδρο διακλάδωσης. Εποµένως, οι 

αλγόριθµοι branch and bound εφαρµόζονται επιτυχώς σε σχετικά µικρά προβλήµατα job-

shop και όχι σε συνδυαστικά πολύπλοκα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι περισσότερες 

επιχειρήσεις.  

 

Τεχνική Lagrangian Relaxation (LR)  
Η τεχνική LR χρησιµοποιείται όταν ορισµένες υποθέσεις του προβλήµατος job-shop 

«χαλαρώνουν». Οι νέες υποθέσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να καθοριστούν τα 

όρια όταν χρησιµοποιούµε την τεχνική branch and bound. Αυτή η τεχνική είναι περισσότερο 

σχετική µε συνδυαστικά προβλήµατα βελτιστοποίησης τα οποία είναι επιλύσιµα αλλά µε την 

προσθήκη κάποιων επιπλέον περιορισµών περιπλέκονται. Η τεχνική παίρνει το αρχικό 

πρόβληµα και εφαρµόζει πολλαπλασιαστές Lagrange σε κάποιους από τους περιορισµούς 

µε αποτέλεσµα τη «χαλάρωσή» τους µέσα στην αντικειµενική συνάρτηση. Το αρχικό 

πολύπλοκο πρόβληµα τότε λύνεται και το τελευταίο βήµα είναι να επιλέξουµε αριθµητικές 

τιµές στους πολλαπλασιαστές. Αυτή η µέθοδος δεν µπορεί µόνη της να επιλύσει ένα 

πρόβληµα job-shop αλλά µπορεί να φανεί χρήσιµη στην ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων 

ποιοτικών ιδεών. 

 

Αρκετές δηµοσιεύσεις συνδυάζουν την τεχνική LR µε τα νευρωνικά δίκτυα για την επίλυση 

του κλασικού προβλήµατος job-shop. Η συµβολή της LR είναι να µετατρέψει το αρχικό 

πρόβληµα µε περιορισµούς σε ένα νέο χωρίς περιορισµούς και να εφαρµόσει τη µέθοδο της 

ποινής (“penalty” method) έχοντας όρους ποινής (penalty terms) σε κάθε παραβίαση των 

περιορισµών. Μία λύση του νέου προβλήµατος είναι η λύση του αρχικού µόνο όταν οι 

συντελεστές ποινής προσεγγίσουν το άπειρο.   

 

∆υναµικός Προγραµµατισµός (dynamic programming) 
Στη µέθοδο του δυναµικού προγραµµατισµού θα µπορούσε να δοθεί και η ονοµασία 

«επαναλαµβανόµενη» (recursive) ή «πολυσταδιακή» (multistage) δεδοµένου ότι ερµηνεύει τα 

προβλήµατα βελτιστοποίησης ως πολυσταδιακές διαδικασίες απόφασης (multistage decision 

processes). Αυτό σηµαίνει ότι το πρόβληµα είναι διαιρεµένο σε έναν αριθµό επιπέδων και σε 
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κάθε επίπεδο απαιτείται µία απόφαση που θα επηρεάσει τις αποφάσεις που θα γίνουν στα 

επόµενα επίπεδα.  

 

Η µέθοδος αυτή είναι εκθετικής υπολογιστικής πολυπλοκότητας. Για παράδειγµα, για την 

επίλυση ενός µικρού προβλήµατος job-shop είναι επαρκής ο αλγόριθµος δυναµικού 

προγραµµατισµού, ο οποίος χρειάζεται έξι δευτερόλεπτα. Ο χρόνος εκτέλεσης επεκτείνεται 

στα 450 δευτερόλεπτα µε µόλις 16 εργασίες και αυτή η εκθετική αύξηση τον κάνει 

ακατάλληλο για πραγµατικά προβλήµατα που αποτελούνται από εκατοντάδες εργασίες. 

 

β) Προσεγγιστικοί Αλγόριθµοι 
Για µεγαλύτερα προβλήµατα job-shop, όπως είναι και αυτά που συναντάµε στην 

πραγµατικότητα, µόνο οι προσεγγιστικοί αλγόριθµοι µπορούν να εφαρµοστούν επιτυχώς. 

Ένας τέτοιος αλγόριθµος είναι ικανός να βρει µία περισσότερο ή λιγότερο καλή ή ακόµα και 

µία βέλτιστη λύση στα πλαίσια ενός λογικού χρονικού διαστήµατος. Με αυτούς τους 

αλγορίθµους συχνά υπάρχει µία σχέση µεταξύ του υπολογιστικού χρόνου που θέλουµε να 

ξοδέψουµε και της ποιότητας της λύσης που βρίσκουµε. 

 

Αυτή τη στιγµή υπάρχουν πολλοί προσεγγιστικοί αλγόριθµοι για το πρόβληµα job-shop. 

Μπορούµε να διακρίνουµε εποικοδοµητικούς, απαριθµητικούς και επαναληπτικούς 

αλγορίθµους, όπως και στους αλγόριθµους βελτιστοποίησης. 

 

Αλγόριθµοι τοπικής αναζήτησης 
Ένας αλγόριθµος τοπικής αναζήτησης (local search algorithm) εφαρµόζεται σε µία µοναδική 

υποψήφια λύση. Ουσιαστικά εκτελεί µία µετατροπή της υποψήφιας λύσης για να παράγει µία 

καλύτερη «γειτονική» λύση (neighbouring schedule) και επαναλαµβάνει αυτή τη διαδικασία 

µέχρι να παραχθεί µία ικανοποιητική λύση ή να φθάσουµε σε ένα τοπικό µέγιστο. Ο 

αλγόριθµος δεν εγγυάται ότι η τελική λύση θα είναι το ολικό µέγιστο. Οι αλγόριθµοι τοπικής 

αναζήτησης αποκαλούνται ακόµα και επαναληπτικοί διορθωτικοί αλγόριθµοι (iterative repair 

algorithms). 

 

Οι κύριες θεωρήσεις για το σχεδιασµό ενός αλγόριθµου τοπικής αναζήτησης είναι: 

• Παραγωγή αρχικής λύσης 

• Παραγωγή της «γειτονιάς» µιας υποψήφιας λύσης 

• Επιλογή του καλύτερου «γείτονα» 

• Αποφυγή του να παγιδευτούµε σε ένα ανεπιθύµητο τοπικό µέγιστο 
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Η αποδοτικότητα αυτών των αλγορίθµων εξαρτάται από πολλές ρυθµίσεις παραµέτρων και 

µπορεί να εκτιµηθεί µε κριτήρια ταχύτητας και ποιότητας. ∆υστυχώς δεν υπάρχουν πολλοί 

«οδηγοί» (guidelines) γνωστοί που να αντιστοιχούν συγκεκριµένους αλγορίθµους και 

ρυθµίσεις παραµέτρων σε συγκεκριµένα προβλήµατα. Πιο συχνά, η πειραµατική εκτίµηση 

είναι αναγκαία για να αποφασίσουµε για τον καταλληλότερο αλγόριθµο. 

 

Στις επόµενες παραγράφους αναφέρονται οι κυριότεροι αλγόριθµοι τοπικής αναζήτησης. 

 

Γενετικοί Αλγόριθµοι 
Οι γενετικοί αλγόριθµοι µπορούν να αναφερθούν σε οποιαδήποτε διαδικασία αναζήτησης 

που προσοµοιάζει τη φυσική εξελιγκτική διαδικασία επιλογής. Οι γενετικοί αλγόριθµοι 

εφαρµόζονται σε πεπερασµένους πληθυσµούς υποψήφιων λύσεων. 

 

Σε κάθε επανάληψη του αλγορίθµου οι χειρότερες λύσεις µετακινούνται από τον πληθυσµό 

και αντικαθίστανται από νέες υποψήφιες λύσεις που παράγονται µε: (1) εφαρµογή 

µεταλλάξεων (mutations) σε ορισµένες λύσεις του πληθυσµού, (2) εφαρµογή 

διασταυρώσεων (crossover) σε ζευγάρια λύσεων του πληθυσµού. Η ίδια διαδικασία 

συνεχίζεται για έναν προκαθορισµένο αριθµό επαναλήψεων και ο πιο επιτυχηµένος 

υποψήφιος επιλέγεται ως η καλύτερη λύση. 

 

Όπως η εξελιγκτική διαδικασία στη φύση, ο πληθυσµός συνήθως παραµένει σταθερός, χάρη 

στον αποκλεισµό των πιο αδύναµων λύσεων που παράγονται (weaker child solutions), στην 

αναπαραγωγή ή τη µετάλλαξη των µελών του πληθυσµού της προηγούµενης γενιάς και στο 

γενικό κανόνα της επιβίωσης του υγιέστερου (survival of the fittest). 

 

Αλγόριθµος Tabu Search   
Στην αναζήτηση tabu ο αλγόριθµος αναζήτησης µπορεί να µετακινηθεί από µία τρέχουσα 

υποψήφια λύση σε οποιαδήποτε «γειτονική»-καλύτερη ή χειρότερη-στηριζόµενος µόνο στο 

ότι η µετατροπή στην επόµενη λύση δεν περιέχεται στην λίστα-tabu (tabu list). Η λίστα tabu 

είναι µία καθορισµένη σε µέγεθος λίστα των απαγορευµένων µετατροπών λύσεων (schedule 

transformations). 

 

Όταν µία µετατροπή εφαρµόζεται σε µία τρέχουσα υποψήφια λύση αυτή η µετατροπή 

προστίθεται στην κεφαλή της λίστας και η ουρά της λίστας αποµακρύνεται. Αυτοί οι 

περιορισµοί των µετατροπών µπορούν να εφαρµοστούν µε διάφορες µορφές, είτε µε 

αυστηρό αποκλεισµό (direct exclusion) των µετατροπών είτε µε µεταβολές των πιθανοτήτων 

επιλογής τους, χωρίς δηλαδή να αποκλείονται τελείως. Με αυτό τον τρόπο ο αλγόριθµος 
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οδηγεί τη διαδικασία αναζήτησης µακρυά από λύσεις που (µε βάση τις διαθέσιµες 

πληροφορίες) εµφανίζονται να επαναλαµβάνουν ή να µοιάζουν σε λύσεις που έχουν βρεθεί 

σε προηγούµενα στάδια. 

 

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν µικρού ή µεγάλου µεγέθους απαγορευµένες λίστες. Οι µικρού 

µεγέθους επιτρέπουν τις συχνές τροποποιήσεις των κανόνων ώστε να έχουµε τη δυνατότητα 

επιστροφής σε περιοχές και λύσεις που έχουν ξαναβρεθεί και είναι καλές για το πρόβληµα. 

Οι µεγάλου µεγέθους λίστες ενθαρρύνουν την εξερεύνηση σε νέες περιοχές λύσεων που δεν 

έχουµε ποτέ «επισκεφθεί». 

 

Αλγόριθµος Simulated Annealing 
Η τεχνική αυτή αναπτύχθηκε κατά τη µελέτη της διαδικασίας του «παγώµατος» (cooling) και 

της επανακρυσταλλοποίησης (re-crystallization) ζεστών στερεών µέχρι αυτά να φθάσουν σε 

κατάσταση χαµηλής ενέργειας. Όσο πιο αργά παγώνουν τα στερεά τόσο σε χαµηλότερη 

στάθµη ενέργειας φθάνουν, το οποίο είναι και το επιθυµητό αποτέλεσµα. Έτσι, κατ’αναλογία 

µεταξύ ενός συνδυαστικού προβλήµατος βελτιστοποίησης, όπως είναι το πρόβληµα του job-

shop, και της διαδικασίας «παγώµατος», οι καταστάσεις του στερεού αντιστοιχούν σε εφικτές 

λύσεις του προβλήµατος βελτιστοποίησης ενώ οι ενέργειες των καταστάσεων αντιστοιχούν 

στις τιµές της αντικειµενικής συνάρτησης. Η µικρότερη στάθµη ενέργειας αντιστοιχεί στη 

βέλτιστη λύση για το πρόβληµα, ενώ ένα γρήγορο «πάγωµα» µπορεί να ερµηνευθεί ως 

τοπικό βέλτιστο ή αλλιώς µία υποβέλτιστη λύση. Ο χρόνος «παγώµατος» είναι αντίστροφα 

ανάλογος του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών. Όσο µεγαλύτερος είναι ο χρόνος 

«παγώµατος» τόσο σε µικρότερο χρόνο εκτέλεσης αντιστοιχεί άρα τόσο καλύτερη θα είναι 

και η λύση.  

 

Η τεχνική αυτή είναι µία παραλλαγή της τοπικής αναζήτησης. Ο αλγόριθµος προσπαθεί να 

ξεφύγει από ένα τοπικό βέλτιστο και γι’αυτό το σκοπό µπορεί να µετακινηθεί ακόµα και σε 

ένα χειρότερο «γείτονα». Αν η τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης της γειτονικής λύσης είναι 

καλύτερη από αυτή της τρέχουσας υποψήφιας λύσης τότε η γειτονική επιλέγεται. Αν δεν 

είναι, τότε επιλέγεται αλλά παράλληλα µειώνεται και η πιθανότητα να επιλεγεί επόµενη 

χειρότερη γειτονική λύση. Με αυτό τον τρόπο αν κατά τη διάρκεια της αναζήτησης βρίσκουµε 

συνεχώς χειρότερες γειτονικές λύσεις τότε κάποια στιγµή η πιθανότητα να επιλεχθεί µία 

επόµενη χειρότερη θα είναι µηδέν και ο αλγόριθµος θα σταµατήσει εκεί και µάλιστα σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα έχοντας βρει ένα τοπικό βέλτιστο. ∆ιαφορετικά βρίσκοντας 

καλύτερες λύσεις συνεχώς, φθάνει στο ολικό µέγιστο. 
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Τεχνική Beam Search 
Η τεχνική beam search είναι µια παραλλαγή της τεχνικής branch and bound στην οποία σε 

κάθε κόµβο στο δένδρο αναζήτησης οι κλάδοι ταξινοµούνται µε ορισµένα κριτήρια και όλοι 

εκτός από τους καλύτερους w αποκόπτονται. Το w ονοµάζεται βάθος ακτίνας (beam width). 

Κατά συνέπεια αυτή η τεχνική µειώνει το διάστηµα αναζήτησης αλλά θυσιάζει την εύρεση του 

βέλτιστου (optimality). Είναι σηµαντικό η συνάρτηση ταξινόµησης να επιλέγει τους κλάδους 

που τελικά θα παράγουν τις υψηλής ποιότητας λύσεις, αλλά είναι επίσης σηµαντικό ότι η 

διαδικασία ταξινόµησης να µην κοστίζει σε υπολογιστικό χρόνο. Κατά συνέπεια, της 

διαδικασίας ταξινόµησης µπορεί να προηγηθεί ένα φίλτρο που να απορρίπτει γρήγορα τους 

περισσότερους κλάδους αφήνοντας ένα σχετικά µικρό αριθµό να ταξινοµηθεί µέσω µιας πιο 

λεπτοµερούς διαδικασίας. Η τεχνική beam search είναι επίσης γνωστή ως µερική 

απαρίθµηση (partial enumeration), µία από τους διάφορες µεθόδους που αναπτύχθηκαν από 

τους µηχανικούς λογισµικού της τεχνητής νοηµοσύνης για µερική αναζήτηση στα δένδρα 

αποφάσεων. Η beam search είναι όπως τη διαδικασία branch and bound αλλά αντί να 

περιµένει να «πετάξει» ένα κοµµάτι του δένδρου που είναι σίγουρα άχρηστο, να «πετάξει» 

κοµµάτι που πιθανώς να είναι άχρηστο. Σ’αυτή τη διαδικασία το πρώτο ουσιαστικό θέµα είναι 

να έχουµε ένα καλό µέτρο του τι σηµαίνει ΄’πιθανώς΄’. Το δεύτερο ουσιαστικό θέµα είναι να 

πετάµε έξω κοµµάτια µε τα οποία γλιτώνουµε κόπο χωρίς να παίρνουµε µεγάλο ρίσκο. 

 

 

2.5.2.3 Σύνοψη 
 

Η τοπική ή γειτονική αναζήτηση (neighbourhood search) δεν επιτρέπει µεγάλες 

διαφοροποιήσεις (diversification) στις λύσεις, µε άλλα λόγια δεν αναζητά σε µεγάλο διάστηµα 

λύσεων, εποµένως οι συγκεκριµένες τεχνικές µπορεί να δίνουν γρήγορα αποτελέσµατα αλλά 

δεν εγγυώνται πάντα ποιοτικές λύσεις. Οι τεχνικές branch and bound και ο δυναµικός 

προγραµµατισµός στηρίζονται στην πλήρη διαφοροποίηση και αυτή η ιδιότητα δίνει τις 

ιδανικές λύσεις σε ουσιαστικά απαράδεκτο υπολογιστικό χρόνο. Η αναζήτηση beam search 

ξεφεύγει ένα βήµα από την πλήρη διαφοροποίηση των λύσεων που δίνει η branch and 

bound σε ένα ενδιάµεσο στάδιο. Στο ίδιο ενδιάµεσο στάδιο καταλήγει και η τεχνική tabu 

search αλλά προερχόµενη από την περιοχή της µη διαφοροποίησης. Έτσι γίνεται δυνατό για 

δύο µεθόδους να εξερευνήσουν τελικά παρόµοια διαστήµατα. 
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3 Γενετικοί αλγόριθµοι και χρονοπρογραµµατισµός παραγωγής 
 

 

3.1 Εισαγωγή 
 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η τεχνική των γενετικών αλγορίθµων και πώς αυτοί 

εφαρµόζονται στο πρόβληµα χρονοπρογραµµατισµού παραγωγής σε σύστηµα job-shop. 

Ειδικότερα, περιγράφονται ένα-ένα τα βήµατα του αλγορίθµου και οι διάφορες παράµετροί 

του. Στη συνέχεια, εµπλέκουµε και το πρόβληµα job-shop, προσαρµόζοντάς το µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να εφαρµόσουµε τους γενετικούς αλγορίθµους για την επίλυσή του. 

 

 

3.2 Γενετικοί Αλγόριθµοι 
 

 

3.2.1 Περιγραφή 
 

Οι γενετικοί αλγόριθµοι είναι µέρος της εξελιγκτικής πληροφορικής η οποία µε τη σειρά της 

είναι ταχέως εξελισσόµενη περιοχή της τεχνητής νοηµοσύνης. 

 

Οι γενετικοί αλγόριθµοι είναι µια υπολογιστική µέθοδος η οποία αναζητά καλές λύσεις σε ένα 

πρόβληµα µέσα από ένα µεγάλο αριθµό πιθανών λύσεων. Χρησιµοποιεί εξελιγκτικούς 

µηχανισµούς που βασίζονται στη γενετική όπως είναι η φυσική επιλογή και η αναπαραγωγή 

(όταν δύο γονείς συµβάλλουν στη δηµιουργία ενός απογόνου). Όροι όπως χρωµόσωµα, 

γονίδιο, διασταύρωση, µετάλλαξη χρησιµοποιούµενοι µε τον ίδιο περίπου τρόπο όπως και 

στη γενετική παίζουν σπουδαίο ρόλο στην επίλυση του προβλήµατος. Μέσω αυτών των 

µηχανισµών και περνώντας το πλήθος των λύσεων από γενιά σε γενιά, οι κακές λύσεις 

τείνουν να πεθάνουν ενώ οι καλές λύσεις συνδυάζονται ώστε να παράγουν ακόµα καλύτερες. 

