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WPROWADZENIE.

Układanie planu zajęć (ang. Class-Teacher Timetabling) jest bardzo ważnym

zadaniem realizowanym przez zarządzających dowolną szkołą czy uczelnią. Bez

takiego planu trudno wyobrazić sobie pracę instytucji edukacyjnej. Obecnie, zależnie od

rodzaju szkoły, plan zajęć jest przygotowywany tylko raz (szkoła podstawowa,

gimnazjum) lub więcej razy (liceum ogólnokształcące) w roku szkolnym. Inaczej

natomiast będzie w przyszłości, co możemy zauważyć uwzględniając ustalenia reformy

systemów edukacji i zatrudniania nauczycieli, gdzie napisano, że nauczyciel wcale nie

musi pracować w szkole przez cały rok szkolny, a może odejść ze szkoły już po

semestrze. Zadanie ułożenia wystarczająco dobrego planu lekcji, w zależności od

rozmiaru szkoły i umiejętności układającego, wymaga poświęcenia pracy trwającej od

kilku dni do dwóch tygodni, który to czas mógłby być przeznaczony na inne cele. Od

momentu nastania ery komputeryzacji naszego życia, a także w ostatnich latach

komputeryzacji szkół, pojawiło się wiele komputerowych programów wspomagających

układanie planu lekcji. Programy takie są lepsze lub gorsze, bardziej lub mniej

przyjazne dla użytkownika, dające w wyniku bardziej lub mniej doskonałe plany.

Często zależy to od specyfiki danej instytucji lub od algorytmu użytego do stworzenia

programu.

Problem układania planu lekcji jest od dawna znany w dziedzinie badań

operacyjnych, co pokazuje bardzo obszerna literatura. Ponad 1000 pozycji (stan na

dzień 15 listopada 1995) obejmuje bibliografia, którą przedstawił w internecie Jeffrey

H. Kingston Geff@cs.su.oz.au) z Basser Department of Computer Science The

University of Sydney 2006 Australia.
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Zadanie układania harmonogramu zajęć ma bardzo ważne praktyczne zastosowania.

Było bardzo intensywnie badane i udowodniono, że jest ono NP-trudne [EIS76]. Jest

tak z powodu wielu występujących w zadaniu nietrywialnych ograniczeń o różnym

charakterze.

Pokazano już bardzo wiele algorytmów wykorzystujących znane obszary

dziedziny badań operacyjnych i adaptujących nowe. Pierwsze algorytmy zastosowane

i wykonywane przy pomocy komputera pojawiły się już we wczesnych latach

sześćdziesiątych. W proponowanych przez siebie metodach rozwiązywania problemu

układania planu lekcji badacze wykorzystują bardzo często różnego rodzaju algorytmy

kolorowania grafu, gdyż jedną z postaci problemu jest graf, przy pornocy którego łatwo

można przedstawić konflikty między poszczególnymi zajęciami, klasami czy

nauczycielami. Korzysta się również z metod sekwencyjnych. Przeniesienie zachowań

organizmów biologicznych na grunt algorytmów pozwoliło, przy rozwiązywaniu

omawianego problemu, na zastosowanie algorytmów genetycznych. Używane są

również metody lokalnego przeglądu, na przykład symulowanego wyżarzania, metody

przeglądu z listą zakazów. Niezmiernie rozprzestrzenione jest podejście hybrydowe,

w którym stosowane są algorytmy różnych rodzajów nawzajem się uzupełniających.

Najważniejszymcelem niniejszej pracy jest zaprezentowanie algorytmu układania

szkolnego planu lekcji, w którym w jednym z etapów wykorzystywane jest kolorowanie

grafu. Głównym zadaniem proponowanej metody jest układanie jak najlepszego

szkolnego planu lekcji w rozsądnym, z powodów praktycznych, czasie przy

uwzględnieniuwystępującychograniczeń.

Opisywany w pracy proces układania planu składa się z trzech etapów:

1. Przekształcenie programu nauczania szkoły do postaci grafu,

2. Kolorowanie grafu,
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3. Przekształcenie pokolorowanego grafu na plan lekcji.

Przy okazji realizacji etapu kolorowania grafu dokonywane jest również porównanie

wyników zastosowania trzech algorytmów: suboptymalnego, optymalnego oraz

zmodyfikowanego. Ma ono na celu pokazanie, czy w drugim etapie proponowanego

algorytmu można stosować dowolną metodę kolorowania i w jakim stopniu wpływa to

na jakość i czas wykonania zadania.

Pokazane będą również wyniki działania programu komputerowego napisanego

w Delphi 2.0 na podstawie algorytmu proponowanego przez autora i przetestowanego

przy użyciu komputera o procesorze Pentium 100MHz i pamięci operacyjnej 32 MB (co

stanowi typowe wyposażenie wielu szkół) oraz komputera o procesorze Celeron

500MHz i pamięci operacyjnej 64 MB. Jako dane wejściowe dla programu posłużyły

rzeczywiste informacje stanowiące punkt wyjścia do układania planu zespołu szkół

(składającego się z czterech szkół) oraz planu ośmioklasowej szkoły podstawowej.

W pokazywanych przykładach rozpatrywanych będzie kilka różnych ograniczeń

zadania, takich jak ograniczona liczba gabinetów, podział na grupy, grupy łączone itd.

Przedstawiane wyniki zawierać będą zarówno plan dla klas, jak i dla nauczycieli

w ujęciu tygodniowym. Udowodnią one, że proponowClny algorytm znajduje

rozwiązania dopuszczalne i robi to szybko.