 

 

3.2.2 Τα βήµατα του βασικού γενετικού αλγορίθµου 
 

1.Αρχή – παραγωγή τυχαίου πληθυσµού από ν χρωµοσώµατα (κατάλληλες λύσεις για το 

πρόβληµα) 

2.Υγεία – εκτίµηση της υγείας κάθε χρωµοσώµατος του πληθυσµού 
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3.Νέος πληθυσµός – δηµιουργία νέου πληθυσµού επαναλαµβάνοντας τα επόµενα βήµατα 

µέχρι ο νέος πληθυσµός να ολοκληρωθεί 

 1.Επιλογή – επιλογή δύο χρωµοσωµάτων-γονέων από τον πληθυσµό σύµφωνα µε 

την υγεία τους (όσο πιο υγιές είναι ένα χρωµόσωµα τόσο µεγαλύτερη η πιθανότητα να 

επιλεγεί) 

 2.∆ιασταύρωση – µε µία καθορισµένη πιθανότητα διασταύρωσης διασταυρώνονται 

οι δύο γονείς για να δηµιουργηθεί ο νέος απόγονος. Αν δεν γίνει διασταύρωση, ο απόγονος 

είναι ακριβές αντίγραφο των γονέων. 

 3.Μετάλλαξη – µε µια καθορισµένη πιθανότητα µετάλλαξης, µεταλλάσσεται ο νέος 

απόγονος. 

 4.Αποδοχή – τοποθέτηση νέου απογόνου στο νέο πληθυσµό 

4.Αντικατάσταση – χρησιµοποίηση νέου παραγόµενου πληθυσµού για περαιτέρω τρέξιµο 

του αλγορίθµου 

5.Εξέταση – αν η συνθήκη τερµατισµού ικανοποιείται τότε σταµατάµε και έχουµε την 

καλύτερη λύση του προβλήµατος 

6.Βρόχος – πηγαίνουµε στο βήµα 2 

 

 
Σχήµα 3.1 – Ο βασικός γενετικός αλγόριθµος 
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3.2.3 Παράµετροι ενός γενετικού αλγορίθµου 
 

 

3.2.3.1 Κωδικοποίηση ενός χρωµοσώµατος 
 

Κάθε χρωµόσωµα θα πρέπει µε κάποιο τρόπο να εµπεριέχει πληροφορία για τη λύση που 

παριστάνει. Το πώς κωδικοποιούµε τα χρωµοσώµατα είναι η πρώτη ερώτηση που κάνουµε 

όταν ξεκινάµε να λύνουµε ένα πρόβληµα µε γενετικούς αλγορίθµους. Η κωδικοποίηση 

εξαρτάται κυρίως από τον τύπο του προβλήµατος που έχουµε να αντιµετωπίσουµε. 

 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι κωδικοποίησης όπως είναι: 

 

α) η δυαδική κωδικοποίηση (binary encoding) στην οποία το χρωµόσωµα αποτελείται 

από µια σειρά ψηφίων 0 ή 1 

 

Chromosome A 101100101100101011100101 

Chromosome B 111111100000110000011111 

Σχήµα 3.2 – ∆υαδική κωδικοποίηση χρωµοσώµατος 
 

β) η κωδικοποίηση µετάθεσης (permutation encoding) όπου το χρωµόσωµα αποτελείται 

από αριθµούς που παριστάνουν µια θέση σε µια σειρά 

 

Chromosome A 1  5  3  2  6  4  7  9  8

Chromosome B 8  5  6  7  2  3  1  4  9

Σχήµα 3.3 – Κωδικοποίηση µετάθεσης 
 

γ) κωδικοποίηση δένδρου (tree encoding) όπου το χρωµόσωµα είναι ένα δένδρο 

κάποιων αντικειµένων 
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Chromosome A Chromosome B 

 

(+   x  ( /  5  y ) ) (do until   step   wall) 

Σχήµα 3.4 – Κωδικοποίηση δένδρου 
 
δ) η κωδικοποίηση τιµών (value encoding) στην οποία χρησιµοποιείται σειρά τιµών 

συνδεδεµένων µε το πρόβληµα όπως πραγµατικοί αριθµοί, χαρακτήρες ή οποιαδήποτε 

αντικείµενα 

Chromosome A 1.2324   5.3243   0.4556   2.3293   2.4545 

Chromosome B A B D J E I F J D H D I E R J F D L D F L F E G T  

Chromosome C (back), (back), (right), (forward), (left) 

Σχήµα 3.5 – Κωδικοποίηση τιµών 
 

3.2.3.2 ∆ιασταύρωση 
 

Αφού έχουµε αποφασίσει ποιο είδος κωδικοποίησης θα χρησιµοποιήσουµε, µπορούµε να 

προχωρήσουµε στη διαδικασία διασταύρωσης. Η διασταύρωση εφαρµόζεται σε επιλεγµένα 

γονίδια από τα χρωµοσώµατα-γονείς και δηµιουργεί νέο απόγονο. Ο απλούστερος τρόπος 

για να γίνει η διασταύρωση είναι να επιλεγεί τυχαία πάνω στα χρωµοσώµατα ένα σηµείο 

διασταύρωσης και να αντιγραφούν όλα τα γονίδια πριν από το συγκεκριµένο σηµείο από τον 

πρώτο γονέα και όλα τα γονίδια µετά το σηµείο διασταύρωσης από τον δεύτερο γονέα στον 

απόγονο. 

Chromosome 1 11011 | 00100110110

Chromosome 2 11011 | 11000011110

Offspring 1 11011 | 11000011110

Offspring 2 11011 | 00100110110

Σχήµα 3.6 – ∆ιασταύρωση σε δυαδική κωδικοποίηση 
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Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να εφαρµόσουµε διασταύρωση όπως το να επιλέξουµε 

περισσότερα του ενός σηµεία διασταύρωσης. Η διασταύρωση µπορεί γενικώς να γίνει 

αρκετά πολύπλοκη διαδικασία και αυτό εξαρτάται κυρίως από την κωδικοποίηση των 

χρωµοσωµάτων. Ο σωστός τρόπος διασταύρωσης αν εφαρµοστεί στο σωστό πρόβληµα 

µπορεί να βελτιώσει αισθητά την απόδοση του γενετικού αλγορίθµου.  

 

 

3.2.3.3 Μετάλλαξη 
 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της διασταύρωσης, ακολουθεί η µετάλλαξη. Η µετάλλαξη 

έχει σκοπό να εµποδίσει τον αλγόριθµο από το να παγιδευτεί µέσα σε τοπικά ακρότατα του 

προβλήµατος σε κάθε επανάληψή του. Με τη µετάλλαξη τυχαία µεταβάλλεται ο απόγονος 

που προήλθε από τη διασταύρωση. 

 

Η τεχνική της µετάλλαξης (όπως και της διασταύρωσης) εξαρτάται βασικά από την 

κωδικοποίηση του χρωµοσώµατος. Στην δυαδική κωδικοποίηση, για παράδειγµα, µπορούµε 

να µετατρέψουµε µερικά τυχαία επιλεγµένα ψηφία από 0 σε 1 ή από 1 σε 0. 

 

Original offspring 1 1101111000011110

Original offspring 2 1101100100110110

Mutated offspring 1 1100111000011110

Mutated offspring 2 1101101100110110

Σχήµα 3.7 – Μετάλλαξη σε δυαδική κωδικοποίηση 
 

Στην κωδικοποίηση µετάθεσης η µετάλλαξη µπορεί να γίνει µε ανταλλαγή δύο γονιδίων του 

ίδιου χρωµοσώµατος. 

 

 

3.2.3.4 Πιθανότητα διασταύρωσης και µετάλλαξης 
 

Πιθανότητα διασταύρωσης: πόσο συχνά συµβαίνει διασταύρωση. Αν δεν υπάρξει 

διασταύρωση, οι απόγονοι είναι ακριβή αντίγραφα των γονέων. Αν συµβεί διασταύρωση, οι 

απόγονοι εµπεριέχουν κοµµάτια και από τους δύο γονείς από τους οποίους προήλθαν. Αν η 

πιθανότητα διασταύρωσης είναι 100%, τότε όλοι οι απόγονοι έχουν δηµιουργηθεί µετά από 
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διασταύρωση. Αν η συγκεκριµένη πιθανότητα είναι 0% τότε όλη η επόµενη γενιά είναι 

φτιαγµένη από ακριβή αντίγραφα χρωµοσωµάτων από την προηγούµενη γενιά (χωρίς αυτό 

να σηµαίνει ότι η νέα γενιά είναι ακριβώς η ίδια µε την προηγούµενη). 

 

Πιθανότητα µετάλλαξης: πόσο συχνά κοµµάτια (γονίδια) χρωµοσωµάτων µεταλλάσσονται. 

Αν δεν υπάρξει µετάλλαξη, οι απόγονοι παράγονται ακριβώς µετά τη διασταύρωση (ή 

κατευθείαν αντιγράφονται, αν δεν υπάρξει ούτε διασταύρωση) χωρίς καµία αλλαγή. Αν 

συµβεί µετάλλαξη, ένα ή περισσότερα γονίδια ενός χρωµοσώµατος αλλάζουν. Αν η 

πιθανότητα µετάλλαξης είναι 100%, όλο το χρωµόσωµα αλλάζει, αν είναι 0%, τίποτα δεν 

αλλάζει. Η µετάλλαξη δεν θα πρέπει να συµβαίνει πολύ συχνά, διότι τότε ο γενετικός 

αλγόριθµος θα µετατραπεί σε τυχαία αναζήτηση, χάνοντας τα χαρακτηριστικά και τις 

ιδιότητές του. 
 

 

3.2.3.5 Μέγεθος πληθυσµού 
 

Πόσα χρωµοσώµατα αποτελούν τον πληθυσµό (σε µια γενιά). Αν υπάρχουν πολύ λίγα 

χρωµοσώµατα, ο γενετικός αλγόριθµος έχει λίγες δυνατότητες να εφαρµόσει διασταύρωση 

και µόνο ένα µικρό κοµµάτι του πεδίου αναζήτησης εξερευνείται. Από την άλλη πλευρά, αν 

υπάρχουν πάρα πολλά χρωµοσώµατα, ο γενετικός αλγόριθµος λειτουργεί λιγότερο 

αποδοτικά. Έρευνες δείχνουν ότι µετά από κάποιο όριο (το οποίο εξαρτάται κυρίως από την 

κωδικοποίηση και το είδος του προβλήµατος) δεν είναι σκόπιµο να χρησιµοποιήσουµε πολύ 

µεγάλους πληθυσµούς γιατί ο αλγόριθµος λύνει το πρόβληµα σχετικά αργά.   

 

 

3.2.3.6 Επιλογή 
 

Αφορά τη µέθοδο επιλογής χρωµοσωµάτων από τον πληθυσµό για να εφαρµοστεί στα 

επιλεγµένα διασταύρωση ώστε να έχουµε τους απογόνους. Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι 

επιλογής, από τις οποίες επικρατέστερες είναι η 

 

α) µέθοδος roulette wheel selection 
Οι γονείς επιλέγονται σύµφωνα µε την υγεία τους. Όσο καλύτερα είναι τα χρωµοσώµατα, 

τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουν να επιλεγούν. Ας φανταστούµε µια «ρόδα ρουλέτας» 

(roulette wheel) όπου όλα τα χρωµοσώµατα του πληθυσµού είναι τοποθετηµένα. Το µέγεθος 

του τοµέα που καταλαµβάνει κάθε χρωµόσωµα στη «ρόδα» είναι ανάλογο της τιµής της 

συνάρτησης καταλληλότητας (ή υγείας) για το συγκεκριµένο χρωµόσωµα. Το µέγεθος του 
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τοµέα είναι ακόµα ανάλογο και µε την πιθανότητα επιλογής κάθε χρωµοσώµατος. Είναι 

ξεκάθαρο ότι τα χρωµοσώµατα µε τη µεγαλύτερη καταλληλότητα επιλέγονται περισσότερες 

φορές. Παρακάτω βλέπουµε ένα πληθυσµό µε τέσσερα χρωµοσώµατα, όπου το 

χρωµόσωµα 1 είναι πιο κατάλληλο από τα υπόλοιπα και εποµένως έχει πάρει ανάλογο χώρο 

στη «ρόδα». 

 

 
Σχήµα 3.8 – Μέθοδος roulette wheel selection 

 

β) Μέθοδος rank selection  

Ο προηγούµενος τύπος επιλογής έχει προβλήµατα όταν υπάρχουν µεγάλες διαφορές µεταξύ 

των τιµών των καταλληλοτήτων των χρωµοσωµάτων του πληθυσµού. Για παράδειγµα, αν το 

καλύτερο χρωµόσωµα έχει καταλληλότητα που είναι το 90% του αθροίσµατος όλων των 

καταλληλοτήτων τότε τα άλλα χρωµοσώµατα έχουν πολύ λίγες πιθανότητες να επιλεγούν. Η 

rank selection κατατάσσει τον πληθυσµό πρώτα µε βάση την καταλληλότητα του κάθε 

χρωµοσώµατος και έπειτα δίνει νέες τιµές στις καταλληλότητες µε βάση πλέον την κατάταξη. 

Το χειρότερο θα έχει καταλληλότητα 1, το δεύτερο χειρότερο 2 και το καλύτερο N (Ν ο 

αριθµός των χρωµοσωµάτων στον πληθυσµό). Με αυτό τον τρόπο όλα τα χρωµοσώµατα 

έχουν πιθανότητα να επιλεγούν. Βέβαια, µε αυτή τη µέθοδο η σύγκλιση είναι βραδύτερη, 

αφού το καλύτερο χρωµόσωµα δε διαφέρει τόσο πολύ από τα υπόλοιπα.  

 

Παρακάτω έχουµε την αρχική κατάσταση που οι τοµείς που καταλαµβάνουν τα 

χρωµοσώµατα είναι ανάλογοι της καταλληλότητας τους πριν να τους καταχωριθούν νέες 

τιµές. Στο αµέσως επόµενο σχήµα, όµως, έχουν καταχωρηθεί νέες καταλληλότητες και έτσι 

όλα τα χρωµοσώµατα έχουν κάποιες πιθανότητες να επιλέγούν.  
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Σχήµα 3.9-Μέθοδος rank selection (αρχική κατάσταση) 

 

 
Σχήµα 3.10-Mέθοδος rank selection (τελική κατάσταση) 

 

γ) Η µέθοδος steady-state selection  

Είναι µέθοδος επιλογής όχι για γονείς αλλά για επόµενη γενιά. Η βασική της ιδέα είναι να 

επιλέγει τα περισσότερα από τα χρωµοσώµατα για την επόµενη γενιά και τα λιγότερο υγιή να 

τα αντικαθιστά µε κάποιους απογόνους.  

 

 

3.3 Οι γενετικοί αλγόριθµοι και το πρόβληµα χρονοπρογραµµατισµού 
 

 

3.3.1 Το κλασικό πρόβληµα job-shop 
 

Στις επόµενες παραγράφους του κεφαλαίου θα γίνει µια προσπάθεια ανάλυσης του 

προβλήµατος χρονοπρογραµµατισµού σε σύστηµα job-shop µε τη βοήθεια των γενετικών 

αλγορίθµων.  

 

Το κλασικό πρόβληµα job-shop, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο,  µπορεί 

να οριστεί ως εξής: Υπάρχουν m διαφορετικές µηχανές και n διαφορετικές εργασίες να 

εκτελεστούν. Κάθε εργασία αποτελείται από ένα σύνολο λειτουργιών και η σειρά µε την 

οποία πρέπει να γίνουν οι λειτουργίες στις µηχανές είναι προκαθορισµένη. Κάθε λειτουργία 
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χαρακτηρίζεται από την απαιτούµενη µηχανή και τον καθορισµένο χρόνο επεξεργασίας. 

Υπάρχει ένα πλήθος περιορισµών στις εργασίες και στις µηχανές όπως 

• Μία εργασία δεν επισκέπτεται την ίδια µηχανή δύο φορές 

• ∆εν υπάρχουν περιορισµοί προτεραιότητας µεταξύ λειτουργιών διαφορετικών εργασιών 

• Μία λειτουργία δεν µπορεί να διακοπεί 

• Κάθε µηχανή µπορεί να επεξεργαστεί µία εργασία µια δεδοµένη χρονική στιγµή 

• ∆εν λαµβάνονται υπόψη ηµεροµηνίες παράδοσης και χρόνοι ετοιµότητας (release time) 

 

Το πρόβληµα έγκειται στο να καθορίσουµε την ακολουθία των λειτουργιών στις µηχανές µε 

σκοπό να ελαχιστοποιήσουµε το χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρωθούν όλες οι 

εργασίες. Το πρόβληµα µε αυτή την αντικειµενική συνάρτηση µπορεί να διατυπωθεί ως εξής 

 

min max (1 ≤ k ≤ m) {max (1 ≤ i ≤ n) { cik }}                                                  (1) 

cik – tik + M(1 – αihk) ≥ cih,     i = 1,2,…,n    και    h, k = 1,2,…,m  (2) 

cjk – cik + M(1 – xijk) ≥ tjk      i, j = 1,2,…,n  και k = 1,2,…,m                           (3) 

cik ≥ 0    i = 1,2,…,n   και k = 1,2,…,m                                                          (4) 

xijk = 0  ή   1  i, j = 1,2,…,n    και k = 1,2,…,m                                               (5) 

όπου cjk είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας j στη µηχανή k, tjk είναι ο χρόνος 

επεξεργασίας της εργασίας j στη µηχανή k, το Μ είναι ένας µεγάλος θετικός αριθµός, το αihk  
είναι ένας συντελεστής που ορίζεται ως 

 

αν η επεξεργασία στην h προηγείται της επεξεργασίας στην k για την εργασία i 

σε άλλη περίπτωση 

 

και ο xijk είναι µια µεταβλητή που ορίζεται ως εξής 

 

αν η εργασία i προηγείται της εργασίας j στη µηχανή k 

σε άλλη περίπτωση 

 

Το ζητούµενο είναι να ελαχιστοποιήσουµε το χρόνο ολοκλήρωσης όλων των εργασιών 

(makespan). Ο περιορισµός (2) εξασφαλίζει ότι η σειρά επεξεργασίας των λειτουργιών για 

κάθε εργασία ακολουθεί τον προκαθορισµένο κανόνα. Ο περιορισµός (3) εξασφαλίζει ότι 

κάθε µηχανή µπορεί να επεξεργαστεί µία λειτουργία κάθε χρονική στιγµή. 

 

 





=
0
1

ihkα





=
0
1

ijkx
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3.3.2 Αναπαράσταση του προβλήµατος χρονοπρογραµµατισµού σε σύστηµα 
job-shop 

 

 

3.3.2.1 Περιγραφή Αναπαραστάσεων 
 

Παρακάτω παρατίθενται εννέα αναπαραστάσεις λύσεων για το πρόβληµα job-shop 

• operation-based representation 

• job-based representation 

• preference list-based representation 

• job pair relation-based representation 

• priority rule-based representation 

• disjunctive graph-based representation 

• completion time-based representation 

• machine-based representation 

• random keys-based representation 

Αυτές οι αναπαραστάσεις µπορούν να ταξινοµηθούν στις επόµενες δύο βασικές 

προσεγγίσεις κωδικοποίησης 

• την άµεση προσέγγιση (direct approach) 

• την έµµεση προσέγγιση (indirect approach) 

Στην άµεση προσέγγιση, ένα πρόγραµµα (µια λύση του job-shop) κωδικοποιείται σε ένα 

χρωµόσωµα και οι γενετικοί αλγόριθµοι χρησιµοποιούνται εµπλέκοντας αυτά τα 

χρωµοσώµατα ώστε να βρουν ένα καλύτερο πρόγραµµα. Οι αναπαραστάσεις operation-

based, job-based, job pair relation-based, completion time-based και random keys ανήκουν 

σ’αυτή την προσέγγιση. 