Podsumowując stwierdzamy, że prezentowany dalej algorytm układania

szkolnego planu zajęć, używający suboptymalnego algorytmu kolorowania grafu,

w pełni realizuje postawione przed nim zadanie, to znaczy układa dopuszczalny plan

w rozsądnym czasie, z uwzględnieniem napotkanych ograniczeń problemu. Powyższe

zdanie stanowi tezę rozprawy, której uzasadnienie będzie pokazane na stronach tej

pracy.



ROZDZIAŁ 1.

Zadanie układania planu lekcji - opis i modele.

Chcąc zaproponować konkretny algorytm rozwiązywania problemu układania

szkolnego planu lekcji musimy najpierw przedstawić bardziej ogólny opis tego zadania.

Dokonując tego w bieżącym rozdziale przedstawimy podstawowe założenia problemu

oraz rodzaje jego występowania w praktyce. Opis będzie dodatkowo uzupełniony o dwa

modele opisywanego problemu, model całkowitoliczbowego programowania liniowego

i model kolorowania wierzchołków grafu, z których drugi będzie miał zastosowanie

w algorytmie proponowanym w tej pracy.

1.1. Opis problemu i warianty występowania.

Układanie planu zajęć szkoły jest jednym z problemów szeregowania, mających

na celu znalezienie optymalnej kolejności wykonywania zadań. Tego typu problem

musi spełniać dwa podstawowe warunki:

1. Żadne dwa lub więcej zadań nie mogą odbywać się w tym samym odcinku czasu.

2. Każde zadanie musi być wykonane w jakimś odcinku czasu.

Powyższe ograniczenia są fundamentalne dla wszystkich takich zadań. W praktyce

spotykanych jest również wiele innych ograniczeń, które w zależności od istoty

rozwiązywanych problemów rozróżnia się na ograniczenia twarde, obwarowane

przymusem ich spełnienia, i ograniczenia miękkie, co do których takiego przymusu nie

ma, ale można je przekroczyć tylko w określonym stopniu.

Poniżej przedstawiamy opis pewnej liczby problemów szeregowama, oprócz

zadania układania szkolnego planu zajęć, które zostanie omówione w p. 1.2., gdyż

właśnie ono jest głównymprzedmiotem zainteresowania w tej pracy.



7

ROZKŁAD JAZDY TRANSPORTU PUBLICZNEGO.

Jednym z przykładów takiego problemu jest kolejowy rozkład jazdy, który przedstawia

przemieszczanie się pociągów między miejscowościami i zawiera informacje o czasie

opuszczenia przez pociąg stacji i czasie jego przybycia do stacji następnej.

W odróżnieniu od szkolnego planu lekcji, w rozkładzie jazdy uwzględnia się jako

odcinki czasowe minuty, a nie godziny.

Przy ustalaniu rozkładu uwzględniona musi być zarówno infrastruktura sieci kolejowej,

jak i posiadany tabor, a także zasoby ludzkie. Powinny być uwzględnione wymagania

pasażerów i obsługi. Zapewnione muszą być warunki bezpieczeństwa. Na przykład

częstotliwość kursowania pociągów na danej trasie musi być dostosowana do

możliwości. Na trasie o jednym torze nie mogąjechać dwa pociągi. Uwzględniana musi

być pojemność stacji, to znaczy, że może się na niej znajdować tylko ograniczona liczba

pociągów. Tabor powinien być wykorzystany równomiernie na całym obszarze sieci

kolejowej. Przygotowane powinny być zapasowe lokomotywy. Gdy dłuższe trasy

pokonuje się z przesiadką, warto zadbać o możliwie krótki czas oczekiwania na drugi

pociąg. Obsługa pociągu najlepiej gdyby wyjeżdżała z miejsca zamieszkania i do niego

powracała, bez konieczności dodatkowych dojazdów. I tak dalej, można opisywać

ograniczenia, jakie musi spełniać taki rozkład jazdy.

PLAN PRACY PRACOWNIKÓW.

W wielu organizacjach potrzebne jest planowanie właściwego wykorzystania zasobów

ludzkich, takiego, aby nie było chwili, gdy jakieś zadanie nie jest wykonywane przez

pracownika.

Przykładem może być szpital. Ponieważ pacjenci potrzebują opieki całodobowej, więc

lekarze i pielęgniarki powinni mieć tak ustawiony czas pracy, aby w każdej chwili

mogli udzielić pomocy pacjentowi, który tego wymaga. Ponieważ w dzień szpital

wykonuje więcej zadań (operacje, badania itd.), wtedy na zmianach dziennych powinno
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być w nim więcej personelu, na zmianie nocnej może być mniej personelu ze względu

na mniejsze potrzeby. Dodatkowo do niektórych zadań potrzeba więcej lekarzy

i pielęgniarek (np. operacja) niż do innych (np. wydawanie lekarstw chorym). Poza tym

dyżury nocne mają nie zawsze te same osoby. Oczywiście i tutaj wielkość odcinka

czasowego może być inna niż w szkolnym planie lekcji, na przykład wynosi 8 godzin

czyli tyle, ile długość zmiany.

HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI.

Jest to jeden z trudniejszych problemów szeregowama, Rozwiązując go chcemy

uzyskać maksymalnąefektywność całego procesu produkcji.

Podczas produkcji wykonywane są różne zadania na jednej lub wielu różnych

maszynach. Często musi być spełniona określona kolejność ich wykonania tj. jedno

zadanie musi być wykonane przed innym. Nie można ustalić jednakowego odcinka

czasu dla wszystkich zadań, gdyż najczęściej czas ich wykonania jest różny. Do

wykonania danego zadania potrzebne są określone zasoby, których brak może oznaczać

przerwanie procesu produkcji. Różnorodność zadań może spowodować przymus ich

wykonywania na ściśle określonych maszynach, przeznaczonych tylko dla pewnego

typu zadań. Maszyny używane w produkcji mogą wymagać szczególnych warunków

dla swojej pracy i muszą być one spełnione.