 

Στην έµµεση προσέγγιση, όπως η αναπαράσταση priority rule-based, δεν δηµιουργούνται 

από την αρχή τα χρωµοσώµατα που αναπαριστούν λύσεις αλλά χρησιµοποιώντας µία 

ακολουθία από κανόνες επιλογής και αποστολής (dispatching rules) οι επιλεγµένες 
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λειτουργίες κωδικοποιούνται σε «γονίδια» χρωµοσωµάτων και µ’αυτό τον τρόπο «χτίζονται» 

τα χρωµοσώµατα. Οι γενετικοί αλγόριθµοι χρησιµοποιούνται ώστε να εµπλέκουν τα 

χρωµοσώµατα που κατασκευάζονται και να βρίσκουν αποδοτικότερη ακολουθία κανόνων 

προτεραιότητας. Οι αναπαραστάσεις preference list-based, priority rule-based, disjunctive 

graph-based και machine-based ανήκουν σε αυτή την προσέγγιση. Στις επόµενες 

παραγράφους θα αναλύσουµε τις κυριότερες από τις αναπαραστάσεις που αναφέρθηκαν.   

 

 

3.3.2.2 Operation-based representation 
 

Αυτή η αναπαράσταση κωδικοποιεί µία λύση ως µία σειρά λειτουργιών και κάθε γονίδιο 

αντιπροσωπεύει µία λειτουργία. Ένας απλός τρόπος να ονοµάσουµε τις λειτουργίες είναι να 

δώσουµε σε καθεµία ένα φυσικό αριθµό. ∆υστυχώς όµως λόγω της ύπαρξης των 

περιορισµών προτεραιοτήτων (precedence constraints) δεν αντιστοιχούν όλες οι µεταθέσεις 

αυτών των αριθµών σε πραγµατοποιήσιµο πρόγραµµα (feasible schedule). Μία εναλλακτική 

λύση είναι να ονοµαστούν όλες οι λειτουργίες µε δύο ψηφία. Το δεύτερο ψηφίο θα είναι το 

ίδιο για όλες τις λειτουργίες της ίδιας εργασίας. Το πρώτο ψηφίο θα δηλώνεται σύµφωνα µε 

τη σειρά εµφάνισης της λειτουργίας στο χρωµόσωµα. Για παράδειγµα, η δεύτερη κατά σειρά 

λειτουργία της τρίτης εργασίας θα δηλώνεται ως 23 ενώ η τρίτη λειτουργία της ίδιας εργασίας 

ως 33. Για περισσότερη ευκολία βέβαια µπορούµε να παραλείψουµε το πρώτο ψηφίο και 

αυτό να υπονοείται κάθε φορά που συναντάµε την ίδια εργασία στο πρόγραµµα. 

 

Έτσι, γενικότερα για ένα πρόβληµα n-εργασιών και m-µηχανών ένα χρωµόσωµα αποτελείται 

από n*m γονίδια. Κάθε εργασία εµφανίζεται στο χρωµόσωµα ακριβώς m φορές και κάθε 

επανάληψη του ίδιου αριθµού αναφέρεται στην επόµενη κατά σειρά λειτουργία της ίδιας 

εργασίας. Μ’αυτό τον τρόπο οποιαδήποτε µετάθεση των αριθµών ανταποκρίνεται σε 

πραγµατοποιήσιµο πρόγραµµα. 

 

Ένα πρόγραµµα αποκωδικοποιείται από ένα χρωµόσωµα ακολουθώντας την επόµενη 

διαδικασία: (1) αρχικά µεταφράζουµε το χρωµόσωµα σε µία λίστα ταξινοµηµένων 

λειτουργιών, (2) µετά παράγουµε το πρόγραµµα βήµα-βήµα προγραµµατίζοντας πρώτα την 

πρώτη λειτουργία της λίστας, έπειτα τη δεύτερη λειτουργία της λίστας κ.ο.κ. Κάθε λειτουργία 

τοποθετείται στον καλύτερο διαθέσιµο χρόνο επεξεργασίας της αντίστοιχης µηχανής που 

απαιτείται να εκτελέσει τη λειτουργία. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται έως ότου όλες οι 

λειτουργίες προγραµµατιστούν. Ένα πρόγραµµα που παράγεται µε αυτή τη διαδικασία είναι 

εγγυηµένο ότι αποτελεί ένα ενεργό πρόγραµµα (active schedule). 
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Ας θεωρήσουµε ένα απλό παράδειγµα συστήµατος 3*3 για να γίνουν κατανοητά τα 

παραπάνω. Αρχικά έχουµε ως δεδοµένα τους χρόνους επεξεργασίας και τη σειρά των 

µηχανών 

 

 λειτουργίες 

εργασία 1 2 3 

 χρόνος επεξεργασίας 

j1 3 3 2 

j2 1 5 3 

j3 3 2 3 

 σειρά µηχανών 

j1 m1 m2 m3 

j2 m1 m3 m2 

j3 m2 m1 m3 

Πίνακας 3.1-Τα δεδοµένα ενός προβλήµατος job-shop 
 

Ας υποθέσουµε ένα δοσµένο χρωµόσωµα [2 1 1 1 2 2 3 3 3]. Επειδή κάθε εργασία έχει τρεις 

λειτουργίες, εµφανίζεται τρεις φορές στο χρωµόσωµα. Κάθε γονίδιο αντιστοιχεί σε µία 

λειτουργία και µπορεί να προσδιοριστεί σύµφωνα µε τη σειρά εµφάνισης στην ακολουθία του 

χρωµοσώµατος. ∆ηλώνουµε ως ojim την i-οστή λειτουργία της j-οστής εργασίας στην m-οστή 

µηχανή. Το χρωµόσωµα µπορεί να µεταφραστεί σε µία µοναδική λίστα ταξινοµηµένων 

λειτουργιών [o211  o111  o122  o133  o223  o232  o312  o321  o333]. Η λειτουργία o211 έχει τη µεγαλύτερη 

προτεραιότητα και προγραµµατίζεται πρώτη, στη συνέχεια προγραµµατίζεται η o111 κ.ο.κ. Η 

ο211 είναι η πρώτη λειτουργία της δεύτερης εργασίας και πρέπει να επεξεργαστεί από τη 

µηχανή 1. Γι’αυτό όπως βλέπουµε στο παρακάτω σχήµα που δείχνει όλο το τελικό 

πρόγραµµα, στη µηχανή 1 η πρώτη εργασία που προγραµµατίζεται είναι η j2. 

 

 
Σχήµα 3.11-Ένα αποκωδικοποιηµένο ενεργό πρόγραµµα 
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3.3.2.3 Job-based representation 
 

Σ’αυτή την αναπαράσταση το χρωµόσωµα αποτελείται από µία λίστα n εργασιών και ένα 

πρόγραµµα κατασκευάζεται σύµφωνα µε την ακολουθία των εργασιών. Για µία δοσµένη 

ακολουθία εργασιών, όλες οι λειτουργίες της πρώτης εργασίας στη λίστα προγραµµατίζονται 

πρώτες και στη συνέχεια λαµβάνονται υπόψη όλες οι λειτουργίες της δεύτερης εργασίας στη 

λίστα. Η πρώτη λειτουργία της κάθε εργασίας κατανείµεται στον καλύτερο διαθέσιµο χρόνο 

επεξεργασίας για τη µηχανή που η συγκεκριµένη λειτουργία απαιτεί, µετά ακολουθεί η 

δεύτερη λειτουργία και η διαδικασία κατανοµής στις µηχανές συνεχίζεται έως ότου όλες οι 

λειτουργίες της ίδιας εργασίας προγραµµατιστούν. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε όλες τις 

εργασίες της λίστας θεωρώντας την κατάλληλη ακολουθία που µας δίνεται. Κάθε µετάθεση 

εργασιών στη λίστα ανταποκρίνεται σε πραγµατοποιήσιµο πρόγραµµα 

 

Ας υποθέσουµε ένα δοσµένο χρωµόσωµα ότι έχει την εξής µορφή: [2 3 1]. Η πρώτη εργασία 

προς επεξεργασία είναι η εργασία 2 (j2). Ο περιορισµός προτεραιότητας λειτουργιών για την 

εργασία 2, όπως φαίνεται στον πίνακα 3.1, είναι [m1 m3 m2] και οι αντίστοιχοι χρόνοι 

επεξεργασίας για κάθε µηχανή είναι [1 5 3]. Αρχικά, οι λειτουργίες της εργασίας 2 

προγραµµατίζονται όπως δείχνει το επόµενο σχήµα 

 

 
Σχήµα 3.12-Προγραµµατισµός της πρώτης εργασίας j2 

 

Όπως µπορούµε να διακρίνουµε οι λειτουργίες είναι προγραµµατισµένες ακολουθώντας την 

απαιτούµενη σειρά µηχανών. Στη συνέχεια επεξεργαζόµαστε την εργασία 3 για την οποία η 

προτεραιότητα λειτουργιών στις µηχανές είναι [m2 m1 m3] και οι αντίστοιχοι χρόνοι 

επεξεργασίας για κάθε µηχανή είναι [3 2 3]. Κάθε µία από τις λειτουργίες της 

προγραµµατίζεται στον καλύτερο διαθέσιµο χρόνο επεξεργασίας, όπως φαίνεται στο 

επόµενο διάγραµµα 
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Σχήµα 3.13-Προγραµµατισµός της δεύτερης εργασίας j3 

 

Τέλος οι λειτουργίες της εργασίας 1 προγραµµατίζονται όπως δείχνουµε στο παρακάτω 

σχήµα 

 

 
Σχήµα 3.14-Προγραµµατισµός της τρίτης εργασίας j1 

 

 

3.3.2.4 Preference list-based representation 
 

Σ’αυτή η αναπαράσταση, για ένα πρόβληµα µε n-εργασίες και m-µηχανές, ένα χρωµόσωµα 

διατυπώνεται ως ένα σύνολο από m υπο-χρωµοσώµατα (sub-chromosomes), ένα για κάθε 

µηχανή. Κάθε υπο-χρωµόσωµα είναι ένας χαρακτήρας συµβόλων µεγέθους n και κάθε 

σύµβολο αντιστοιχεί σε µία λειτουργία που πρέπει να επεξεργαστεί από την υπόψη µηχανή. 

Τα υπο-χρωµοσώµατα δεν περιγράφουν την ακολουθία λειτουργιών στη µηχανή, είναι λίστες 

προτίµησης (preference lists). Κάθε µηχανή διαθέτει τη δική της λίστα προτίµησης. Το 

πραγµατικό πρόγραµµα προκύπτει από το χρωµόσωµα µέσω µιας προσοµοίωσης η οποία 

αναλύει την κατάσταση των ουρών σε αναµονή µπροστά από τη µηχανή. Αν κριθεί 

απαραίτητο χρησιµοποιούνται οι λίστες προτίµησης για να καθοριστεί το πρόγραµµα. Η 

λειτουργία που εµφανίζεται πρώτη στην λίστα προτίµησης είναι αυτή που επιλέγεται. 

 

Με πραγµατικά δεδοµένα, ας θεωρήσουµε το παράδειγµα που έχει δοθεί στον πίνακα 3.1. 

Θα δείξουµε πως προκύπτει ένα πρόγραµµα από ένα δοσµένο χρωµόσωµα. Υποθέτουµε ότι 

το χρωµόσωµα είναι το [(2 3 1) (1 3 2) (2 1 3)]. Το πρώτο γονίδιο (2 3 1) αποτελεί τη λίστα 

προτίµησης για τη µηχανή m1, το (1 3 2) για τη µηχανή m2 και το (2 1 3) για τη µηχανή m3. 



 

Από αυτές τις λίστες προτίµησης µπορούν να προκύψουν ότι οι πρώτες υποψήφιες 

λειτουργίες (preferential operations) για επιλογή είναι η εργασία j2 στη µηχανή m1, η εργασία 

j1 στη µηχανή m2 και η εργασία j2 στη µηχανή m3. Σύµφωνα µε τους δοσµένους περιορισµούς 

προτεραιότητας λειτουργιών µόνο η εργασία j2 στη µηχανή m1 µπορεί να προγραµµατιστεί 

και έτσι προγραµµατίζεται όπως φαίνεται στο επόµενο σχήµα 

 

 
Σχήµα 3.15-Προγραµµατισµός της εργασίας 2 στη µηχανή 1 

 

Η επόµενη λειτουργία που µπορεί να προγραµµατιστεί είναι η εργασία j2 στη µηχανή m3 

 

 
Σχήµα 3.16-Προγραµµατισµός της εργασίας 2 στη µηχανή 3 

 

Σ’αυτό το σηµείο οι τρέχουσες υποψήφιες λειτουργίες είναι η εργασία j3 στη µηχανή m1 και η 

εργασία j1 στις µηχανές m2 και m3. Επειδή καµία από αυτές δεν µπορεί να προγραµµατιστεί 

τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, ψάχνουµε για τις δεύτερες λειτουργίες στις λίστες 

προτίµησης. Αυτές είναι η εργασία j1 στη µηχανή m1 και η εργασία j3 στις µηχανές m2 και m3. 

Από αυτές µπορούν να προγραµµατιστούν η εργασία j1 στη µηχανή m1 και η εργασία j3 στη 

µηχανή m2. Αυτό το βήµα φαίνεται στο παρακάτω σχήµα 
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Σχήµα 3.17 – Προγραµµατισµός της εργασίας1 στη µηχανή 1 και της εργασίας 3 στη 

µηχανή 2 
 

Οι επόµενες λειτουργίες προς προγραµµατισµό είναι η εργασία j3 στη m1 και η j1 στη m2 

όπως δείχνουµε στο διάγραµµα 

 

 
Σχήµα 3.18 – Προγραµµατισµός της εργασίας 3 στη µηχανή 1 και της εργασίας 1 στη 

µηχανή 2 
 

Μετά από αυτό προγραµµατίζονται η j2 στην m2 και η j1 στη m3. Το πρόγραµµα 

διαµορφώνεται ως εξής 

 

 
Σχήµα 3.19 – Προγραµµατισµός της εργασίας 2 στη µηχανή 2 και της εργασίας 1 στη 

µηχανή 3 
 

Η τελευταία λειτουργία για να προγραµµατιστεί είναι η j3 στη m3 και το τελικό πρόγραµµα, το 

οποίο έχει συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης όλων των εργασιών 12 µονάδες, είναι το 

παρακάτω 
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Σχήµα 3.20 – Το τελικό πρόγραµµα 

 

Με τη διαδικασία αποκωδικοποίησης, όλα τα πιθανά χρωµοσώµατα πάντα οδηγούν σε 

πραγµατοποιήσιµα προγράµµατα. 

 

 

3.3.2.5 Job pair relation-based representation 
 

Με αυτή την αναπαράσταση καταλήγουµε σε ένα δυαδικό πίνακα κωδικοποίησης ενός 

προγράµµατος. Ο πίνακας αυτός καθορίζεται σύµφωνα µε τις σχέσεις προτεραιότητας 

ζευγαριών εργασιών στις αντίστοιχες µηχανές. 

 

Ας θεωρήσουµε το επόµενο 3*3 πρόβληµα job-shop. Οι περιορισµοί προτεραιότητας 

λειτουργιών των εργασιών και ένα εφικτό πρόγραµµα του προβλήµατος φαίνεται στον πίνακα 

3.2. Ακόµα, µία δυαδική µεταβλητή ορίζεται για να προσδιορίσει τη σχέση προτεραιότητας 

για τα ζευγάρια εργασιών 

 

αν η µηχανή m επεξεργάζεται πρώτα την εργασία i και µετά την εργασία j 

 σε άλλη περίπτωση 

 

 προτεραιότητα λειτουργιών                 πρόγραµµα    

εργασία          ακολουθία µηχανών                    µηχανή         ακολουθία εργασιών    

j1 m1 m2 m3  m1 j2 j1 j3 

j2 m1 m3 m2  m2 j3 j1 j2 

j3 m2 m1 m3  m3 j2 j1 j3 

Πίνακας 3.2-Παράδειγµα ενός προβλήµατος 3-εργασιών 3-µηχανών 
 

Ας εξετάσουµε τη σχέση προτεραιότητας µεταξύ του ζευγαριού (j1, j2) στις µηχανές (m1, m2, 

m3). Σύµφωνα µε το δοσµένο πρόγραµµα, έχουµε (x121 x122 x123) = (0 1 0). Για το ζευγάρι (j1, 
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j3) έχουµε (x131 x132 x133) = (1 0 1) και για το ζευγάρι (j2, j3) η σχέση προτεραιότητας στις 

µηχανές (m1, m3, m2) είναι (x231 x233 x232) = (1 1 0). Ας σηµειωθεί ότι η ακολουθία της 

µεταβλητής xijm για ένα ζευγάρι εργασιών θα πρέπει να µείνει σε αντιστοιχία µε την ακολουθία 

λειτουργιών της πρώτης εργασίας i. Για παράδειγµα, για το ζευγάρι (j2, j3) η ακολουθία 

λειτουργιών της εργασίας j2 είναι (1 3 2) και οι σχετικές µεταβλητές ακολουθούν τη σειρά (x231 

x233 x232) και όχι (x231 x232 x233). Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα, παίρνουµε το δυαδικό 

πίνακα αναπαράστασης για το δοσµένο εφικτό πρόγραµµα που ακολουθεί 
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3.3.2.6 Priority rule-based representation 
 

Σ’αυτή την αναπαράσταση κάθε χρωµόσωµα κωδικοποιείται ως µία ακολουθία κανόνων 

προτεραιότητας λειτουργιών και ένα πρόγραµµα κατασκευάζεται µε τη βοήθεια αυτών των 

κανόνων και ενός επαναληπτικού αλγορίθµου επιλογής λειτουργιών. Εδώ οι γενετικοί 

αλγόριθµοι χρησιµοποιούνται εµπλέκοντας αυτά τα χρωµοσώµατα µε σκοπό να βρεθεί 

αποδοτικότερη ακολουθία κανόνων προτεραιότητας. 

 

Για ένα πρόβληµα n-εργασιών και m-µηχανών ένα χρωµόσωµα είναι ένας χαρακτήρας από 

n*m εισόδους (p1, p2, …, pn*m). Μία είσοδος pi αντιστοιχεί σε έναν κανόνα από το σύνολο των 

προκαθορισµένων κανόνων προτεραιότητας. Τώρα, ας ορίσουµε τις παρακάτω µεταβλητές 

 

PSt = ένα «µερικό» πρόγραµµα που περιέχει t προγραµµατισµένες λειτουργίες 

St = το σύνολο των λειτουργιών που µπορούν να προγραµµατιστούν στην t-οστή 

επανάληψη, λαµβάνοντας υπόψη το δεδοµένο PSt  

σι = ο νωρίτερος χρόνος στον οποίο η λειτουργία i ∈  St µπορεί να ξεκινήσει 

φi = ο νωρίτερος χρόνος στον οποίο η λειτουργία  i ∈  St µπορεί να ολοκληρωθεί 
Ct = το σύνολο των λειτουργιών που είναι υποψήφιες προς επιλογή, στην επανάληψη t 

 

Ο επαναληπτικός αλγόριθµος επιλογής λειτουργιών από ένα δοσµένο χρωµόσωµα (p1, p2, 

…, pn*m) είναι ο ακόλουθος: 
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Βήµα 1: Αρχικά t = 1 και το PSt είναι το κενό µερικό πρόγραµµα. Το St περιλαµβάνει όλες τις 

λειτουργίες που δεν ακολουθούν κάποιες άλλες. 