Wszystkie te sytuacje należy uwzględnić podczas rozwiązywania problemu i stanowią

one ograniczenia problemu.

PLAN ZAJĘĆWYŻSZEJUCZELNI.

Konstrukcja takiego planu, chociaż najbardziej zbliżonego do szkolnego rozkładu zajęć,

jest zupełnie odmienna. W każdej uczelni istnieje wiele wydziałów, organizujących

różne zajęcia, w których muszą uczestniczyć (lub wybierają je) studenci dla realizacji

programu studiów. Wydziały te często znajdują się w różnych oddalonych od siebie

lokalizacjach. Zatem należy przewidzieć określonąliczbę jednostek czasu przeznaczoną
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na przemieszczanie się studentów między miejscami kolejnych zajęć. W ramach całej

uczelni plany wydziałowe muszą być skoordynowane, gdyż najczęściej właśnie

wydziały tworzą własne plany, uzgadniając jedynie te miejsca w planie uczelnianym,

w których umieszczane są zajęcia będące w konflikcie z zajęciami innych wydziałów.

Dodatkowo, na przykład ćwiczenia odbywają się tylko w grupach, natomiast na

wykłady uczęszczają całe roczniki nawet z kilku kierunków. Fakt ten wiąże się

z przydziałem odpowiednio dużych sal, tak aby wszyscy studenci mogli się w nich

pomieścić.

PLAN EGZAMINÓW WYŻSZEJUCZELNI.

Jest to problem podobny do opisanego wyżej, występujący na wyższej uczelni.

W porównaniu z tygodniowym planem wykładów, plan egzaminów musi być

przygotowany raz na semestr. Plan taki obejmuje czas i miejsce egzaminów. Przede

wszystkim wszystkie egzaminy muszą się odbyć w określonym czasie (czas sesji

egzaminacyjnej). Oczywiście nie może nastąpić przypadek dwóch lub więcej

egzaminów zdawanych przez określonego studenta w tym samym czasie. Należy

zaplanować kilkudniowe przerwy między egzaminami określonego studenta lub grupy

studentów. W przypadku bardzo licznych grup studentów egzaminy mogą być dzielone

na kilka części, tzn. jednego dnia zdaje część studentów, innego dnia dalsza część i tak

dalej, aż wszyscy zdający zostaną poddani egzaminowi. Często zachodzi konieczność

poprzedzania jednego egzaminu przez inny, np. wynik pozytywny egzaminu pisemnego

z przedmiotu jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego z tego przedmiotu.

Każdy egzamin musi się gdzieś odbywać, musi mieć swoją lokalizację. W przypadku

egzaminów pisemnych w jednej sali może się odbywać ich, nawet z różnych dziedzin,

jeśli tylko sala może pomieścić wszystkich zdających, wiele (taka możliwość prawie

wcale nie jest stosowana). Dla egzaminów ustnych trzeba przewidzieć jedną salę dla

jednego egzaminu. Ograniczenia takiego problemu są zatem nieco inne niż planu zajęć.
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Jak widać z powyższego przeglądu, istnieje wiele problemów szeregowania,

podobnych do zadania układania planu zajęć w szkole. Różnią się one jedynie metodą

określenia zasobów, wielkością używanego jednostkowego odcinka czasu oraz ilością

ijakością występujących ograniczeń. Różnice te będą bardziej widoczne w punkcie

następnym, w którym przedstawimy opis problemu układania szkolnego planu lekcji.

1.2. Zadanie układania szkolnego planu lekcji.

Istnieje bardzo wiele wersji opisu zadania układania planu lekcji. Na potrzeby tej

rozprawy, zadanie układania szkolnego planu zajęć opisane jest przy pomocy

następującychpięciu list:

• lista nauczycieli,

• lista klas,

• lista przedmiotów,

• lista sal.

• lista odcinków czasowych.

Każdy szkolny plan lekcji zawiera relacje klasy-nauczyciele-przedmioty-sale-godziny

i określa jednoznacznie dla każdej klasy przydział zajęcia w określonej godzinie

z określonym nauczycielem, umiejscowione w odpowiedniej sali.

Rozwiązanie zadania polega na wyznaczeniu optymalnego planu lekcji.

Optymalność w tym przypadku oznacza ułożenie planu przy zastosowaniu najmniejszej

możliwej liczby godzin i spełnieniu wszystkich ograniczeń zadania. Jednakże

osiągnięcie takiego rezultatu będzie często niemożliwe ze względu na złożoność

obliczeniową problemu. Wtedy, najczęściej zadowalamy się planem dopuszczalnym,

czyli takim, który można praktycznie zastosować w szkole. Plan dopuszczalny musi

uwzględniać pewną liczbę ograniczeń, których istnienie i rodzaj zależy od konstrukcji
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samego problemu, a także od specyficznych warunków lokalowych, dydaktycznych

i kadrowych, jakie występują w danej szkole. Czasem zależy od przepisów prawa

określających wymagania dla szkolnego planu lekcji. Ograniczenia możemy podzielić

na dwie grupy. Pierwsza z nich zawiera takie, które muszą być uwzględniane w każdym

planie zajęć, niezależnie od rodzaju szkoły, dla której jest używany. Są one

sformułowane następująco:

• każda klasa (grupa) i każdy nauczyciel w dopuszczalnym planie lekcji mają

dokładnie tyle godzin zajęć, ile im wynika z przydziału w programie nauczania,

• w każdej klasie (grupie) z zaplanowanymi zajęciami w danej godzinie jest tylko

jeden nauczyciel, czyli każda klasa ma w danej godzinie tylko jedne zajęcia,

Druga grupa ograniczeń zawiera takie, które nie w każdym planie muszą być spełnione

i można z nich zrezygnować całkowicie lub w określonym stopniu. Mogą to być

następujące ograniczenia:

• klasy mają określoną liczbę "okienek" (również zero),

• nauczyciele mają określoną liczbę "okienek",

• liczba godzin zajęć klasy w każdym dniu pracy szkoły nie może przekraczać

określonej z góry ich ilości,

• liczba godzin klasy w każdym dniu planu nie może być mniejsza od określonej

z góry ich ilości,

• w planie tygodniowym każdej klasy, przedmioty określonego typu (ścisłe,

humanistyczne itd.) powinny być ułożone równomiernie we wszystkich dniach

tygodnia, a nie zgrupowane w jednym czy dwóch dniach,

• zajęcia określonego przedmiotu (np. religia, WF) powinny odbywać się na

początku lub na końcu dnia,

• określony nauczyciel może mieć tygodniowo co najwyżej określoną liczbę

"okienek",
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• liczba zajęć, które mogą SIę odbywać w każdej godzinie planu, nie może

przekraczać liczby sal,

• określony nauczyciel uczy określonego przedmiotu w określonej sali,

• określony nauczyciel uczy tylko w określonej sali,

• w sali o pojemności s mogą się odbywać zajęcia klas lub grup, których liczebność

nie przekracza s.

Ograniczeń takich można dodać jeszcze wiele, uwzględniając bardziej

szczegółowe wymagania uczestników życia szkoły. Duża ilość ograniczeń może jednak

spowodować, że liczba godzin z przydzielonymi zajęciami uzyskana w planie

optymalnym będzie przekraczała liczbę godzin pracy szkoły .(co / stanowi kolejne

ograniczenie) i nie będzie możliwe wyznaczenie nawet planu dopuszczalnego. Brak

rozwiązania może nastąpić również ze względu na sprzeczności między ograniczeniami.

Dla tych powodów, często albo rezygnuje się w ogóle z uwzględniania określonego

ograniczenia, albo osłabia jego siłę.

1.3. Modele problemu układania planu zajęć.

W literaturze spotyka się różne modele przedstawiające problem układania planu

zajęć. Są to: model całkowitoliczbowego programowania liniowego, w którym do

rozwiązywania problemu często używa się metody programowania dyskretnego,

i model grafu, stosowany również wspólnie z metodami kolorowania grafu.

1.3.1. Model calkowitoliczbowego programowania liniowego.

W modelu tym możemy sformułować problem układania planu zajęć, stosując
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Model można przedstawić następująco:

dyskretnego [Tri84].

nauczyciel n prowadzi przedmiot p w grupie g

w sali s na odcinku czasu t
w przeciwnym przypadku

gpll _ {l
X S ( -

O

notację matematyczną rOZWIąZUJąC problem przy użyciu technik programowania

Niech

Wtedy, funkcja celu ma postać:

LLLLL a;~m x;~m ---+ max
g p n s t

Ograniczenia można zapisać następująco:

1. LLLx;;11 = 19p przedmiot p odbywa się Wgrupie g tyle razy, ile przewiduje
t s 11

program nauczania. (lgp - oznacza liczbę godzin przedmiotu p w grupie g)

2. LLLx;;n :::; 1 w danym odcinku czasu t i w danej sali s mogą się odbywaćg p 11
zajęcia co najwyżej jednej grupy z jednego.

3. LLLx;~m :::; 1 dana grupa g w odcinku czasu t może mieć co najwyżej jeden
s p 11

przedmiot w jednej sali.

przedmiot p nie może się odbywać w czasie od t1 do t2.
(=(1 g s n

(2

5. LLLLx;;m = Llgp przedmiot p może się odbywać tylko w czasie od t1 do t2
(=t1 g s n g
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12

6. LLL1>;:" = O grupa g w odcinku czasu od tl do t2 nie może mieć zajęć.
1=11 s P 11

7. LLLx;;'" = Llgp przedmiot p odbywa się tylko w sali s.
g I 11 g

12

8. nI:::; LLLLx;;'11 :::; n2 grupa g w odcinku czasu od t1 do t2może mieć co
l=t1 s P 11

najwyżej n2 godzin zajęć i co najmniej n.,

lo+k

9. LLL Lx;;m = k grupa g w odcinku czasu od tl do t2nie ma "okienek".
p s n 1=10

k - liczba wszystkich zajęć grupy g w czasie od t1 do t2

to - pierwsze zajęcia grupy fw czasie od t1 do t2

10.

10+k+1

a) LLL Lx;;m = k przedmiot p jest prowadzony w czasie od t, do h
p s n 1=10

z jednym "okienkiem", jeśli przedmiot p prowadzi jeden

nauczyciel, to on ma jedno "okienko.

(k, to - jak w p. 9, tylko dotyczy przedmiotu.)

to+k+l

b) I L I I x;r = k nauczyciel ma l "okienek"
p s g t=to

Podobnie możemy opisać jeszcze inne ograniczenia:

11. Ilość przedmiotów "trudnych" w odcinku czasu.

12. Przedmiot p może (musi) odbywać się w blokach (np. podwójnych).

13. Przedmiot p może (musi) się odbywać tylko na początku lub na końcu określonego

odcinka czasu (na początku lub na końcu dnia zajęć).

14. Przedmiot może być prowadzony jednocześniew dwóch grupach różnych klas.
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1.3.2. Model kolorowanego grafu.

Graf nieskierowany G == (V;E) składa się ze skończonego zbioru wierzchołków

v== (1, 2, ..., m) i skończonego zbioru krawędzi E c VxV, gdzie element (i, j) jest

tożsamy z elementem (j, i).