Βήµα 2: Καθορίζουµε φt* = min i∈St { φi} και τη µηχανή m* στην οποία το φt* µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί. Αν υπάρχουν παραπάνω από µία τέτοιες µηχανές τότε η επιλογή 

είναι τυχαία. 

Βήµα 3: ∆ιατυπώνουµε το σύνολο Ct που περιέχει όλες τις λειτουργίες i ∈  St µε σi < φt* που 

απαιτεί η µηχανή m*. Επιλέγουµε µία λειτουργία από το Ct µε βάση τον κανόνα 

προτεραιότητας pt και προσθέτουµε αυτή τη λειτουργία στο PSt δηµιουργώντας νέο 

PSt+1. Αν περισσότερες από µία λειτουργίες υπάρχουν σύµφωνα µε τον κανόνα pt 

τότε επιλέγουµε τυχαία. 

Βήµα 4: Ανανεώνουµε το PSt+1 αποσύροντας την επιλεγµένη λειτουργία από το St και 

προσθέτοντας την άµεση επόµενη της συγκεκριµένης λειτουργίας στο St. Αυξάνουµε 

το t κατά ένα. 

Βήµα 5: Επιστρέφουµε στο βήµα 2 µέχρι να παραχθεί ολόκληρο το πρόγραµµα. 

 

Ακολουθεί το παράδειγµα µε τα δεδοµένα του πίνακα 3.1. Χρησιµοποιούµε τέσσερις κανόνες 

προτεραιότητας οι οποίοι δίνονται παρακάτω 

 

No. κανόνας Περιγραφή 

1 SPT Επίλεξε τη λειτουργία µε το µικρότερο χρόνο επεξεργασίας 

2 LPT Επίλεξε τη λειτουργία µε το µεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας 

3 MWR Επίλεξε µία λειτουργία της εργασίας µε το µεγαλύτερο εναποµείναντα

χρόνο επεξεργασίας 

4 LWR Επίλεξε µία λειτουργία της εργασίας µε το µικρότερο εναποµείναντα 

χρόνο επεξεργασίας 

Πίνακας 3.3 – Οι επιλεγµένοι κανόνες προτεραιότητας 
 

Ας θεωρήσουµε το χρωµόσωµα [1 2 2 1 4 4 2 1 3] όπου το 1 αντιστοιχεί στον κανόνα SPT, 

το 2 στον LPT, το 3 στον MWR και το 4 στον LWR. Στο αρχικό βήµα έχουµε: 

 

S1 = {o111, o211, o312} 

φ1* = min{3, 1, 3} = 1 

m* = 1 

C1 = {o111, o211} 
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Τώρα οι λειτουργίες o111 και o211 ανταγωνίζονται για τη µηχανή m1. Επειδή το πρώτο γονίδιο 

στο χρωµόσωµα είναι το 1 (το οποίο σηµαίνει ότι ισχύει ο κανόνας προτεραιότητας SPT) η 

λειτουργία ο111 προγραµµατίζεται στη µηχανή m1. Ανανεώνοντας τα δεδοµένα έχουµε: 

 

S2 = {o111, o223, o312} 

φ2* = min{4, 6, 3} = 3 

m* = 2 

C2 = {o312} 

 

Η λειτουργία o312 προγραµµατίζεται στη µηχανή m2. Αφού ανανεώσουµε τα δεδοµένα 

παίρνουµε: 

 

S3 = {o111, o223, o321} 

φ3* = min{4, 6, 3} = 3 

m* = 1 

C3 = {ο111, o321} 

 

Τώρα οι λειτουργίες ο111 και o321 ανταγωνίζονται για τη µηχανή m1. Επειδή το τρίτο γονίδιο 

στο δοσµένο χρωµόσωµα είναι το 2 (το οποίο σηµαίνει ότι ισχύει ο κανόνας προτεραιότητας 

LPT), η λειτουργία ο111 προγραµµατίζεται στη µηχανή m1. Επαναλαµβάνουµε τα ίδια βήµατα 

έως ότου να ολοκληρωθεί το πρόγραµµα. Στα επόµενα σχήµατα φαίνονται τα τρία πρώτα 

βήµατα που περιγράψαµε και το τελικό πρόγραµµα. 

 

 

 
Σχήµα 3.21 – ∆ηµιουργία προγράµµατος από κωδικοποίηση βασισµένη στους 

κανόνες προτεραιότητας 
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3.3.2.7 Disjunctive graph-based representation 
 

Αυτή η αναπαράσταση µπορεί να θεωρηθεί ως µία µορφή job pair relation-based 

representation. Το πρόβληµα χρονοπρογραµµατισµού σε σύστηµα job-shop µπορεί να 

παρασταθεί µε ένα γράφο. 

 

Ο γράφος G = (N, A, E) ορίζεται ως εξής: Το Ν περιέχει κόµβους που αντιστοιχούν σε όλες 

τις λειτουργίες, το Α περιέχει τόξα που συνδέουν λειτουργίες της ίδιας εργασίας και το Ε 

περιέχει τόξα που συνδέουν λειτουργίες που επεξεργάζονται από την ίδια µηχανή. Ένα τόξο 

που περιέχεται στο Ε έχει και τις δύο κατευθύνσεις. Με την κατασκευή ενός προγράµµατος 

ορίζεται µία συγκεκριµένη κατεύθυνση γι’αυτά τα τόξα έτσι ώστε να καθοριστούν οι 

ακολουθίες των λειτουργιών στις ίδιες µηχανές. Παρακάτω φαίνεται ένας τέτοιος γράφος για 

ένα 3*3 σύστηµα. 

 

 
Σχήµα 3.22-Γράφος αναπαράστασης συστήµατος 3*3 

 

Ένα χρωµόσωµα αποτελείται από δυαδικούς χαρακτήρες που αντιστοιχούν σε µία λίστα 

τόξων που ανήκουν στο σύνολο Ε. Το eij δηλώνει το τόξο που ενώνει τον κόµβο i µε τον 

κόµβο j και ορίζεται ως εξής 

 

που ορίζει την κατεύθυνση του τόξου από τον κόµβο j στον κόµβο i 

που ορίζει την κατεύθυνση του τόξου από τον κόµβο i στον κόµβο j 

 

 
Σχήµα 3.23-Αναπαράσταση disjunctive graph-based 

 

Το πρόβληµα έγκειται στο να βρεθεί µια κατάλληλη σειρά λειτουργιών σε κάθε µηχανή, να 

οριστεί δηλαδή µε τέτοιο τρόπο η κατεύθυνση των τόξων του συνόλου Ε ώστε ο τελικός 
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γράφος να εγγυάται ότι δεν θα υπάρχουν συγκρούσεις προτεραιοτήτων (precedence 

conflicts) µεταξύ λειτουργιών, να εγγυάται ένα πραγµατοποιήσιµο πρόγραµµα. 

 

 

3.3.3 Πρόβληµα job-shop και διαδικασία διασταύρωσης 
 

 

3.3.3.1 Γενικά Χαρακτηριστικά 
 

Η διασταύρωση (crossover operator) είναι η βασική γενετική λειτουργία των γενετικών 

αλγορίθµων. Από την απόδοσή της εξαρτάται η απόδοση της ίδιας της µεθόδου. Η πιο 

προφανής διαδικασία διασταύρωσης είναι να επιλέξουµε τυχαία ένα σηµείο µέσα στο 

χρωµόσωµα και διασταυρώνοντας τα στοιχεία των δύο γονέων δεξιά και αριστερά από το 

σηµείο διασταύρωσης να παράγουµε τους απογόνους. Αυτός ο τρόπος δουλέυει καλά όταν 

έχουµε δυαδική απεικόνιση λύσεων. Λόγω της φύσης του προβλήµατος job-shop όµως, ο 

συγκεκριµένος τρόπος µπορεί να παράγει χρωµοσώµατα που δεν ανταποκρίνονται σε 

εφικτές λύσεις. Γι’αυτό το λόγο έχουν δηµιουργηθεί κάποιες «παραλλαγές» της απλής 

διασταύρωσης που εξασφαλίζουν το εφικτό των λύσεων (feasibility).  

 

 

3.3.3.2 Order crossover 
 

Επειδή στη σειρά χαρακτήρων του χρωµοσώµατος πρέπει να περιέχονται όλες οι εργασίες 

(καµία δεν µπορεί να παραληφθεί) και να µην επαναλαµβάνεται καµία κατά τη διαδικασία της 

διασταύρωσης, έχει εισαχθεί η διασταύρωση µε κατάταξη. Μετά από πιθανολογική επιλογή 

του σηµείου διασταύρωσης, ο πρώτος απόγονος δηµιουργείται παίρνοντας τους χαρακτήρες 

αριστερά από το σηµείο διασταύρωσης από τον ένα γονέα όπως έχουν και οι υπόλοιπες 

θέσεις συµπληρώνονται µε τις εργασίες που λείπουν από το δεύτερο γονέα. Με τον ίδιο 

τρόπο δηµιουργείται και ο δεύτερος απόγονος. Το επόµενο σχήµα δείχνει τη διασταύρωση 

µε κατάταξη   
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Σχήµα 3.24-∆ιασταύρωση µε κατάταξη (order crossover) 

 

Ο αλγόριθµος είναι ο εξής: Τα τρία πρώτα ψηφία του πρώτου απογόνου λαµβάνονται µε την 

ίδια σειρά από τον πρώτο γονέα (τα τρία πρώτα ψηφία του). Για τα υπόλοιπα ψηφία 

«σαρώνουµε» από αριστερά προς τα δεξιά το δεύτερο γονέα και όποιο ψηφίο λείπει από τον 

απόγονο, το τοποθετούµε σε αυτόν. Με αυτό τον τρόπο δεν επαναλαµβάνονται εργασίες 

ούτε παραλείπεται κάποια. Έτσι όλα τα χρωµοσώµατα αντιστοιχούν σε εφικτά προγράµµατα. 

 

 

3.3.3.3 Generalized order crossover  
 

Η λειτουργία αυτής της µεθόδου διασταύρωσης φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί 

 
όπου έχουµε αναπαράσταση βασισµένη στις εργασίες (job-based representation). Βέβαια, 

οποιαδήποτε άλλη αναπαράσταση είχαµε το αποτέλεσµα δεν αλλάζει. 

 

Αρχικά, ένα υπο-χρωµόσωµα επιλέγεται από το ένα χρωµόσωµα-γονέα. Στη συνέχεια, όλες 

οι λειτουργίες του υπο-χρωµοσώµατος διαγράφονται στον άλλο γονέα. Τελικά, το υπο-

χρωµόσωµα «εµφυτεύεται» στο δεύτερο γονέα ακριβώς πριν από τη θέση που ήταν η πρώτη 

λειτουργία του υπο-χρωµοσώµατος πριν τη διαγραφή. Έτσι, στο παράδειγµά µας το υπο-

χρωµόσωµα του πρώτου γονέα αποτελείται από τη δεύτερη και την τρίτη λειτουργία της 

δεύτερης εργασίας, τη δεύτερη λειτουργία της τρίτης εργασίας και την πρώτη λειτουργία της 

πρώτης εργασίας. Αυτές είναι και οι λειτουργίες που διαγράφονται από το δεύτερο γονέα, οι 

οποίες βρίσκονται στις θέσεις 1, 5, 7 και 8. Τέλος, το υπο-χρωµόσωµα «εµφυτεύεται» στο 
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δεύτερο γονέα στη θέση 4, µία θέση πριν από τη θέση που βρισκόταν η δεύτερη λειτουργία 

της δεύτερης εργασίας στο δεύτερο γονέα πριν τη διαγραφή. Μετά από όλα αυτά 

λαµβάνουµε τον απόγονο 1 3 2 2 2 3 1 1 3. 

 

 

3.3.3.4 Generalized position crossover 
 

Αυτή η µέθοδος προήλθε από τη generalized order crossover. Η διαφορά τους είναι ότι η 

GPX «εµφυτεύει» το υπο-χρωµόσωµα στην ίδια θέση µε αυτή που έχει στο γονέα από τον 

οποίο δηµιουργήθηκε. Για το ίδιο παράδειγµα έχουµε 

 
Η GPX θεωρείται ότι έχει καλύτερη απόδοση από τη GOX όταν διασταυρώνει λιγότερο όµοια 

χρωµοσώµατα. 

 

 

3.3.3.5 Job-based order crossover 
 

Καταρχάς για την εφαρµογή αυτής της µεθόδου θα θεωρήσουµε µια διαφορετική από αυτές 

που παρουσιάστηκαν µέχρι τώρα κωδικοποίηση. Αυτή είναι ένας πίνακας που δείχνει τη 

σειρά των εργασιών στις µηχανές του συστήµατος (job sequence matrix). ∆οσµένων δύο 

τέτοιων πινάκων, που αντιστοιχούν στους δύο γονείς, η διασταύρωση JOX θα παράγει τους 

δύο απογόνους σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: 

 

1. Τυχαία επιλέγουµε τις εργασίες που «συντηρούνται» (preserved jobs) 

2. Αντιγράφουµε τις εργασίες που επιλέξαµε από τον γονέα 1 στον απόγονο 1 και από το 

γονέα 2 στον απόγονο 2, διατηρώντας τη θέση τους. 

3. Αντιγράφουµε τις εργασίες που δεν αντιγράφηκαν στο προηγούµενο βήµα από το γονέα 

2 στον απόγονο 1 και από το γονέα 1 στον απόγονο 2, διατηρώντας τη σειρά τους. Το 

παρακάτω σχήµα δείχνει τη JOX µέσα σε ένα σύστηµα µε 6 εργασίες και 3 µηχανές, 

όπου οι εργασίες που επιλέγονται έιναι οι 3, 4, 6. 
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Σχήµα 3.25 – ∆ιασταύρωση job-based order 

 

Το αρνητικό σηµείο αυτής της µεθόδου είναι ότι οι παραγόµενοι απόγονοι από τη  JOX 

δεν αντιστοιχούν πάντα σε εφικτά προγράµµατα και εποµένως απαιτείται και άλλη 

διαδικασία απεµπλοκής από αυτή την κατάσταση. 
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4 Υλοποίηση συστήµατος βελτιστοποίησης προγραµµατισµού 
παραγωγής µε χρήση γενετικών αλγορίθµων 

 

 

4.1 Εισαγωγή 
 

Ο κύριος σκοπός της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας είναι η υλοποίηση συστήµατος 

βελτιστοποίησης προγραµµατισµού παραγωγής. Για ένα δοσµένο σύστηµα παραγωγής (µ 

εργασίες, ν µηχανές), έχοντας επιλέξει ως αντικειµενική συνάρτηση το χρόνο ολοκλήρωσης 

όλων των εργασιών, επιδιώκουµε µε τη χρήση των γενετικών αλγορίθµων την 

ελαχιστοποίησή της. 

 

Στην εφαρµογή αυτή χρησιµοποιήθηκαν τα µαθηµατικά εργαλεία της πλατφόρµας MATLAB 

και συγκεκριµένα ένα εξειδικευµένο πακέτο εργαλειών γενετικών αλγορίθµων (GA Toolbox). 

 

 

4.2 Γενικά 
 

Η MATLAB έχει µία µεγάλη ποικιλία συναρτήσεων χρήσιµων σε όσους ασχολούνται µε τους 

γενετικούς αλγορίθµους. Λαµβάνοντας υπόψη τη µεταβλητότητα της υψηλού επιπέδου 

γλώσσας MATLAB, τα προβλήµατα µπορούν να κωδικοποιηθούν σε m-αρχεία (σε αρχεία 

δηλαδή που είναι γραµµένα στη γλώσσα προγραµµατισµού της MATLAB) σε πολύ λιγότερο 

χρόνο και χώρο από όσο θα χρειαζόταν αν τα ίδια αρχεία γράφονταν στις γλώσσες 

προγραµµατισµού Fortran ή C. Συνδυάζοντας τα παραπάνω µε τη δυνατότητα της MATLAB 

να παρέχει προηγµένη ανάλυση δεδοµένων, εργαλεία απεικόνισης και παρεµφερή πακέτα 

εργαλείων µε αυτό των γενετικών αλγορίθµων, καταλήγουµε σε ένα οµοιόµορφο περιβάλλον 

µέσω του οποίου µπορούµε να εφαρµόσουµε τις ιδιότητες και δυνατότητες των γενετικών 

αλγορίθµων. 

 

Για να δηµιουργηθεί το πακέτο εργαλείων γενετικών αλγορίθµων (Genetic Algorithm 

Toolbox) το οποίο αποτελείται από ένα σύνολο εύχρηστων και ευέλικτων εργαλείων  

χρησιµοποιούνται συναρτήσεις πινάκων της MATLAB. Το toolbox είναι ένα σύνολο ρουτινών 

γραµµένων σε m-αρχεία µε τη βοήθεια των οποίων εφαρµόζονται οι µέθοδοι και οι 

λειτουργίες του γενετικών αλγορίθµων.  
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4.3 Περίληψη Γενετικών Αλγορίθµων 
 

Οι γενετικοί αλγόριθµοι είναι µία στοχαστική µέθοδος αναζήτησης η οποία δανείζεται στοιχεία 

από τη διαδικασία της φυσικής βιολογικής εξέλιξης.Ο γενετικός αλγόριθµος επιδρά σε έναν 

πληθυσµό πιθανών λύσεων και εφαρµόζει την αρχή της επιβίωσης του υγιέστερου ώστε να 

παράγονται συνεχώς καλύτερες προσεγγίσεις σε µία λύση. Σε κάθε γενιά, ένα νέο σύνολο 

προσεγγίσεων δηµιουργείται από την εξής διαδικασία: Μέσα από τον πληθυσµό πιθανών 

λύσεων επιλέγονται κάποιες από αυτές σύµφωνα µε το επίπεδο υγείας τους (το οποίο 

διαµορφώνεται ανάλογα µε την αντικειµενική συνάρτηση που έχει επιλεγεί). Τα επιλεγµένα 

στοιχεία υποβάλονται σε συγκεκριµένες λειτουργίες δανεισµένες από τη φυσική γενετική. 

Από αυτή τη διαδικασία καταλήγουµε σε συνεχή εξέλιξη πληθυσµών οι οποίοι είναι πιο υγιείς 

και πιο κατάλληλοι για το δεδοµένο πρόβληµα που έχουµε προς επίλυση. 

 

Η κάθε προσέγγιση ή αλλιώς η κάθε πιθανή λύση κωδικοποιείται ως σειρά χαρακτήρων η 

οποία ονοµάζεται χρωµόσωµα. Το κάθε χρωµόσωµα µπορεί να χαρακτηρίζει µία ή 

περισσότερες µεταβλητές (φαινότυπος) ενώ η τιµή του χρωµοσώµατος αποτελεί το 

γενότυπο. Η αναπαράσταση που χρησιµοποιείται ευρύτερα για κάποιο χρωµόσωµα είναι το 

δυαδικό αλφάβητο (0,1) αν και άλλες αναπαραστάσεις υπάρχουν, όπως η ακέραιη (integer) 

και η πραγµατικής τιµής (real-valued). Παραδείγµατος χάρη, ένα πρόβληµα µε δύο 

µεταβλητές, x1 και x2, µπορεί να παρουσιαστεί µε τη δοµή ενός χρωµοσώµατος µε τον 

ακόλουθο τρόπο 

 

 
Σχήµα 4.1 - Μία τυπική δοµή χρωµοσώµατος 

 

όπου η µεταβλητή x1 είναι κωδικοποιηµένη µε 10 bits και η x2 µε 15 bits. 

 

Παρακάτω φαίνεται ένας απλοποιηµένος ψευδοκώδικας που περιγράφει τα βήµατα του 

απλού γενετικού αλγορίθµου. 
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Σχήµα 4.2 – Ένας απλός γενετικός αλγόριθµος 

 

Το πρώτο βήµα είναι η δηµιουργία του πληθυσµού πιθανών λύσεων χρησιµοποιώντας την 

κατάλληλη κωδικοποίηση. Στη συνέχεια, υπολογίζουµε την υγεία (καταλληλότητα) κάθε 

στοιχείου του πληθυσµού. Εφόσον το κριτήριο για τερµατισµό του αλγορίθµου δεν τηρείται, 

επιλέγουµε στοιχεία από τον πληθυσµό βάσει της υγείας τους και τα υποβάλουµε στις 

διαδικασίες του γενετικού αλγορίθµου, στη διασταύρωση (crossover) και τη µετάλλαξη 

(mutation) µε σκοπό την παραγωγή νέου πληθυσµού. Τέλος υπολογίζουµε την υγεία των 

στοιχείων του νέου πληθυσµού και συνεχίζουµε µε τον ίδιο τρόπο ή σταµατάµε τον 

αλγόριθµο. 

 

 

4.4 Το Πρόβληµα 
 

 

4.4.1 Περιγραφή 
 

Το πρόβληµα είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης όλων των εργασιών ενός 

συστήµατος. Για να γίνει πιο κατανοητή η ανάλυση που θα ακολουθήσει, έχουµε επιλέξει ένα 

απλό και µικρό σύστηµα µε τρεις εργασίες και τρεις µηχανές. Κάθε εργασία αποτελείται από 

τρεις λειτουργίες, όσες δηλαδή και οι µηχανές, αφού κάθε λειτουργία πραγµατοποιείται σε µία 

µόνο µηχανή µία µόνο φορά. 
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4.4.2 ∆εδοµένα 
 

Τα δεδοµένα που έχουµε αρχικά και θα χρησιµοποιήσουµε για την εφαρµογή του 

αλγορίθµου είναι δύο πίνακες (3x3 για το δικό µας πρόβληµα) οι οποίοι περιγράφουν τους 

χρόνους επεξεργασίας κάθε λειτουργίας των εργασιών και τη σειρά µε την οποία οι 

λειτουργίες πρέπει να πραγµατοποιηθούν στις µηχανές του συστήµατος. Ακόµα ως 

δεδοµένο έχουµε και τον αριθµό των µηχανών. Ο πίνακας που περιγράφει τους χρόνους 

επεξεργασίας κάθε λειτουργίας των εργασιών έχει την παρακάτω µορφή 

 

                                                            T = 

3     3     2 

1     5     3 

3     2     3 

 

Η πρώτη γραµµή του πίνακα αναφέρεται στους χρόνους επεξεργασίας των λειτουργιών της 

πρώτης εργασίας (το στοιχειο 11 αναφέρεται στο χρόνο της πρώτης κατά σειρά λειτουργίας 

της πρώτης εργασίας, το 12 στη δεύτερη λειτουργία, το 13 στην τρίτη λειτουργία). Όµοια η 

δεύτερη γραµµή αναφέρεται στη δεύτερη εργασία και η τρίτη γραµµή στην τρίτη εργασία. Ο 

πίνακας που περιγράφει τη σειρά µε την οποία οι λειτουργίες πρέπει να πραγµατοποιηθούν 

στις µηχανές έχει την παρακάτω µορφή 

 

                                                           M = 

1     2     3 

1     3     2 

2     1     3 

 

Η πρώτη γραµµή αναφέρεται στη σειρά µε την οποία πρέπει να γίνουν οι λειτουργίες την 

πρώτης εργασίας (το στοιχείο 11 δείχνει ότι η πρώτη λειτουργία της πρώτης εργασίας θα 

πρέπει να πραγµατοποιηθεί στη µηχανή 1, το στοιχείο 12 δείχνει ότι η δεύτερη λειτουργία της 

πρώτης εργασίας θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί στη µηχανή 2 κ.ο.κ.). Για παράδειγµα, το 

στοιχείο 32 δείχνει ότι η δεύτερη λειτουργία της τρίτης εργασίας θα πρέπει να 

πραγµατοποιηθεί στη µηχανή 1. Τέλος, αν και φαίνεται από τους προηγούµενους πίνακες, 

χρειαζόµαστε ως µεταβλητή και τον αριθµό των µηχανών που στο συγκεκριµένο πρόβληµα 

(τριών µηχανών) δηλώνεται ως εξής 

 

                                                 NUMOFMC = 

3 
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Αφού εισάγουµε τα δεδοµένα καλώντας ένα m-αρχείο (wspace) στο παράθυρο εντολών 

(Command Window) της MATLAB, ακολουθεί το κύριο κοµµάτι της εργασίας το οποίο 

περιλαµβάνει το m-αρχείο jobshop που φαίνεται παρακάτω και θα αναλυθεί στην επόµενη 

παράγραφο 

 
% προγραµµα βελτιστοποιησης συστηµατος παραγωγης 

%µε τη βοηθεια γενετικων αλγοριθµων 

 

MAXGEN = 100;        % µεγιστος αριθµος επαναληψεων 

GGAP = .8;                  % διαφορα γενεων (generation gap) 

 

% δηµιουργια αρχικου πληθυσµου 

chrom; 

 

% αρχικοποιηση µετρητων 

Best = NaN*ones(MAXGEN,1); % το "καλυτερο" χρωµοσωµα του πληθυσµου 

gen = 0;   % µετρητης επαναληψης 

 

% υπολογισµος χρονων ολοκληρωσης και 

% τιµων αντικειµενικης συναρτησης 

 

comp; 

objV;  

 

% ορισµος του "καλυτερου" καθε πληθυσµου 

Best(gen+1) = min(ObjV); 

           

% επαναληπτικος βροχος 

while gen < MAXGEN, 

 

% δηλωση καταλληλοτητας για ολα τα χρωµοσωµατα του πληθυσµου 

FitnV = ranking(ObjV); 

 

% επιλογη χρωµοσωµατων 

SelCh = select('sus', Chrom, FitnV, GGAP); 

 

% συνδυασµος χρωµοσωµατων µε διασταυρωση 

SelCh = recombin('xovmp',SelCh,0.7); 
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% µεταλλαξη απογονων 

SelCh = mut(SelCh,0.2,BaseV); 

        

% εφαρµογη διορθωτικης συναρτησης repair 

repair; 

        

% εφαρµογη διορθωτικης συναρτησης order 

order; 

 

% εκτιµηση καταλληλοτητας απογονων 

selch; 

objVSel;  

 

% επανεισαγωγη απογονων στον πληθυσµο 

[Chrom ObjV]=reins(Chrom,SelCh,1,1,ObjV,ObjVSel); 

 

% αυξηση µετρητη επαναληψεων 

gen = gen+1; 

 

% ανανεωση του "καλυτερου" του πληθυσµου 

Best(gen+1) = min(ObjV); 

        

end  

% τελος προγραµµατος 

 

 

4.4.3 Ανάλυση προγράµµατος 
 

∆ήλωση Σταθερών 
Αρχικά δηλώνουµε το µέγιστο αριθµό επαναλήψεων του αλγορίθµου, ο οποίος αποτελεί και 

το κριτήριο διακοπής του. 

MAXGEN = 100; 
Όποιο αποτέλεσµα και να έχουµε βρει, µόλις επαναληφθεί ο αλγόριθµος για εκατοστή φορά 

τότε σταµατάει το πρόγραµµα. 

 

Γενικότερα, επειδή οι γενετικοί αλγόριθµοι είναι µία στοχαστική µέθοδος αναζήτησης, είναι 

δύσκολο να προσδιοριστούν τυπικά τα κριτήρια σύγκλισης. Ενδέχεται η υγεία-καταλληλότητα 

ενός πληθυσµού να παραµένει στάσιµη για ένα µεγάλο αριθµό επαναλήψεων προτού µία 

εξαιρετική λύση βρεθεί στη συνέχεια. Γι’αυτό το λόγο η εφαρµογή ενός συµβατικού κριτηρίου 
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τερµατισµού (για παράδειγµα να έχουµε τερµατισµό όταν η λύση που θα βρεθεί θα είναι 

κάτω, για ένα πρόβληµα ελαχιστοποίησης, από κάποιο ποσοστό της τιµής της αρχικής 

λύσης) γίνεται προβληµατική. Μία κοινή πρακτική είναι να τερµατίζεται ο γενετικός 

αλγόριθµος µετά από ένα προκαθορισµένο αριθµό επαναλήψεων και στη συνέχεια να 

ελέγχεται η ποιότητα των καλύτερων µελών του πληθυσµού (οι καλύτερες λύσεις) σε σχέση 

µε τον ορισµό του εκάστοτε προβλήµατος. Εάν καµία αποδεκτή λύση δε βρεθεί τότε ο 

γενετικός αλγόριθµος µπορεί να ξαναρχίσει µία καινούργια αναζήτηση. Με αυτή τη λογική 

στην εφαρµογή µας επιλέξαµε κριτήριο τερµατισµού τις 100 επαναλήψεις, ικανοποιητικός 

αριθµός ώστε να βγουν τα απαιτούµενα συµπεράσµατα.   

 

Ακόµα δηλώνεται η διαφορά µεταξύ του µεγέθους του υπάρχοντος πληθυσµού και του 

µεγέθους του πληθυσµού που θα υποβληθεί στις γενετικές λειτουργίες 

GGAP = 0.8; 
Αυτό σηµαίνει ότι το µέγεθος του επιλεγµένου πληθυσµού είναι το 0.8 του µεγέθους 

ολόκληρου του πληθυσµού. Η εξήγηση του λόγου για τον οποίο χρησιµοποιούµε generation 

gap θα δοθεί σε επόµενο σηµείο.  

 

Εισαγωγή Αρχικού Πληθυσµού  
Στη συνέχεια καλούµε τη συνάρτηση chrom µε την οποία εισάγουµε στο workspace της 

MATLAB τον πίνακα Chrom. Αυτός ο πίνακας είναι διαστάσεων µxν, όπου µ είναι ο 

πληθυσµός των χρωµοσωµάτων (πιθανών λύσεων) για το πρόβληµα και ν το µέγεθος του 

κάθε χρωµοσώµατος (λύσης). Το µ καθορίζεται από το χρήστη και ένας «καλός» πληθυσµός 

αποτελείται από 10 έως 50 χρωµοσώµατα, ανάλογα µε το µέγεθος του κάθε προβλήµατος. 

Το ν επίσης καθορίζεται από το µέγεθος του προβλήµατος και στο συγκεκριµένο σύστηµα 

3x3 έχουµε ν = 9 (όλες οι λειτουργίες όλων των εργασιών). Ο πίνακας Chrom περιέχει τον 

αρχικό πληθυσµό από τον οποίο θα αρχίσει η εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου. Η κάθε 

σειρά του αποτελεί τυχαία λύση για το πρόβληµα.  

 

Στη συγκεκριµένη εφαρµογή της MATLAB, στο πρόβληµα δηλαδή του προγραµµατισµού 

παραγωγής η δυαδική απεικόνιση λύσεων είναι ακατάλληλη. Γι’αυτό το λόγο 

χρησιµοποιήθηκε η αναπαράσταση µε ακεραίους αριθµούς. Μία τυπική πιθανή λύση του 

προβλήµατος, που περιέχεται στον πίνακα Chrom είναι το «χρωµόσωµα» 1 4 7 2 3 5 8 6 9. 

Για να γίνει πιο κατανοητή η αναπαράσταση παραθέτουµε το ακόλουθο σχήµα  
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Η πρώτη λειτουργία της πρώτης εργασίας παριστάνεται µε τον ακέραιο 1, η δεύτερη µε το 2 

κ.ο.κ. Ο ακέραιος 8 αντιπροσωπεύει την δεύτερη λειτουργία της τρίτης εργασίας.  

 

Η εισαγωγή του αρχικού πληθυσµού θα µπορούσε να γίνει χρησιµοποιώντας κατάλληλη 

συνάρτηση που µας παρέχει η MATLAB, η οποία θα παρήγαγε τυχαία ακεραίους αριθµούς. 

Με αυτό τον τρόπο όµως ενδέχεται να δηµιουργηθούν «χρωµοσώµατα» που δεν 

ανταποκρίνονται σε πραγµατοποιήσιµο πρόγραµµα. Για παράδειγµα στη δική µας 

περίπτωση θα µπορούσε να είχε δηµιουργηθεί «χρωµόσωµα» 3 2 1 4 7 5 6 8 9. Η 

συγκεκριµένη λύση δεν είναι πραγµατοποιήσιµη γιατί έχει την τρίτη λειτουργία της πρώτης 

εργασίας (αριθµός 3) να γίνεται πρώτα από τις δύο προηγούµενές της, την 1 και 2. 

Γενικότερα, ένα πρόγραµµα (πιθανή λύση) είναι αποδεκτό µόνο εάν για κάθε εργασία οι 

λειτουργίες της ακολουθούν τη σωστή σειρά, δηλαδή για την πρώτη εργασία το 1 να 

προηγείται του 2 και το τελευταίο του 3.  

 

Για να µπορέσουµε λοιπόν να διασφαλίσουµε ότι οι αρχικές λύσεις είναι αποδεκτές και 

πραγµατοποιήσιµες για το σύστηµα παραγωγής εισάγουµε µε τυχαίο τρόπο τις ακολουθίες 

των λειτουργιών αλλά µε τη απαιτούµενη σειρά για κάθε εργασία. 

 

Αρχικοποίηση µετρητών 
Το επόµενο βήµα είναι να αρχικοποιήσουµε τις τιµές δύο δεικτών, του µετρητή επαναλήψεων 

και του δείκτη που περιέχει το «καλύτερο» χρωµόσωµα κάθε γενιάς. Αυτό γίνεται µε τις 

ακόλουθες εντολές 

Best = NaN*ones(MAXGEN,1); 
                                                 gen = 0; 

 

Υπολογισµός Τιµών Αντικειµενικής Συνάρτησης Χρωµοσωµάτων 

Η επόµενη συνάρτηση που καλείται είναι η comp. Η comp υπολογίζει το χρόνο 

ολοκλήρωσης κάθε πιθανής λύσης που έχει δοθεί µέσω του πίνακα Chrom, δηλαδή για κάθε 

σειρά του πίνακα υπολογίζει µία συγκεκριµένη τιµή. Ο χρόνος ολοκλήρωσης υπολογίζεται µε 

τη βοήθεια των συναρτήσεων genM, doLabel, computeCtime και της απεικόνισης του 

συστήµατος µε τον παρακάτω γράφο 

J1O1 JIO2 J1O3 

J2O1 J2O2 J2O3 

J3O1 J3O2 J3O3 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 
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Σχήµα 4.3-Γράφος αναπαράστασης συστήµατος job-shop 

 

Οι κόµβοι του γράφου αντιπροσωπεύουν λειτουργίες εργασιών. Εκτός από τις εννέα 

λειτουργίες (για ένα σύστηµα 3x3) περιέχονται και άλλοι δύο κόµβοι, ο κόµβος έναρξης 

(source) και ο κόµβος τερµατισµού (sink). Για να δηµιουργήσουµε µία λύση θα πρέπει τα 

διακεκοµµένα τόξα να µετατραπούν σε κατευθυνόµενα που θα δείχνουν τη σειρά των 

εργασιών στην κάθε µηχανή.  

 

Η συνάρτηση που καλείται πρώτη µέσα στην comp είναι η genM 

G1 = genM(Chrom(1,:)); 

Η συνάρτηση εφαρµόζεται έχοντας ως όρισµα µία πιθανή πραγµατοποιήσιµη λύση. Στο 

συγκεκριµένο παράδειγµα το όρισµα είναι η πρώτη γραµµή του πίνακα Chrom (όρισµα 

Chrom(1,:)). Ώς έξοδο έχουµε τον πίνακα G1, ο οποίος εµπεριέχει πληροφορίες σχετικές µε 

τη σειρά προτεραιότητας και τους χρόνους ολοκλήρωσης των λειτουργιών για κάθε µία από 

τις εργασίες καθώς και πληροφορίες για τη σειρά που πρέπει να ακολουθήσει κάθε εργασία 

στις διάφορες µηχανές. Ο G1 είναι της µορφής 

                                 G1 = 

-1     0    -1    -1     0    -1    -1     0    -1    -1    -1 

-1    -1     3    -1     3    -1    -1    -1    -1    -1    -1 

-1    -1    -1     3    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1 

-1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1     2 

-1    -1    -1    -1    -1     1    -1    -1     1    -1    -1 

-1    -1    -1    -1    -1    -1     5    -1    -1     5    -1 

-1    -1     3    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1     3 

-1    -1    -1    -1    -1    -1     3    -1     3    -1    -1 

-1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1     2    -1 

-1    -1    -1     3    -1    -1    -1    -1    -1    -1     3 
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-1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1    -1 

Στη συνέχεια καλείται η συνάρτηση doLabel ως εξής 
A1 = doLabel(G1); 

 

Το όρισµά της είναι ο πίνακας G1, η έξοδος δηλαδή της προηγούµενης καλούµενης 

συνάρτησης. Η έξοδος, ο πίνακας Α1 είναι ένας πίνακας γραµµή που ταξινοµεί τους κόµβους 

του γράφου και επιστρέφει τη σειρά τών κόµβων. Μία τυπική έξοδος είναι η 

                                 A1 = 

1     2     5     6     8     7     3     9    10     4    11 

 

Ο πίνακας Α1 έχει µία γραµµή µε έντεκα στοιχεία αφού εκτός από τους εννέα κόµβους-

λειτουργίες περιέχει και τους δύο κόµβους έναρξης και τερµατισµού. 

 

Η τελευταία συνάρτηση που καλείται µέσα στην comp είναι η computeCtime που αποτελεί 

κα την αντικειµενική συνάρτηση προς ελαχιστοποίηση. 

X1 = computeCtime(G1,A1); 

 

Τα ορίσµατά της είναι οι πίνακες G1 και A1 που βρέθηκαν προηγουµένως. Η συνάρτηση 

υπολογίζει τον χρόνο ολοκλήρωσης όλων των λειτουργιών. Μία τυπική έξοδος είναι η 

                                X = 

0     3     6     8     4    13    16    19    21    24    24 

 

Ο πίνακας αυτός αφορά ένα σύστηµα 3x3 και περιέχει 11 στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι ο 

αρχικός χρόνος και είναι πάντα το µηδέν. Τα επόµενα τρία στοιχεία δίνουν τους χρόνους 

ολοκλήρωσης των τριών λειτουργιών της πρώτης εργασίας. Τα επόµενα τρία αφορούν τη 

δεύτερη εργασία και τα επόµενα τρία την τρίτη. Το τελευταίο στοιχείο δίνει το µέγιστο χρόνο 

ολοκλήρωσης ο οποίος είναι και ο χρόνος ολοκλήρωσης όλων των λειτουργιών.  