Problem układania planu zajęć jest przedstawiony jako graf, w którym każdy

wierzchołek oznacza zajęcia, jakie muszą być umieszczone w planie. Wierzchołki

grafu, reprezentujące zajęcia w konflikcie czyli takie, które nie mogą odbywać się

w tym samym odcinku czasu, są połączone krawędziami. Powstały grafjest kolorowany

z zachowaniem zasady: żadne sąsiednie wierzchołki nie mają takiego samego koloru.

Zbiór wierzchołków pokolorowanych tym samym kolorem ~reprezentuje zbiór zajęć,

które mogą się odbyć w tym samym czasie. Kolory użyte do kolorowania grafu

reprezentują takie odcinki czasu, w jakich zajęcia te się odbywają.

Na przykład dla sześciu zajęć z przedmiotów: matematyka, fizyka, język polski,

chemia, historia i geografia, konflikty między zajęciami można przedstawić przy

pomocy pokazanego poniżej grafu:

Matematyka

Fizyka

Chemia

Język

polski

Geografia Historia

Rys. 1.1. Gra/ilustrujący konflikty między zajęciami.
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Ze względu na konflikty między wierzchołkami grafu, można go pokolorować

przy użyciu co najmniej trzech kolorów, np. czerwonym Matematykę i Język polski,

zielonym Fizykę Chemię i Historię oraz niebieskim Geografię. Uzyskaliśmy w ten

sposób trzy zbiory zajęć, które mogą się odbywać w trzech kolejnych godzinach planu.

Taki model przedstawiania omawianego problemu jest wygodny dla prostych

zadań układania planu zajęć i jest często stosowany w literaturze ze względu na swoją

prostotę, jak i również duże możliwości uwzględniania wielu ograniczeń problemu już

w samej postaci grafu, co będzie dalej pokazane i wykorzystane z dużą korzyścią,



ROZDZIAŁ 2.

Przegląd algorytmów i technik układaniaplanów zajęć.

Układanie planów zajęć i egzaminów jest problemem, nad którym prowadzone są

badania od bardzo dawna i dlatego w literaturze spotyka się wiele różnorodnych metod

i technik, przy pomocy których podejmowane były wielokrotne próby rozwiązywania

różnych postaci zadania. Ten rozdział jest poświęcony przedstawieniu krótkiego

przeglądu algorytmów służących rozwiązywaniu problemu układania planu zajęć

i egzaminów, dokonanie którego pozwoli na ukazanie wielkiej różnorodności

stosowanych metod. Ze względu na wielką obszerność dostępnej literatury autor tej

pracy często ogranicza się tylko do ich opisu lub wzmianki, nie dokonując badania

poprawności i oceny przydatności opisywanych algorytmów. Dokładniej sze zbadanie

opisywanych algorytmów i technik wraz z ich oceną może być bardzo interesującym

zajęciem na przyszłość, natomiast celem tej rozprawy jest przedstawienie nowego

algorytmu i uzasadnienie jego przydatności.

Rozpoczniemy od metod używających algorytmów kolorowania grafów,

stosowanych zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu z innymi metodami, następnie

przedstawimy nowsze metody związane z algorytmami genetycznymi i ewolucyjnymi,

a zakończymy opisem metod lokalnego przeglądu stosowanych do rozwiązywania

rozpatrywanego zadania. Dodatkowo, przedstawimy kilka przykładów algorytmów, nie

ograniczając się do krótkiego opisu, ale traktując je bardziej szczegółowo.
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Metody heurystyczne.

Kolorowanie grafu.

Ponieważ jednym z modeli harmonogramu zajęć jest model grafu, dlatego do

problemu używa SIę również metod kolorowania grafu.

pokolorowanym grafie wierzchołki jednego koloru mogą oznaczać zajęcia, które

odbywać się w tym samym czasie. J.P. Newali [New] podaje następujące

ł"'\1"l"t"rlP"T1P"1 popularne metody:

Largest Degree First. Stopniem wierzchołka jest ilość wierzchołkówbezpośrednio

połączonych krawędzią z tym wierzchołkiem. Rozpatrujemy kolejno wierzchołki

począwszy od tych o największym stopniu. Wierzchołki są kolorowane w taki

sposób, że każdemu z nich nadawany jest pierwszy możliwy kolor, jakiego nie mają

sąsiedzi.

O Largest Degree First, Fill From Top. Rozpatrujemy kolejno wszystkie kolory.

Wierzchołki ustawione w kolejności od stopnia największego do najmniej szego są

kolorowane bieżącym kolorem. Jeżeli danego wierzchołka nie można pokolorować

z powodu konfliktu z innym wierzchołkiem, wtedy go pomijamy, aż do następnego

koloru.

O Largest Colour Degree First. W tej metodzie stopień koloru wierzchołka jest równy

liczbie sąsiednich wierzchołków takich, że każdy z nich już był pokolorowany. Dalej

wierzchołki są kolorowane w podobny sposób jak w metodzie Largest Degree First.

O Least Saturation Degree First. Nasycony stopień wierzchołka jest równy liczbie

kolorów, jakie mogą być przydzielone temu wierzchołkowi tak, aby nie było

konfliktów z sąsiadami. Wierzchołki kolorowane są kolejno począwszy od tego,

który ma najmniejszy tak określony stopień.
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Similar Neighbours. Ta metoda jest stosowana do wybierania koloru dla

poszczególnego wierzchołka. Wierzchołek wybranego koloru ma największą liczbę

sąsiedztw wierzchołków już mających ten kolor. Sąsiedztw takich, że łącznie

z danym wierzchołkiem nie ma wśród nich żadnego konfliktu związanego

z przydziałem koloru.

kolorowania grafu są rzadziej stosowane samodzielnie, a częściej dla realizacji

zadań z zastosowaniem innych metod, służących rozwiązywaniu problemu

.... lrł'nr1r:lI"11l... a planu lekcji. Jak zostanie pokazane dalej, niektóre z wymienionych wyżej

wykorzystywane są do algorytmów dokonujących grupowania tych zajęć, które

mogą się odbywać jednocześnie. Stosowane są także w metodach sekwencyjnych,

a czasem nawet przy realizacji algorytmów genetycznych i ewolucyjnych, szczególnie

dla wygenerowania populacji początkowej, czyli planu zajęć, od którego algorytm

genetyczny rozpoczyna poszukiwanie rozwiązania.

2.1.2. Metody oparte na grupowaniu.

Pewnym podejściem do problemu układania harmonogramu zajęć jest

zgromadzenie wszystkich zajęć w pewną liczbę różnych grup, gdzie każde dwa zajęcia

poszczególnej grupy nie są w konflikcie, tzn. mogą się odbywać w tym samym czasie.

Jest oczywiste, że ten proces jest podobny do metody kolorowania grafu.

White i Chan [WC79, WH83] opisują użycie tej metody do rozwiązania problemu

ułożenia harmonogramu egzaminów. Egzaminy zostają umieszczone w grupach, co

oznacza umieszczenie całej grupy w jednym odcinku czasu. Po pierwszym etapie

otrzymujemy plan bez konfliktów między zajęciami danego Wtedy

następuje drugi etap, polegający na próbie znalezienia optymalnej t-'~.L·.L""''''''''''''''''__'I''''' od,Qtpl}ów

czasu, co pozwalało redukować liczbę konfliktów występujących

między zajęciami różnych grup. W etapie ostatnim rozważane są indywidualne
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IIIL-.'''''U~'''''''''''''T'-~~ egzaminów między grupami (okresami) i kolejne redukowanie dalszych

..J....... 'rr.r"'.11"'"7CJo,r1rnJf"tl konfliktów.

Burke i inni [BEW94] prezentują stosunkowo prosty algorytm układania planu

używając technik kolorowania grafu. W tym algorytmie wierzchołki

są gromadzone w bezkonfliktowe grupy, począwszy od wierzchołka

najwyższym stopniu (największa liczba sąsiadów) i dalej dołączamy rekurencyjnie

VV.l.'-".LL..I'-/..l...l.'-' ....._ ...."" o największej liczbie konfliktów, ale nie będący w konflikcie z żadnym

.l.V.L ..WV..l.JL'-'..l. ""..l._..c........ powstającej grupy. Gdy nie można już dołączyć do grupy żadnego

..l._.....L.ł_ ........ '-' _., wszystkie wierzchołki grupy usuwane są z grafu i egzaminy umieszczane

są w planie w określonym odcinku czasu. Cały proces jest powtarzany dotąd, aż

egzaminy zostaną zaplanowane. Dalej pokazany jest algorytm przydziału

-nAl"'Y\1{:.:II.C"7,(H7t=·." dla egzaminów.

Metody sekwencyjne.

Metody takie jako jedni z pierwszych proponowali Broder [Bro64, Bro66, Bro68]

i Cole [CoI64]. Broder użył metody sekwencyjnej do układania planu egzaminów. Jego

metoda najpierw porządkuje egzaminy w zależności od liczby innych egzaminów,

z którymi są w konflikcie, a potem umieszcza je w planie w kolejności malejącej.

Cole [CoI64] stosuje podobne podejście, ale w rodzaju .fill from top". Różnica

jest w tym, że kolejno rozpatrywane są okresy czasu, z egzaminami umieszczanymi

w bieżącym okresie w kolejności zaczynając od tych, które mają najwięcej konfliktów

z innymi egzaminami. Jeżeli umieszczany w bieżącym okresie egzamin nie spełnia

twardego ograniczenia, wtedy jest pomijany, aż do następnego okresu. Algorytm

zawiera również implementację innych ograniczeń, takich jak uwzględnianie

preferencyjnej kolejności przydzielania egzaminów. Na przykład: egzamin A musi

odbywać się bezpośrednio obok (przed lub po) egzaminu B. Zatem, jeżeli egzamin A



21

umieszczony w okresie p, wtedy rozpoczynając przydzielanie egzaminów dla

p+1, egzamin B musi być umieszczony jako pierwszy, nawet jeśli nie jest to

............."rrr.o-a z kolejnością określonąw heurystyce.

W 1967 Welsh i Powell [WP67] zauważyli wiele podobieństw między problemem

grafu, a problemem układania planu zajęć. Przedstawiony przez nich

.... ·I~....,. .....'(TT'YYl jest w większej mierze podobny do tego, który przedstawił Broder. Ich

prowadziły do wielu kolejnych algorytmów bazujących na metodzie

grafu.

Pewną odmianę podejścia sekwencyjnego zaprezentował Brelaz [Brelaz79] dla

"""'~"""""'la."ł'Y\"" kolorowania grafu. W tej metodzie następny kolorowany wierzchołek to taki,

ma najwięcej sąsiednich wierzchołków już pokolorowanych. Algorytm Brelaza

zaadaptowany do rozwiązywania problemu układania planu zajęć (egzaminów).

[Meh81, Meh82] użył jego modyfikację do ułożenia planu egzaminów małego

Ostatnio Ross inni [RHC98] przedstawił wyniki porównania

algorytmu Brelaza z nowoczesnym algorytmem genetycznym.

te pokazały, że zmodyfikowana metoda Brelaza daje rezultaty bardzo szybko

i dobrej jakości, jednak nie całkiem takie same jak przedstawione przez Burke'a

i innych [BNW96] dla tego samego problemu.