 

Αντικειµενική Συνάρτηση 
Αφού υπολογίσουµε τους χρόνους ολοκλήρωσης όλων των «χρωµοσωµάτων» του 

πληθυσµού, δηµιουργούµε έναν πίνακα στήλη, τον ObjV, που περιλαµβάνει αυτούς τους 

χρόνους. Ο πίνακας έχει τόσες γραµµές όσος είναι και ο πληθυσµός που χρησιµοποιείται        

( π.χ. ο ObjV είναι 40 x 1). 

 

Επαναληπτικός Βρόχος 
Στη συνέχεια, αφού πρώτα δηλώσουµε ότι το «καλύτερο» χρωµόσωµα είναι αυτό µε τη 

µικρότερη τιµή αντικειµενικής συνάρτησης, µπαίνουµε στον επαναληπτικό βρόχο 
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εφαρµόζοντας τις ιδιότητες των γενετικών αλγορίθµων, έως ότου ικανοποιηθεί το κριτήριο 

τερµατισµού. 

 

Εκτίµηση Καταλληλότητας Χρωµοσωµάτων 
Αρχικά δηµιουργούµε έναν πίνακα στήλη FitnV στον οποίο δηλώνεται η καταλληλότητα του 

κάθε χρωµοσώµατος του πληθυσµού να επιβιώσει και να αναπαράγει απογόνους για την 

επόµενη γενιά. Η δηµιουργία του FitnV γίνεται καλώντας τη συνάρτηση ranking ή scaling µε 

τον ακόλουθο τρόπο 

FitnV = ranking(ObjV); 

FitnV = scaling(ObjV); 

 

Οι συναρτήσεις ranking και scaling υπάρχουν έτοιµες στο toolbox των γενετικών 

αλγορίθµων. Κατατάσουν τα χρωµοσώµατα σύµφωνα µε την τιµή της αντικειµενικής 

συνάρτησης για το καθένα (computeCtime) και επιστρέφουν στον πίνακα FitnV την τιµή 

καταλληλότητας για κάθε χρωµόσωµα. 

 

Η συνάρτηση ranking, ο αλγόριθµος της οποίας προυποθέτει ότι η αντικειµενική συνάρτηση 

είναι προς ελαχιστοποίηση, δίνει στο πιο υγιές χρωµόσωµα (αυτό µε τον πιο µικρό χρόνο 

ολοκλήρωσης όλων των λειτουργιών) την τιµή (fitness value) 2 ενώ στο λιγότερο υγιές την 

τιµή 0. Με γραµµική κατάταξη δίνονται τιµές και στα υπόλοιπα χρωµοσώµατα. Για τον 

επόµενο πίνακα ObjV  

                                                               ObjV = 

22 

17 

16 

16 

20 

15 

 

καλώντας την ranking παίρνουµε το παρακάτω αποτέλεσµα 

                                                             FitnV = 

0 

0.8 

1.4 

1.4 

0.4 

2.0 
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Όπως βλέπουµε το στοιχείο στην έκτη γραµµή του ObjV (15) είναι αυτό µε τη χαµηλότερη 

τιµή (το πιο κατάλληλο) και εποµένως το αντίστοιχο στοιχείο του FitnV έχει την υψηλότερη 

τιµή (2). 

 

Η συνάρτηση scaling γενικά καλείται ως εξής 

FitnV = scaling(ObjV, Smul); 

 

Η scaling µετατρέπει τις αντικειµενικές τιµές του ObjV σε µέτρο καταλληλότητας µε ένα 

γνωστό ανώτατο όριο, καθορισµένο από την τιµή του ορίσµατος Smul, µε τη βοήθεια του 

µοντέλου  

F( xi)  = af (xi) + b 

όπου  f (xi) είναι η τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης για το στοιχείο xi , a είναι ένας 

συντελεστής, b είναι µία σταθερά και F( xi) η τιµή καταλληλότητας (fitness value) του 

χρωµοσώµατος. Άν fave ο µέσος όρος των αντικειµενικών τιµών του δεδοµένου πληθυσµού 

τότε το ανώτατο όριο, η µέγιστη δηλαδή τιµή του πίνακα FitnV, η οποία σε αντίθεση µε την 

ranking δίνεται στο στοιχείο µε τη µεγαλύτερη αντικειµενική τιµή είναι το fave x Smul. Άν 

καλέσουµε την scaling χωρίς δεύτερο όρισµα τότε θεωρείται η τιµή 2 για το Smul. Για την ίδια 

ObjV καλώντας την scaling παίρνουµε 

 

                                                             delta = 

4.3333 

                                                             a = 

4.0769 

                                                             b = 

-54.3590 

                                                             FitnV = 

35.3333 

14.9487 

10.8718 

10.8718 

27.1795 

6.7949 

 

Η delta είναι βοηθητική µεταβλητή που χρησιµεύει µόνο για την εύρεση των a και b. 

Γενικώς η scaling δεν συνίσταται όταν η αντικειµενική συνάρτηση παίρνει τιµές αρνητικές, 

κάτι που δεν συµβαίνει βέβαια στο πρόβληµά µας. 
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Επιλογή Χρωµοσωµάτων 

Αφού αποκτήσουµε µία ένδειξη της καταλληλότητας κάθε χρωµοσώµατος προχωράµε στην 

επιλογή αυτών που θα υποστούν τις λειτουργίες του γενετικού αλγορίθµου. Αυτά θα είναι τα 

πιο υγιή χρωµοσώµατα, µε τις µικρότερες τιµές αντικειµενικής συνάρτησης. Η επιλογή γίνεται 

καλώντας τη συνάρτηση select  

SelCh = select(SEL_F, Chrom, FitnV, GGAP); 

 

Η select πραγµατοποιεί επιλογή χρωµοσωµάτων από τον πληθυσµό Chrom και επιστρέφει 

τα επιλεγµένα χρωµοσώµατα σε ένα νέο πληθυσµό, SelCh. Κάθε γραµµή του Chrom και του 

SelCh αντιστοιχούν σε ένα χρωµόσωµα (λύση του προβλήµατος). 

 

Το SEL_F είναι ένας χαρακτήρας που περιέχει το όνοµα της χαµηλού επιπέδου (low-level) 

συνάρτησης επιλογής, rws ή sus. Το όρισµα  FitnV είναι ο πίνακας γραµµή που βρέθηκε από 

την προηγούµενη διαδικασία και περιέχει την τιµή καταλληλότητας (fitness value) για κάθε 

χρωµόσωµα. Η τιµή καταλληλότητας δείχνει την αναµενόµενη πιθανότητα επιλογής κάθε 

χρωµοσώµατος. Χρησιµοποιώντας για παράδειγµα τη συνάρτηση ranking το χρωµόσωµα µε 

fitness value 2 έχει την µεγαλύτερη πιθανότητα να επιλεγεί. Το όρισµα GGAP δείχνει το 

µέγεθος του νέου πληθυσµού, SelCh, ως ποσοστό του µεγέθους του αρχικού πληθυσµού. 

 

Συναρτήσεις Επιλογής 
Υπάρχουν δύο συναρτήσεις επιλογής χαµηλού επιπέδου που µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε ως όρισµα της συνάρτησης select, η sus και η rws.  

 

Η sus εφαρµόζει τη µέθοδο επιλογής stochastic universal sampling και καλείται ως εξής: 

Έστω ότι έχουµε τον πίνακα  

FitnV = [0; 0.8; 1.4; 1.4; 0.4; 2]. 

Καλώντας 

NewFitnV = sus(FitnV, 6) 

 παίρνουµε τον τελικό πίνακα  

                                                    NewFitnV = 

3 

6 

4 

3 

6 

5 
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Τα στοιχεία του NewFitnV δείχνουν το δείκτη των χρωµοσωµάτων που επιλέγησαν από τον 

FitnV. Εδώ, για παράδειγµα, το στοιχείο στην έκτη γραµµή του FitnV (το στοιχείο µε fitness 

value 2) επιλέγεται δύο φορές, στη γραµµή 2 και στη γραµµή 5 του νέου πίνακα. Αυτό είναι 

λογικό, αφού αυτό το χρωµόσωµα είναι το πιο υγιές (µε τη µικρότερη τιµή της αντικειµενικής 

συνάρτησης) και µε τη σειρά του θα φέρει ακόµα πιο υγιείς απογόνους. Το δεύτερο όρισµα 

της συνάρτησης sus δείχνει από πόσα χρωµοσώµατα θα αποτελείται ο νέος πίνακας.  

 

Η rws εφαρµόζει τη µέθοδο επιλογής roulette wheel selection και καλείται ακριβώς µε τον 

ίδιο τρόπο όπως και η sus. Για τον ίδιο FitnV = [0; 0.8; 1.4; 1.4; 0.4; 2] παίρνουµε 

NewFitnV = sus(FitnV, 6) 

                                                    NewFitnV = 

2 

6 

4 

5 

6 

6 

 

Στην εφαρµογή µας η επιλογή έγινε µε την κλήση της συνάρτησης 

SelCh = select('sus', Chrom, FitnV, GGAP); 

 

Γενετικές Λειτουργίες 
Μετά την επιλογή των χρωµοσωµάτων ακολουθούν οι δύο «γενετικές» λειτουργίες των 

γενετικών αλγορίθµων, η διασταύρωση (crossover) και η µετάλλαξη (mutation). 

 

α) ∆ιασταύρωση 

Η βασική λειτουργία αναπαραγωγής νέων χρωµοσωµάτων είναι αυτή της διασταύρωσης. 

Όπως και στη φύση, η διασταύρωση παράγει νέα χρωµοσώµατα που διαθέτουν κάποια 

κοµµάτια από το γενετικό υλικό και των δύο γονέων από τους οποίους προέρχονται. Η 

διασταύρωση πραγµατοποιείται καλώντας τη συνάρτηση 

NewChrom = recombin(REC_F, Chrom, RecOpt); 

 

Η συνάρτηση recombin συνδυάζει τα στοιχεία-χρωµοσώµατα από έναν πληθυσµό, Chrom, 

και επιστρέφει τα συνδυασµένα στοιχεία σε ένα νέο πληθυσµό, τον NewChrom. Κάθε γραµµή 

του Chrom και του NewChrom αντιστοιχεί σε µία λύση του προβλήµατος. 
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Το REC_F είναι ένας χαρακτήρας που περιέχει το όνοµα µίας χαµηλού επιπέδου 

συνάρτησης διασταύρωσης (low-level recombination function). Το όρισµα RecOpt είναι 

προαιρετική παράµετρος και δείχνει την πιθανότητα διασταύρωσης (crossover rate). Αν αυτή 

η παράµετρος παραλειφθεί, η MATLAB θεωρεί µία προκαθορισµένη τιµή. 

 

Συναρτήσεις ∆ιασταύρωσης 
Τo toolbox των γενετικών αλγορίθµων για τη MATLAB διαθέτει µία ποικιλία συναρτήσεων 

κατάλληλων να πραγµατοποιούν διάφορους τύπους διασταυρώσεων. 

 

Multi-point crossover: Για την κατανόηση της λειτουργίας της παρατίθεται το επόµενο 

σχήµα 

 

 

Σχήµα 4.4 – multi crossover (m = 5) 
 

Εδώ βλέπουµε µία διασταύρωση σε πέντε σηµεία. Τα αρχικά χρωµοσώµατα (γονείς) 

χωρίζονται µε τη βοήθεια πέντε σηµείων που επιλέγονται τυχαία µέσα στα χρωµοσώµατα 

(απλώς είναι τα ίδια σηµεία και για τους δύο γονείς). Στη συνέχεια τα ψηφία ανάµεσα στα ίδια 

σηµεία διασταύρωσης εναλλάσονται µεταξύ των δύο χρωµοσωµάτων, όπως φαίνεται και στο 

σχήµα και µε αυτό τον τρόπο δηµιουργούνται οι δύο απόγονοι. Η ιδέα πίσω από την 

πολλαπλή αλλά και από άλλες µορφές διασταύρωσης είναι ότι τα κοµµάτια-ψηφία ένος 

χρωµοσώµατος που συµβάλουν περισσότερο στην απόδοση του ενδέχεται να µη 

περιλαµβάνονται στα γειτονικά ψηφία. Αλλάζοντας λοιπόν τα γειτονικά µε άλλα ψηφία 

ενδεχοµένως να βελτιώνεται η απόδοση ενός χρωµοσώµατος. Επιπλέον η ιδιαίτερη φύση 

της διασταύρωσης σε πολλαπλά σηµεία κατά κάποιο τρόπο «ανακατεύει» τα χρωµοσώµατα. 

Με αυτό τον τρόπο ενθαρρύνεται η περαιτέρω εξερεύνηση του διαστήµατος αναζήτησης. ∆εν 

ευνοείται η γρήγορη σύγκλιση σε κάποια κατάλληλα χρωµοσώµατα τα οποία όµως δεν 

προέρχονται από την ολοκληρωµένη αναζήτηση σε µεγάλο διάστηµα πιθανών λύσεων. Κατά 

συνέπεια καθιστά την αναζήτηση πιο αξιόπιστη. 

 

Στη MATLAB η διασταύρωση σε πολλαπλά σηµεία εφαρµόζεται µε τη συνάρτηση xovmp η 

οποία καλείται ως εξής 

NewChrom = xovmp(OldChrom, XOVR, Npt, Rs) 
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Η xovmp πραγµατοποιεί διασταύρωση σε πολλαπλά σηµεία µεταξύ ζευγαριών 

χρωµοσωµάτων που περιλαµβάνονται σε ένα πληθυσµό, τον OldChrom και επιστρέφει ένα 

νέο πληθυσµό µετά το συνδυασµό, τον NewChrom. Κάθε γραµµή των πινάκων OldChrom 

και NewChrom αντιστοιχούν σε µία πιθανή λύση του προβλήµατος. Το όρισµα XOVR είναι 

µία προαιρετική παράµετρος και περιγράφει την πιθανότητα διασταύρωσης. Όταν η 

παράµετρος παραλείπεται, θεωρείται ότι είναι XOVR = 0.7. Η Npt είναι µία προαιρετική 

παράµετρος που η τιµή της δείχνει τον αριθµό των σηµείων διασταύρωσης: 

• 0 - shuffle crossover. 

• 1 - single point crossover. 

• 2 - double point crossover. 

Άν το Npt παραλείπεται, θεωρείται Npt = 0. 

 

Η Rs είναι και αυτή µία προαιρετική παράµετρος αντιστοιχώντας στη χρήση ή µη του 

reduced surrogate: 

• 0 - no reduced surrogate. 

• 1 - use reduced surrogate. 

Άν το Rs παραλείπεται, θεωρείται Rs = 0. 

 

Τα ζευγάρια συνδυάζονται µε βάση τον κανόνα η περιττή γραµµή να συνδυάζεται µε την 

επόµενη άρτια γραµµή. Άν το πλήθος των γραµµών στον πίνακα OldChrom είναι περιττό, 

τότε η τελευταία γραµµή του δεν συνδυάζεται. Σε µία τέτοια περίπτωση θα πρέπει ο 

πληθυσµός να οργανωθεί σε παρακείµενα ζευγάρια που απαιτούν συνδυασµό.Αυτό µπορεί 

να επιτευχθεί χρησιµοποιώντας τη συνάρτηση ranking για να αναθέσει ένα επίπεδο 

καταλληλότητας σε κάθε χρωµόσωµα και µία συνάρτηση επιλογής (select, sus ή rws) για να 

επιλεγούν χρωµοσώµατα µε µία πιθανότητα ανάλογη µε την καταλληλότητά τους στον 

πληθυσµό. Με αυτό τον τρόπο όλα τα χρωµοσώµατα συνδυάζονται κάποια στιγµή αλλιώς 

«πεθαίνουν» και διαγράφονται από τον πληθυσµό. 

 

Άλλες συναρτήσεις που σχετίζονται µε τη λειτουργία της διασταύρωσης αναφέρονται 

παρακάτω και είναι οι 

 

Single-point crossover 
NewChrom = xovsp(OldChrom, XOVR) 

XOVR είναι η πιθανότητα διασταύρωσης. Για παράδειγµα αν έχουµε τα επόµενα 

χρωµοσώµατα κωδικοποιηµένα σε δυαδικά ψηφία 

A1 = [1 1 0 1 0 1] 

A2 = [1 0 1 0 1 0] 
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και θεωρήσουµε ότι το σηµείο διασταύρωσης είναι το 3ο στοιχείο τότε µετά τη διασταύρωση 

καταλήγουµε στους απογόνους 

A1’ = [1 1 0 0 1 0] 

A2’ = [1 0 1 1 0 1] 

 

Single-point reduced surrogate crossover 
NewChrom = xovsprs(OldChrom, XOVR) 

XOVR είναι η πιθανότητα διασταύρωσης. Η διαδικασία reduced surrogate περιορίζει τη 

διασταύρωση ώστε να παράγει πάντα νέα χρωµοσώµατα. Αυτό πραγµατοποιείται µε το να 

εµφανίζεται σηµείο διασταύρωσης µόνο όταν τα ψηφία των γονέων διαφέρουν µεταξύ τους. 

 

Shuffle crossover 
NewChrom = xovsh(OldChrom, XOVR) 

XOVR είναι η πιθανότητα διασταύρωσης. Η διασταύρωση µετάθεσης είναι µία διασταύρωση 

ενός σηµείου αλλά προτού τα ψηφία συνδυαστούν µεταθέτονται τυχαία και στους δύο γονείς. 

Μετά το συνδυασµό τα ψηφία των απογόνων µένουν αµετάβλητα. 

 

Shuffle crossover with reduced surrogate 
NewChrom = xovshrs(OldChrom, XOVR) 

XOVR είναι η πιθανότητα διασταύρωσης. 

 

Double-point crossover 
NewChrom = xovdp(OldChrom, XOVR) 

XOVR είναι η πιθανότητα διασταύρωσης. Για παράδειγµα αν έχουµε τα επόµενα 

χρωµοσώµατα κωδικοποιηµένα σε δυαδικά ψηφία 

A1 = [1 1 0 1 0 1] 

A2 = [1 0 1 0 1 0] 

και θεωρήσουµε ότι τα δύο σηµεία διασταύρωσης είναι το 3ο και το 5ο στοιχείο τότε οι 

απόγονοι είναι 

A1’ = [1 1 0 0 1 1] 

A2’ = [1 0 1 1 0 0] 

 

Double-point reduced surrogate crossover 
NewChrom = xovdprs(OldChrom, XOVR) 

XOVR είναι η πιθανότητα διασταύρωσης. 
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Uniform crossover 
Η διασταύρωση ενός ή πολλαπλών σηµείων καθορίζει τα σηµεία διασταύρωσης ως θέσεις 

µεταξύ των οποίων το χρωµόσωµα µπορεί να χωριστεί. Η uniform crossover γενικεύει αυτή 

την ιδέα και κάνει κάθε θέση µέσα στο χρωµόσωµα σηµείο διασταύρωσης. Μία µάσκα 

διασταύρωσης (crossover mask) στο ίδιο µήκος όπως και τα χρωµοσώµατα-γονείς 

δηµιουργείται τυχαία και τα ψηφία της µάσκας καθορίζουν ποιός γονέας θα παρέχει στον 

απόγονο ψηφία και ποιά θα είναι αυτά. Ας θεωρήσουµε τους επόµενους γονείς, τη µάσκα 

διασταύρωσης και τους απογόνους 

 

P1 = 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

P2 = 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 

Mask = 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

O1 = 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 

O2 = 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 

 

Εδώ, ο πρώτος απόγονος, Ο1, παράγεται παίρνοντας το ψηφίο του από το Ρ1 αν το ψηφίο 

της µάσκας στη συγκεκριµένη θέση είναι 1 ή το ψηφίο του από το Ρ2 αν το ψηφίο της µάσκας 

στη συγκεκριµένη θέση είναι 0. Ο απόγονος Ο2 παράγεται µε αντίστοιχο τρόπο αν 

αλλάξουµε τους ρόλους του Ρ1 και του Ρ2. 