Możliwą pułapką metody sekwencyjnej jest sytuacja, gdzie jakiś egzamm

(zajęcie) nie może być umieszczone w żadnym okresie z powodu konfliktów z innymi

egzaminami (zajęciami) już umieszczonymi w tych okresach. Można to przezwyciężyć

używając technik z powrotami (backtracking techniques). Jest to dokonywane poprzez

rozpatrzenie przesunięcia lub usunięcia z planu kolejnych egzaminów (zajęć), aż do

chwili, gdy możliwe będzie wstawienie do planu egzaminu, który wcześniej nie mógł

się tam znaleźć. Wcześniej pokazano to u Brittana i Farley'a [BF71]. Późniejsza praca

Cartera i innych [CLY96, CLJ94] przedstawia porównanie heurystycznego algorytmu
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zawierającego techniki z powrotami (backtracking techniques),

~.";'~f'1"'\"""Arlr\"lTrYll heurystykami stosowanymi do układania planów.

Laporte i Desroches [LD84] pokazali algorytm, W którym najpierw określają

każdego odcinka czasu z umieszczonymi egzaminami, a później wybierają

VV"'/.A..A..A.~'.&.'" o najmniejszym koszcie. Algorytm ten pojawił się również wraz z metodą

pomieszczeń dla egzaminów z planu [Car95].

inni [MMI72] przedstawiają algorytm z włączonym ograniczonym

podczas nadawania koloru bieżącemu zdarzeniu. Gdy nie można

wierzchołkowi istniejącego koloru, wtedy, zamiast nadawać nowy kolor

próbuje zmienić kolory sąsiednich wierzchołków w kolejności "pierwszy

na istniejący kolor.

Przykład algorytmu układania planu egzaminów z użyciem kolorowania

grafu.

Ze względu na zastosowane idee, bardzo podobne do tych, które stosowane są

\v innych algorytmach z użyciem kolorowania grafu, oraz jako uzupełnienie przeglądu

zastosowań metod heurystycznych i dla lepszego zilustrowania pokazanych metod,

przedstawiamy poniżej bardziej szczegółowy opis jednego z algorytmów i jego

zastosowania.

Jest nim system układania uniwersyteckiego planu zajęć/egzaminów, używający

kolorowania grafu dla łączenia w grupy tych zajęć/egzaminów, które mogą się odbywać

w tym samym czasie. Algorytm, przedstawiony przez Burke'a, Ellimana i Weare'go w

pracy [BEW94], zawiera również sposób przydziału sali, w której mogą się odbywać

egzaminy.

Na początek mamy kilka definicji. G oznacza graf zawierający wierzchołki x i y.

G: xy oznacza graf otrzymany z grafu G poprzez zamianę (połączenie) wierzchołków x
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na jeden nowy wierzchołek, który jest połączony ze wszystkimi sąsiadami

.; "." ....t'"7r_nf'.ł'"v'""AI X i y. Nowy wierzchołekoznaczany jest x' (lub y').

IJ ri"' .......n .. p G - {x} jest grafem otrzymanym z grafu G po usunięciu wierzchołka x razem

wszystkimi krawędziami zawierającymi ten wierzchołek.

oznacza graf bez wierzchołków i krawędzi.

dla dowolnego danego wierzchołka x można skonstruować zbiór następujących

wierzchołków:

(x , Z(I,I), Yl )

(x , Z(I,2), Yl )

(x , Z(I,m1 ), Yl )

(x , Z(i,I), Yi )

(x, Z(i,m i ) , Yi)

gdzie wierzchołekYi jest sąsiademx, a wierzchołek z(n, m
n

) jest sąsiademYi. (To znaczy,

że wierzchołek z(n, m
n

) jest sąsiadem sąsiadawierzchołkax.)

Można założyć, że zbiór ten nie zawiera takich trójek, w których pierwszy wierzchołek

jest sąsiadem samego siebie lub trzeciego wierzchołka. Znajdujemy takie, że

mi == max/mi, mz ..., mn) oraz przez x /\ oznaczamy Yi. Symbol x/\ będzie reprezentować

pierwsze na liście Yi takie, że mi == max/mi, ms; ..., m.),

Przedstawiony następnie algorytm kolorowania grafu jest oparty na kombinacji

dwóch algorytmów: podanego przez Duttona i Brighama [DB81] oraz drugiego

przedstawionego przez Tehraniego [TEC75].
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Algorytm 1

Niech j:==1, H:==G.

Niech Vj będzie wierzchołkiem o najwyższym stopniu w H.

Konstruujemy wszystkie trójki takie, jak opisano powyżej, i znajdujemy x". Jeżeli

wierzchołek taki nie istnieje (np. mj == O), wtedy wybieramy wierzchołek

o najwyższym stopniu, ale nie sąsiadujący z Vj.

Łączymy wierzchołki Vj oraz x" i powtarzamy od p. 3 dotąd, aż nie będzie można

wybrać żadnego wierzchołka. Wtedy rozpoczynamy ponownie z p. 2 dla H:==H-{Vj},

j:==j+1.

Gdy nie można już usunąć żadnego wierzchołka, wtedy kończymy i kolorujemy

wszystkie wierzchołki scalone w Vi kolorem i. Uzyskany wtedy graf jest

pokolorowany za pomocą j kolorów.