Η uniform crossover υλοποιείται στο περιβάλλον της MATLAB µε τη συνάρτηση recdis ως 

εξής 

NewChrom = recdis(OldChrom) 

 

Για παράδειγµα ας θεωρήσουµε τον πληθυσµό 

OldChrom = [ 

40.23   -17.17   28.95   15.38;       % parent1 

82.06    13.26    13.35   -9.09;       % parent2 

52.43    25.64    15.20   -2.54;       % parent3 

              -47.50    49.10     9.09   10.65;       % parent4 

              -90.50  -13.46   -25.63    -0.89]      % parent5 

 

και τη µάσκα 

Mask = [ 

1 2 1 2;    % for producing offspring1 

2 2 1 1;    % for producing offspring2 

2 1 2 1;    % for producing offspring3 

1 1 2 2]    % for producing offspring4 
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Μετά το συνδυασµό ο νέος πληθυσµός θα είναι  

NewChrom = [ 

40.23   13.26   28.95    -9.09;     % Mask(1,:) parent1&2 

82.06   13.26   28.95    15.38;     % Mask(2,:) parent1&2 

              -47.50   25.64     9.09    -2.54;     % Mask(3,:) parent3&4 

               52.43    25.64    9.09    10.65]     % Mask(4,:) parent3&4 

 

Επειδή το πλήθος των χρωµοσωµάτων του αρχικού πληθυσµού είναι περιττό, το τελευταίο 

χρωµόσωµά του δεν διασταυρώνεται µε κανένα και παραµένει ως έχει. Άρα τελικά έχουµε  

NewChrom = 

40.23    13.26    28.95    -9.09 

82.06    13.26    28.95    15.38 

              -47.50   25.64     9.09     -2.54 

52.43    25.64     9.09     10.65 

              -90.50  -13.46   -25.63    -0.89 

 

Πριν ολοκληρώσουµε µε τη διαδικασία της διασταυρωσης πρέπει να αναφερθεί πως στη 

συγκεκριµένη εφαρµογή χρησιµοποιήθηκε η διασταύρωση σε ένα σηµείο (one-point 

crossover) µε την κλήση της παρακάτω συνάρτησης 

SelCh = recombin('xovsp',SelCh,0.7); 

 

β) Μετάλλαξη 
 Το επόµενο βήµα στον αλγόριθµό µας είναι η εφαρµογή της γενετικής λειτουργίας της 

µετάλλαξης (mutation). Στη φυσική εξέλιξη, η µετάλλαξη είναι µία τυχαία διαδικασία όπου ο 

τύπος ενός γονιδίου αντικαθίσταται από έναν άλλο τύπο µε σκοπό να παραχθεί νέα γενετική 

δοµή. Στους γενετικούς αλγορίθµους, η µετάλλαξη εφαρµόζεται τυχαία µε χαµηλή 

πιθανότητα, που κυµαίνεται µεταξύ 0.001 και 0.01 και τροποποιεί στοιχεία των 

χρωµοσωµάτων. Συνήθως θεωρείται ως βοηθητική λειτουργία. Ο ρόλος της µετάλλαξης είναι 

να εγγυάται ότι η πιθανότητα να αναζητηθεί οποιοσδήποτε δοσµένος χαρακτήρας δεν θα 

είναι ποτέ µηδέν. Με άλλα λόγια εξασφαλίζει το µεγαλύτερο δυνατό πεδίο αναζήτησης λύσης. 

Ακόµα δρα ως παράγοντας ασφαλείας (safety net) και επαναφέρει υγιές «γενετικό υλικό», 

καλές λύσεις δηλαδή για το πρόβληµα, οι οποίες µπορεί να είχαν χαθεί κατά τη διάρκεια των 

διαδικασιών της επιλογής και της διασταύρωσης. Για παράδειγµα η επίδραση της µετάλλαξης 

σε ένα χρωµόσωµα µε δυαδική κωδικοποίηση φαίνεται στο παρακάτω σχήµα 

Original string – 1 0 0 0 1 1 0 1 0 

Mutated string - 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
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Εδώ, η δυαδική µετάλλαξη αντικαθιστά την τιµή του ψηφίου που βρίσκεται στο σηµείο 

µετάλλαξης (mutation point), το οποίο βρίσκεται στην τρίτη θέση του χρωµοσώµατος..Ένας 

άλλος τρόπος µετάλλαξης είναι να ανταλλάσει τις θέσεις µεταξύ δύο ψηφίων ενός 

χρωµοσώµατος (reorder mutation) όπως παρακάτω 

Original string – 1 2 6 8 9 7 3 4 5 

Mutated string - 1 4 6 8 9 7 3 2 5 

όπου τα στοιχεία στην δεύτερη και στην όγδοη θέση ανταλλάσονται µεταξύ τους.  

 

Το toolbox των γενετικών αλγορίθµων παρέχει τη συνάρτηση mut για δυαδική (binary) και 

ακέραιη (integer) µετάλλαξη. Στην περίπτωση βέβαια που εξετάζουµε θα χρησιµοποιήσουµε 

την ακέραιη µετάλλαξη. Η συνάρτηση mut καλείται ως εξής 

NewChrom = mut(OldChrom, Pm, BaseV) 

  

Το όρισµα OldChrom είναι ο αρχικός πληθυσµός που στην περίπτωσή µας κωδικοποιείται µε 

ακεραίους αριθµούς. Το όρισµα Pm είναι η πιθανότητα µετάλλαξης. Αν το όρισµα αυτό 

παραλειφθεί, θεωρείται η τιµή Pm = 0.7 / Lind όπου Lind είναι το µήκος του χρωµοσώµατος 

του πληθυσµού. Το τρίτο όρισµα δηλώνει τη βάση της µετάλλαξης των στοιχείων των 

χρωµοσωµάτων. Σε αυτή την περίπτωση length(BaseV) = Lind, δηλαδή το µήκος της βάσης 

ισούται µε το µήκος του χρωµοσώµατος. Για παράδειγµα, για ένα σύστηµα παραγωγής 3*3 η 

βάση που χρειάζεται είναι η  

                             BaseV = 

10    10    10    10    10    10    10    10    10 

ενώ για ένα 4*3 χρειάζεται η βάση 

                BaseV = 

13    13    13    13    13    13    13    13    13    13    13    13 

Αυτό γιατί µε µια βάση κ η µετάλλαξη παράγει ψηφία από 0 έως κ – 1. Άρα για ένα 3*3, όπου 

το χρωµόσωµα κωδικοποιείται µε ακεραίους από 1 έως 9 χρειαζόµαστε βάση 10. 

 

Στην εφαρµογή µας κλήθηκε η συνάρτηση 

SelCh = mut (SelCh,0.2,BaseV); 

όπου το όρισµα SelCh είναι ο πληθυσµός που προέκυψε από τη διασταύρωση, 0.2 είναι η 

πιθανότητα µετάλλαξης και BaseV είναι η βάση που χρειάζεται (για 3*3 η βάση πρέπει να 

είναι 10 και για τα εννέα στοιχεία κάθε χρωµοσώµατος). 
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∆ιορθωτικές Λειτουργίες 
Το επόµενο στάδιο της υλοποίησης έχει να κάνει µε τις διορθωτικές λειτουργίες που πρέπει 

να γίνουν πάνω στα αποτελέσµατα των γενετικών λειτουργιών. Αυτός είναι ο ρόλος των δύο 

επόµενων συναρτήσεων, της repair και της order. 

 

α) Η Συνάρτηση repair 
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής των απογόνων µέσω της διαδικασίας της 

διασταύρωσης είναι πολύ πιθανό ένας απόγονος να αντιστοιχεί σε µη εφικτή λύση (infeasible 

schedule). Αυτό γίνεται εάν το συγκεκριµένο χρωµόσωµα περιέχει την ίδια λειτουργία δύο ή 

και περισσότερες φορές. Για παράδειγµα εάν έχουµε δύο χρωµοσώµατα,  

χρωµόσωµα 1 – 1 2 4 5 7 8 9 3 6 

χρωµόσωµα 2 – 7 4 1 2 3 8 5 6 9 

και το σηµείο διασταύρωσης βρίσκεται στο πέµπτο ψηφίο τότε οι απόγονοι θα είναι  

απόγονος 1 - 1 2 4 5 7 8 5 6 9 

απόγονος 2 - 7 4 1 2 3 8 9 3 6 

Όπως εύκολα φαίνεται και οι δύο απόγονοι αντιστοιχούν σε απραγµατοποίητο πρόγραµµα 

αφού ο πρώτος περιέχει δύο φορές τη λειτουργία 5 και ο δεύτερος δύο φορές τη λειτουργία 

3. 

 

Τα ίδια προβλήµατα ενδέχεται να παρουσιαστούν και κατά τη διάρκεια εφαρµογής της 

διαδικασίας της µετάλλαξης. Για ένα χρωµόσωµα  

                                    SelCh = 

2     3     4     5     6     7     8     9     1 

 

καλώντας τη συνάρτηση 

SelCh = mut(SelCh,0.2,BaseV); 

 

µε                            BaseV = 

10    10    10    10    10    10    10    10    10 

 

ενδεχοµένως να πάρουµε το χρωµόσωµα 

                                    SelCh = 

2     3     4     5     6     7     8     8     1 

Πάλι είναι ανεπιθύµητο αυτό το αποτέλεσµα αφού δεν αντιστοιχεί σε εφικτή λύση. 

 

Ακόµα, η µετάλλαξη µπορεί να δηµιουργήσει και άλλο πρόβληµα. Προαναφέρθηκε ότι για ένα 

µ*ν πρόβληµα η βάση της µετάλλαξης είναι [(µ*ν) + 1] και για τα µ*ν στοιχεία κάθε 
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χρωµοσώµατος. Η βάση όµως αυτή παράγει µετάλλαξη δηµιουργώντας ψηφία από 0 έως 

µ*ν. Άρα µε αυτό τον τρόπο ενδέχεται σε ένα χρωµόσωµα να εµφανιστεί το ψηφίο 0, κάτι 

που είναι ανεπιθύµητο.Για παράδειγµα για το χρωµόσωµα 

                                   SelCh = 

7     6     3     7     6     4     5     6     8 

 

το οποίο ήδη αντιστοιχεί σε µη εφικτή λύση και που µπορεί να προήλθε µέσω 

διασταύρωσης, εφαρµόσουµε τη συνάρτηση µετάλλαξης 

SelCh = mut (SelCh,0.2,BaseV); 

 

ενδέχεται να πάρουµε ένα νέο χρωµόσωµα της µορφής 

                                   SelCh = 

7     6     3     7     6     0     5     0     8 

 

Αυτά τα προβλήµατα αντιµετωπίζονται µε τη βοήθεια της συνάρτησης repair η οποία 

διορθώνει τα «λανθασµένα» χρωµοσώµατα µε αποτέλεσµα κάθε χρωµόσωµα να περιέχει 

όλες τις λειτουργίες µία µόνο φορά. Ο αλγόριθµος της συνάρτησης repair είναι ο ακόλουθος: 

Αρχικά ψάχνει εάν στο χρωµόσωµα περιέχονται µηδενικά. Εάν υπάρχουν τα µετατρέπει σε 

άσσους. Για ένα αρχικό χρωµόσωµα της µορφής 

                                   SelCh = 

1     2     3     4     5     6     9     0     9 

 

το πρώτο βήµα έχει ως αποτέλεσµα 

                                   SelCh = 

1     2     3     4     5     6     9     1     9 

Στη συνέχεια, ψάχνει µέσα στο χρωµόσωµα να βρει δύο ίδιους αριθµούς. Όταν βρει έναν 

αριθµό ίδιο µε έναν προηγούµενο που έχει ήδη διαβάσει του προσθέτει ένα. Έτσι για το 

παραπάνω χρωµόσωµα παίρνουµε 

                                  SelCh = 

1     2     3     4     5     6     9     7    10 

 

γιατί βρέθηκαν δύο 9 και στο δεύτερο προστέθηκε 1. Άρα το τελευταίο ψηφίο έγινε από 9, 10. 

Το επόµενο βήµα είναι να υπολογιστεί το πλήθος των 10 και να δηµιουργηθεί ένας πίνακας 

γραµµή που να περιέχει τις θέσεις όπου βρίσκονται αυτά. Εδώ υπάρχει µόνο ένα 10, στην 

τελευταία θέση και ο πίνακας που δηµιουργείται είναι ο  

                                                                   b = 

9 
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Τελικά, εκεί που υπάρχουν τα 10 αντικαθιστά µε τους αριθµούς που λείπουν, αφού πρώτα 

έχει διαβάσει ποιοί αριθµοί υπάρχουν και ποιοί λείπουν. Το τελικό χρωµόσωµα στο 

παράδειγµά µας είναι το 

                                   SelCh = 

1     2     3     4     5     6     9     7     8 

 

β) Η Συνάρτηση order 
Η προηγούµενη διαδικασία, αν και διορθώνει κάπως τα πράγµατα δεν λύνει τελείως το 

πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί µετά τις γενετικές λειτουργίες της διασταύρωσης και της 

µετάλλαξης. Μετατρέπει τα χρωµοσώµατα µε τέτοιο τρόπο ώστε όλα να περιέχουν όλες τις 

λειτουργίες µία µόνο φορά, όµως δεν εξασφαλίζει ότι αυτές οι λειτουργίες θα γίνουν µε τη 

σωστη σειρά. Για παράδειγµα µετά την εφαρµογή της συνάρτησης repair µπορεί να 

προκύψει χρωµόσωµα της µορφής 

                                  SelCh = 

2     3     1     6     5     4     7     9     8 

 

Αυτό το χρωµόσωµα, όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο σηµείο, δεν αντιστοιχεί σε εφικτή 

λύση γιατί δεν περιέχει τις λειτουργίες µε τη σειρά µε την οποία πρέπει να γίνουν. Για 

παράδειγµα, δείχνει ότι η τρίτη λειτουργία της εργασίας 2 (ψηφίο 6) γίνεται πρώτα από τις 

λειτουργίες 5 και 4 που λογικά προηγούνται. Το πρόβληµα αυτό λύνεται µε τη βοήθεια της 

συνάρτησης order. Η order διαβάζει τα στοιχεία του χρωµοσώµατος και εντοπίζει τις θέσεις 

στις οποίες βρίσκονται οι λειτουργίες κάθε εργασίας. Στη συνέχεια, µεταθέτει τις λειτουργίες 

κάθε εργασίας µεταξύ τους. Το αποτέλεσµα είναι οι λειτουργίες κάθε εργασίας να 

παραµένουν στις ίδιες θέσεις µε το αρχικό χρωµόσωµα αλλά να είναι τοποθετηµένες στη 

σωστή σειρά. Έστω ότι το χρωµόσωµα που προήλθε µετά την εφαρµογή της συνάρτησης 

repair είναι το 

                                  SelCh = 

2     3     1     6     5     4     7     9     8 

 

Με την εφαρµογή της order παίρνουµε το «διορθωµένο» χρωµόσωµα 

                                  SelCh = 

1     2     3     4     5     6     7     8     9 

 

Υπολογισµός Τιµών Αντικειµενικής Συνάρτησης Νέου Πληθυσµού 

Αφού ο νέος πληθυσµός υποστεί τις κατάλληλες διορθώσεις, υπολογίζεται γι’αυτόν σε 

αντιστοιχία µε την comp ο χρόνος ολοκλήρωσης κάθε πιθανής λύσης που έχει δοθεί µέσω 
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του πίνακα SelCh µε τη βοήθεια της συνάρτησης selch που καλεί τις συναρτήσεις genM, 

doLabel, computeCtime, όπως αναλύθηκε προηγουµένως.  

 

Αντικειµενική Συνάρτηση Νέου Πληθυσµού 
Στη συνέχεια δηµιουγείται πάλι ένας πίνακας στήλη, ο ObjVSel, που περιλαµβάνει τους 

χρόνους ολοκλήρωσης όλων των χρωµοσωµάτων του νέου πληθυσµού.  

 

Επανεισαγωγή  
Μόλις ένας νέος πληθυσµός παραχθεί από την επιλογή και τις γενετικές λειτουργίες 

(διασταύρωση και µετάλλαξη) του γενετικού αλγορίθµου που εφαρµόζονται στον παλαιό 

πληθυσµό , τα νέα χρωµοσώµατα πρέπει να εισχωρήσουν στον παλαιό πληθυσµό και να 

αντικαταστήσουν τα παλαιά. Εάν σε κάποια επανάληψη στην εφαρµογή γενετικών 

αλγορίθµων λιγότερα ή περισσότερα χρωµοσώµατα παραχθούν από τον αλγόριθµο από 

αυτά που υπήρχαν στον αρχικό πληθυσµό, τότε η διαφορά µεταξύ του νέου και του παλαιού 

µεγέθους πληθυσµού καλείται χάσµα γενεών (generation gap).  
 

Για να διατηρηθεί το µέγεθος του αρχικού πληθυσµού, πρέπει να χρησιµοποιηθεί ένα σχήµα 

επαναεισαγωγής (reinsertion scheme) για να καθορίσει ποιά άτοµα πρόκειται να υπάρξουν 

στο νέο πληθυσµό.  

 

Σ’αυτό το σηµείο ενδέχεται να δηµιουργηθούν δύο προβλήµατα.Το πρόβληµα της 

δηµιουργίας περισσότερων χρωµοσωµάτων από το µέγεθος του υπάρχοντος πληθυσµού και 

το πρόβληµα της δηµιουργίας λιγότερων χρωµοσωµάτων. Το πρώτο πρόβληµα λύνεται αν 

µειώσουµε τον υπολογιστικό χρόνο δηµιουργίας νεάς γενιάς. Στο δεύτερο πρόβληµα, όταν 

παράγονται λιγότερα χρωµοσώµατα, θα πρέπει να επιλέξουµε ποιά µέλη του παλαιού 

πληθυσµού να αντικατασταθούν. Σε αυτή την απόφαση έχουµε αρκετές επιλογές, δύο όµως 

από αυτές είναι οι πιο διαδεδοµένες και αποδοτικότερες.  

 

Η πιο προφανής στρατηγική είναι να αντικατασταθούν τα λιγότερο υγιή µέλη. Κατά συνέπεια, 

για να επιβιώσει ένα χρωµόσωµα µετά από αρκετές επαναλήψεις θα πρέπει να είναι 

ικανοποιητικά υγιές, διαφορετικά σύντοµα θα «πεθάνει». Βέβαια µε αυτό τον τρόπο 

εξασφαλίζεται ότι τα καταλληλότερα (τα πιο υγιή) χρωµοσώµατα θα επιζήσουν µέσω των 

διαδοχικών επαναλήψεων. Το δεύτερο σχήµα αντικατάστασης είναι αυτό στο οποίο 

επιλέγονται για αντικατάσταση τα παλαιότερα µέλη ενός πληθυσµού. Με αυτή τη λογική 

βέβαια κάθε µέλος του πληθυσµού, κάποια στιγµή, θα αντικατασταθεί.  
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Το toolbox παρέχει µία συνάρτηση (reins) που επαναεισάγει χρωµοσώµατα στον πληθυσµό 

που δηµιουργείται µετά το συνδυασµό των µελών του υπάρχοντος πληθυσµού. Προαιρετικά 

ορίσµατα στη συνάρτηση επιτρέπουν είτε την τυχαία επαναεισαγωγή είτε την επαναεισαγωγή 

µε βάση την καταλληλότητα χρωµοσωµάτων. Μετά τις γενετικές λειτουργίες καλούµε τη 

συνάρτηση επαναεισαγωγής για να επαναφέρουµε τον πληθυσµό στο αρχικό του µέγεθος 

και να επαναληφθεί ο αλγόριθµος. Η κλήση γίνεται ως εξής 

[Chrom, ObjVCh]= reins(Chrom, SelCh, SUBPOP, InsOpt,ObjVCh, ObjVSel) 

 

Η συνάρτηση επανεισάγει τους απογόνους στον πληθυσµό, αντικαθιστώντας τους γονείς και 

επιστρέφει τον τελικό πληθυσµό. Οι απόγονοι περιέχονται στον πίνακα SelCh και οι γονείς 

στον Chrom. Το όρισµα SUBPOP είναι προαιρετικό και δείχνει τον αριθµό των 

υποπληθυσµών στου πίνακες SelCh και Chrom. Το όρισµα InsOpt είναι πραιρετικό και είναι 

• 0 – οι απόγονοι αντικαθιστούν τυχαία τους γονείς 

• 1 – οι απόγονοι αντικαθιστούν τους λιγότερο υγιείς γονείς 

 

Τα ορίσµατα ObjVCh και ObjVSel είναι προαιρετικοί πίνακες-στήλες που περιέχουν τις 

αντικειµενικές τιµές των χρωµοσωµάτων των πινάκων Chrom και SelCh. Στην εφαρµογή µας 

η συνάρτηση καλείται ως 

[Chrom ObjV]=reins(Chrom,SelCh,1,1,ObjV,ObjVSel); 

 

όπου τα δύο ορίσµατα µε τιµή 1 δείχνουν ότι υπάρχει µόνο ένας πληθυσµός και ότι 

χρησιµοποιείται αντικατάσταση και επανεισαγωγή βάσει καταλληλότητας. Με αυτό τον τρόπο 

το πρόβληµα, όπως αναλύθηκε προηγουµένως, µετατρέπεται σε πλεονέκτηµα, αφού σε κάθε 

επανάληψη εξασφαλίζουµε ότι τα πιο υγιή χρωµοσώµατα επιβιώνουν.  

 
Αύξηση µετρητή 

Τέλος ο µετρητής αυξάνεται κατά ένα για να συνεχιστεί ο αλγόριθµος µε την επόµενη 

επανάληψη εφόσον δεν έχει ικανοποιηθεί το κριτήριο τερµατισµού. 

 

 

 

 

 

 

 



Βελτιστοποίηση Χρονοπρογραµµατισµού Παραγωγής Με Χρήση Γενετικών Αλγορίθµων 

Αλέξανδρος Μ. Κελεµένης – Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης 101

4.5 Αποτελέσµατα Αλγορίθµου – Συµπεράσµατα 
 

 

4.5.1 Αποτελέσµατα αλγορίθµου 
 

Για να γίνουν κατανοητά όλα τα παραπάνω, ακολουθεί η πρώτη επανάληψη του αλγορίθµου 

καθώς και τα τελικά αποτελέσµατα µετά από 100 επαναλήψεις, όπου ως αρχικό πληθυσµό 

έχουµε τον πίνακα Chrom µε 10 χρωµοσώµατα. Στην παρακάτω ανάλυση θα µας 

βοηθήσουν και τα σχήµατα από το περιβάλλον της MATLAB τα οποία εµφανίζονται για κάθε 

βήµα του αλγορίθµου. 

 

Στο επόµενο σχήµα φαίνεται η αρχική σελίδα µόλις πρωτοεισαχθούµε στο περιβάλλον της 

MATLAB. Στα δεξιά είναι το παράθυρο εντολών (command window) όπου είτε 

πληκτρολογούµε τις εντολές που επιθυµούµε είτε καλούµε τις απαιτούµενες συναρτήσεις 

ανάλογα µε το πρόβληµα που έχουµε να αντιµετωπίσουµε. Πάνω αριστερά είναι το διάστηµα 

εργασίας (workspace) όπου αποθηκεύονται τα δεδοµένα που χρησιµοποιούµε σε 

οποιοδήποτε πρόβληµα. Κάτω αριστερά είναι το παράθυρο command history όπου 

κρατούνται οι πρόσφατα χρησιµοποιηµένες εντολές ή συναρτήσεις στο παράθυρο εντολών. 

Στη µπάρα πάνω από το παράθυρο εντολών φαίνεται το directory στο οποίο εργαζόµαστε. 

Μέσα από αυτό και µόνο το directory µπορούµε να χρησιµοποιούµε συναρτήσεις τις οποίες 

να αναγνωρίζει η MATLAB. 

 

 
Σχήµα 4.5 – Το περιβάλλον της MATLAB 
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Στο πρόβληµά µας τώρα, αρχικά, εισάγουµε στο παράθυρο των εντολών τα δεδοµένα που 

χρειάζονται για την επίλυση. Τα δεδοµένα είναι οι πίνακες που δείχνουν τους χρόνους 

επεξεργασίας των λειτουργιών και τη σειρά των λειτουργιών στις µηχανές. Τέλος εισάγουµε 

και το πλήθος των µηχανών. Αυτά τα δεδοµένα βρίσκονται στη συνάρτηση wspace την 

οποία και καλούµε. Παράλληλα εισάγονται τα δεδοµένα στο workspace. 

 

Οι πίνακες για το πρόβληµά µας είναι οι εξής: 

Ο πίνακας που αναφέρεται στη σειρά των λειτουργιών στις µηχανές, 

 

 
Σχήµα4.6-Οπίνακας της σειράς των µηχανών (machines sequence) 

 

ο πίνακας των χρόνων επεξεργασίας των λειτουργιών, 

 

 
Σχήµα 4.7-O πίνακας των χρόνων επεξεργασίας 

 

ο πίνακας 1*1 του πλήθους των µηχανών 
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Σχήµα 4.8-Ο πίνακας του πλήθους των µηχανών 

 

 
Σχήµα 4.9-Εισαγωγή των µεταβλητών στο workspace 

 

Στη συνέχεια καλούµε τη συνάρτηση crtbase για να εισάγουµε στο workspace τη βάση της 

µετάλλαξης. Πάνω από την βασική σελίδα φαίνονται και τα στοιχεία του πίνακα BaseV 
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Σχήµα 4.10-Εισαγωγή βάσης στο workspace 

 

Αµέσως µετά δηλώνουµε το ποσοστό της διαφοράς του τρέχοντος και του επιλεγµένου για 

τις γενετικές λειτουργίες πληθυσµού (GGAP). Αυτό γενικώς δε χρειάζεται αν «τρέξουµε» τη 

συνάρτηση jobshop από την αρχή. Απλώς εδώ γίνεται για να µπορέσουµε να δείξουµε µόνο 

την πρώτη επανάληψη. Ακόµα καλούµε και τη συνάρτηση chrom που περιέχει τον αρχικό 

πληθυσµό, Chrom, που εισάγεται στο workspace. 

 

 
Σχήµα 4.11-Εισαγωγή GGAP και κλήση της συνάρτησης chrom 
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Παρακάτω φαίνεται ο πίνακας Chrom που περιέχει τα χρωµοσώµατα-λύσεις του αρχικού 

πληθυσµού. Η σειρά των λειτουργιών στα χρωµοσώµατα αυτά επιλέχθηκε τυχαία, µε τη µόνη 

προϋπόθεση ότι αντιστοιχούν σε εφικτά προγράµµατα   

 

 
Σχήµα 4.12-Ο αρχικός πληθυσµός 

 

Έπειτα καλείται η συνάρτηση comp που υπολογίζει τους χρόνους ολοκλήρωσης για όλα τα 

παραπάνω χρωµοσώµατα. Παράλληλα, όπως µπορούµε να διακρίνουµε στο σχήµα 

εισάγονται στο workspace όλες οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται µε την κλήση της comp. 

 

 
Σχήµα 4.13-Κλήση της συνάρτησης comp 
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Στη συνέχεια δηµιουργούµε τον πίνακα της αντικειµενικής συνάρτησης, ObjV, έναν πίνακα 

στήλη που περιέχει όλους τους χρόνους ολοκλήρωσης που υπολόγισε η comp 

 

 
Σχήµα 4.14-Ο πίνακας της αντικειµενικής συνάρτησης ΟbjV 

 

Η επόµενη συνάρτηση που καλείται στο παράθυρο εντολών είναι η ranking που κατατάσσει 

τις τιµές του πίνακα ObjV σύνφωνα µε την καταλληλότητά τους να αναπαραχθούν. Στο 

workspace δηµιουργείται ο πίνακας FitnV 

 
Σχήµα 4.15-Ο πίνακας καταλληλότητας FitnV 
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Όπως έχουµε πει και βλέπουµε και στον πίνακα το στοιχείο στην τρίτη γραµµή έχει τη 

µεγαλύτερη τιµή (τιµή 2) που σηµαίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη. Αυτό είναι αληθές διότι 

αντιστοιχεί στον µικρότερο χρόνο ολοκλήρωσης (χρόνος ολοκλήρωσης 20). Με την ίδια 

λογική τα στοιχεία στην πρώτη και την έβδοµη γραµµή έχουν τη µικρότερη καταλληλότητα 

άφού αντιστοιχούν στους µεγαλύτερους χρόνους ολοκλήρωσης (χρόνος ολοκλήρωσης 24). 

 

Ο παρακάτω πίνακας SelCh δείχνει τα χρωµοσώµατα που επιλέχθηκαν καλώντας τη 

συνάρτηση select και λαµβάνοντας υπόψη ότι το GGAP είναι 0.8. Εποµένως από τα δέκα 

αρχικά χρωµοσώµατα επιλέχθηκαν τα καλύτερα. Εδώ τυχαία επιλέχθηκαν τα οκτώ καλύτερα. 

Σε άλλες όµως περιπτώσεις µπορεί να επιλεγθεί ένα χρωµόσωµα δύο ή και περισσότερες 

φορές. 

 

 
Σχήµα 4.16-Τα επιλεγµένα χρωµοσώµατα από τον πληθυσµό 

 

Στη συνέχεια λαµβάνει χώρα η διαδικασία της διασταύρωσης των χρωµοσωµάτων. Το 

αποτέλεσµα (ο πίνακας SelCh µετά τη διασταύρωση) φαίνεται παρακάτω. Όπως µπορούµε 

να διακρίνουµε, κάποια χρωµοσώµατα περιέχουν δύο ή και περισσότερες λειτουργίες δύο ή 

και περισσότερες φορές. Αυτά βέβαια τα χρωµοσώµατα δεν ανταποκρίνονται σε εφικτά 

προγράµµατα.  
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Σχήµα 4.17-Ο πληθυσµός µετά τη διασταύρωση 

 

Μετά τη βασική γενετική λειτουργία της διασταύρωσης ακολουθεί η µετάλλαξη των 

χρωµοσωµάτων. Ορισµένα, όχι κατ’ανάγκη όλα τα χρωµοσώµατα, µεταλλάσονται είτε 

µεταβάλοντας ένα ψηφίο τους τυχαία µε ένα άλλο είτε εναλλάσοντας δύο ψηφία µεταξύ τους. 

Το αποτέλεσµα φαίνεται παρακάτω 

 

 
Σχήµα 4.18-Ο πληθυσµός µετά τη µετάλλαξη 

 

Εξακολουθεί και σ’αυτή τη φάση του αλγορίθµου ορισµένα χρωµοσώµατα να µην 

αντιστοιχούν σε εφικτές λύσεις. 

 

Για να διορθώσουµε τα «λανθασµένα» χρωµοσώµατα εισάγαµε δύο συναρτήσεις που 

τροποποιούν τη σειρά των λειτουργιών όπου χρειάζεται και οδηγούν σε επιθυµητά 

αποτελέσµατα. Η πρώτη τέτοια λειτουργία είναι η repair και το αποτέλεσµα πάνω στον 

πίνακα SelCh του πληθυσµού είναι το ακόλουθο 
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Σχήµα.19-Ο πληθυσµός µετά τη διορθωτική συνάρτηση repair 

 

Όπως βλέπουµε όλα τα χρωµοσώµατα αποτελούνται από όλες τις λειτουργίες, οι οποίες 

εµφανίζονται µάλιστα µόνο µία φορά σε κάθε χρωµόσωµα. 

 

Παρ’όλη τη διόρθωση µέσω της repair ορισµένα χρωµοσώµατα εξακολουθούν να µην 

εκφράζουν εφικτά προγράµµατα γιατί η σειρά των λειτουργιών δεν είναι η απαιτούµενη. Αυτό 

το διορθώνει η δεύτερη «διορθωτική» συνάρτηση, η order. Ο τελικός πίνακας του 

πληθυσµού είναι ο παρακάτω 

 

 
Σχήµα 4.20-Ο πληθυσµός µετά τη διορθωτική συνάρτηση order 

 

Όλες οι παραπάνω κλήσεις συναρτήσεων καθώς και το πώς έχει διαµορφωθεί το workspace 

από την εισαγωγή διάφορων βοηθητικών µεταβλητών φαίνεται παρακάτω 
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Σχήµα 4.21-∆ιαµόρφωση command window και workspace µετά την κλήση των 

συναρτήσεων 
 

Σ’αυτό το σηµείο η τελευταία συνάρτηση που έχει κληθεί είναι η selch µε την οποία 

υπολογίζονται οι χρόνοι ολοκλήρωσης των λειτουργιών του νέου πληθυσµού που 

παράχθηκε µέσα από τις γενετικές λειτουργίες. Αυτοί οι χρόνοι ολοκλήρωσης 

αποτυπώνονται σε ένα νέο πίνακα στήλη, τον πίνακα ObjVSel, που είναι ο πίνακας της 

αντικειµενικής συνάρτησης του νέου πληθυσµού. 

 

 
Σχήµα 4.22-Ο πίνακας αντικειµενικής συνάρτησης του νέου πληθυσµού 
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Η τελευταία συνάρτηση που καλείται είναι η reins η οποία είναι απαραίτητη για να µπορεί να 

επαναληφθεί ο αλγόριθµος. Αυτή επανεισάγει στον πληθυσµό που παράχθηκε τα πιο υγιή 

από τα «παλιά» χρωµοσώµατα ώστε το πλήθος των χρωµοσωµάτων του πληθυσµού που 

θα «υποστεί» τη δεύτερη επανάληψη να έιναι πάλι δέκα, όσο και αυτό του αρχικού 

πληθυσµού. Έτσι παίρνουµε τον παρακάτω πληθυσµό µε τον πίνακα αντικειµενικής 

συνάρτησης  του 

 

 
Σχήµα 4.23-Ο τελικός πληθυσµός µετά την επανεισαγωγή χρωµοσωµάτων 

 

 
Σχήµα 4.24-Ο πίνακας αντικειµενικής συνάρτησης του τελικού πληθυσµού 
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Από τις παραπάνω τιµές µπορούµε εύκολα να δούµε ότι από την πρώτη κιόλας επανάληψη 

έχουµε βελτίωση, έστω και ελάχιστη, του ελάχιστου χρόνου ολοκλήρωσης των λειτουργιών 

από 20 που ήταν αρχικά σε 19. 

 

Αν επαναλάβουµε την παραπάνω διαδικασία 100 φορές, αν «τρέξουµε» δηλαδή κανονικά 

τον αλγόριθµο, θα καταλήξουµε σε πληθυσµό όπως είναι ο επόµενος 

 

 
Σχήµα 4.25-Ο πληθυσµός µετά την εκατοστή επανάληψη του αλγορίθµου 

 

µε πίνακα αντικειµενικής συνάρτησης  

 

 
Σχήµα 4.26-Ο πίνακας αντικειµενικής συνάρτησης του πληθυσµού του Σχ. 4.25 

 

Μετά και από την τελευταία εφαρµογή της συνάρτησης reins ο τελικός πληθυσµός είναι ο 
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Σχήµα 4.27-Ο τελικός πληθυσµός µετά την επανεισαγωγή (στην εκατοστή 

επανάληψη) 
 
µε πίνακα αντικειµενικής συνάρτησης 

 

 
Σχήµα 4.28-Ο πίνακας αντικειµενικής συνάρτησης του τελικού πληθυσµού 
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4.5.2 Συµπεράσµατα 
 

Ο κύριος σκοπός της εργασίας είναι η βελτιστοποίηση χρονοπρογραµµατισµού παραγωγής 

σε σύστηµα job-shop. Αυτός ο σκοπός επιτεύχθηκε αφού από αρχική (καλύτερη) λύση 20 

χρονικές µονάδες (πρόγραµµα 4 5 6 1 2 3 7 8 9 στον πίνακα του σχήµατος 4.8) καταφέραµε 

και φθάσαµε σε τελική (καλύτερη) λύση 11 χρονικές µονάδες και µάλιστα αυτό επιτεύχθηκε 

για τρία προγράµµατα (4 5 7 1 8 2 9 6 3, 4 5 7 1 8 2 6 9 3, 4 1 7 5 2 6 8 9 3). Επιπλέον, ο 

υπολογιστικός χρόνος που χρειάστηκε ήταν µόλις µερικά δευτερόλεπτα σε αντίθεση µε άλλες 

µεθόδους οι οποίες για το ίδιο µέγεθος προβλήµατος (3*3) χρειάζονται πολύ περισσότερο 

χρόνο (π.χ. ο λογικός προγραµµατισµός). 

 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο αλγόριθµος, σε κάθε εφαρµογή του σε ένα γενικό σύστηµα job-

shop m*n, ενδέχεται να παράγει διαφορετικό τελικό πληθυσµό λύσεων και ακόµα ενδέχεται 

να µη βρίσκει κάθε φορά την ίδια καλύτερη λύση (είτε ως προς την τελική τιµή του κριτηρίου 

είτε ως προς την ίδια τη λύση). Αυτό βέβαια είναι λογικό και οφείλεται στη φύση του 

αλγορίθµου. Παρ’όλα αυτά, στο συγκεκριµένο πρόβληµα (3*3), λόγω του µικρού µεγέθους 

του, ο αλγόριθµος φθάνει σχεδόν πάντα στην ίδια λύση (ως προς την τελική τιµή του χρόνου 

ολοκλήρωσης των εργασιών) και αυτό γίνεται µάλιστα από τις πρώτες επαναλήψεις του. 

 

Ακόµα, για τον ίδιο ακριβώς λόγο (το µικρό µέγεθος του προβλήµατος) επιλέξαµε αρχικά 

έναν µικρό σε µέγεθος πληθυσµό λύσεων (10 χρωµοσώµατα), ώστε να υπάρξει η επιθυµητή 

βελτιστοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση (επιλογή µεγάλου αρχικού πληθυσµου) 

ενδεχοµένως να υπήρχαν ήδη πολύ καλές λύσεις και ο αλγόριθµος να µη µπορούσε να 

βελτιώσει περαιτέρω την τιµή του επιλεγµένου κριτηρίου βελτιστοποίησης. 

 

Τέλος, ενδεικτικά έχουµε κατασκευάσει το διάγραµµα Gantt για µία από τις καλύτερες λύσεις 

στις οποίες κατέληξε ο αλγόριθµος (πρόγραµµα 4 1 7 5 2 6 8 9 3) 

 

 
Σχήµα 4.29-∆ιάγραµµα Gantt για το πρόγραµµα [4 1 7 5 2 6 8 9 3] 
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