Algorytm pracuje rekursywnie, znajdując każdy pokolorowany zbiór poprzez

usuwanie wszystkich pokolorowanych wierzchołków z grafu i poszukując nowego

zbioru w nowym zredukowanym grafie. Dla każdego koloru wybierany jest wierzchołek

o największym stopniu, a do niego jest dołączana maksymalna ilość wierzchołków,

mających wspólnych sąsiadów. Gdy kolorowanie wierzchołków w danej części grafu

jest zakończone, wtedy proces jest powtarzany w innej części grafu rozpoczynając

znowu od wierzchołka o największym stopniu.

Przykład. Należy zaplanować przebieg dwunastu egzaminów z następującym

grafem zależności między egzaminami:
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mają wspólnych sąsiadów z wierzchołkiem 5. Wspólnym sąsiadem wierzchołków 5 i 3

Rys. 2.3. Przykład Ilustracja łączenia wierzchołków.

Graf ten można pokolorować używając opisanego algorytmu. Zarówno wierzchołek 5

Rys. 2.2. Przykład. Ilustracja łączenia wierzchołków.

Rys. 2.1. Przykład Graf

jak i 6 są stopnia piątego, więc zaczynamy od wierzchołka 5. Tylko wierzchołki 3 i 10

jest 2, wybieramy więc wierzchołek 3 i łączymy go z 5 w jeden węzeł VI.

Kontynuując wybieramy i łączymy z VI jako następny wierzchołek 10, a potem 4, 11

i 12.

Teraz wierzchołek VI usuwamy i powtarzamy proces od nowa, uzyskując trzy różne

zbiory wierzchołków, czyli graf, pokolorowany za pomocą trzech kolorów. Ostateczna

postać pokolorowanego grafujest następująca:
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Rys. 2.4. Przykład Gra/pokolorowany.

Czyli nie mając żadnego ograniczenia plan egzaminów może być realizowany

trzech okresach, jeden okres dla jednego koloru. W tej unikalnej i idealnej sytuacji

można zakończyć układanie planu. Nie jest to przypadek zbyt częsty. W prostych

przypadkach, jak w przykładzie, prawdopodobne jest uzyskanie optymalnego wyniku.

Dla większych planów lub grafów uzyskanie optymalnego rozwiązania będzie dużo

mniej prawdopodobne, ponieważ problem kolorowania grafu jest NP-trudny. Jeżeli

algorytm nie daje wyniku optymalnego, to jednak uzyskujemy kolorowanie grafu

w rozsądnym czasie. Musimy także zapewnić, aby każdy egzamin miał salę, w którym

mógłby się odbyć.

Dla realizacji tego celu autorzy przedstawiająponiższąmetodę przydzielania sal.

Niech egzaminy i sale będą umieszczone na listach w kolejności od

najmniejszego rozmiaru do największego i oznaczone odpowiednio ej, ez. ... , en oraz

Ri, R2J •••, Rm. Przez rozmiar egzaminu (lei!) rozumiana jest liczba zdających egzamin,

przez rozmiar sali (IRj !) rozumiana jest liczba zdających, jaka może się zmieścićw danej

sali. Zakładamy, że najbardziej liczny egzamin może się odbyć w największej sali.

Algorytm 2.

1. Niech i:=l, j:=l, Dl:=~.

2. Jeżeli leil ś IRjl , wtedy umieszczamy ei w Rj

w przeciwnym przypadku j :=j+ 1; powtarzamy krok 2.

3. Niech k:=j.
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I Iej I~I R k I wtedy znajdujemy zbiór egzaminów z sumą ich rozmiarów,
e, inRk

aby egzaminy te mogły być razem przeprowadzone w R k .

k=m wtedy Dj+1:=Dj U {pozostałe egzaminy}

w przeciwnym razie umieszczamy je w R k+1, niech k:=k+1, Dj+1:=Dj i powtarzamy

krok 4.

Jeżeli i ~ n powtarzamy krok 2.

Rozpoczynając od najmniej licznego egzaminu i przechodząc przez całą listę,

..... lrrr"\....""(IT"t"Y\ rozmieszcza każdy egzamin w najmniejszej sali jakiej tylko można, a nawet

kilka egzaminów w jednej sali. Jeżeli liczba studentów z kilku egzaminów

w jednej sali przekracza rozmiar sali, wtedy algorytm przemieszcza do

"aCITt31"""1~nt31 większej sali minimalną liczbę studentów, tak aby łączny rozmiar egzaminów

w danej sali nie przekraczał jej rozmiaru, a w następnej sali powtarza

proces. Jeżeli nie ma sal dla przemieszczanych egzaminów, umieszcza je na liście

która zawiera egzaminy, dla których nie można znaleźć sali.

Przykład. W przykładzie umieszczonym wcześniej egzaminy 3, 4,5, 10, 11 i 12 mogą

odbywać się jednocześnie. Przyjęto, że mają one rozmiary odpowiednio 71, 37, 42, 73,

28 i 96. Założono również, że są dostępne cztery sale o rozmiarach 40, 60, 80 i 100.

Oznaczając przez ES egzamin E o rozmiarze S otrzymuje się następujący

uporządkowany ciąg egzaminów:

Egzamin 11 umieszczany jest w sali 40, a pełny proces umieszczania egzaminów

w salach jest następujący:
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Rozmiar sali II Pozycja egzaminu na każdym etapie I
DUD 12Y6

100 11L~ 11L~ 3'11 11L~ 371, ,
80 1128 371 1073 1073

60 1128 542 542 542 542

40 1128 437 437 437 437 437

Tab. 2.1. Proces układania egzaminów.

widać z diagramu, egzamin 11 przesuwał się do góry za każdym razem, gdy

""'.ń.ril:l'"l.TQn"'.T był nowy egzamin, aż do piątego etapu, gdzie jest wystarczająco małym, by

dzielić salę z egzaminem 3, wypchniętym do góry przez egzamin 10. Egzamin 12

razu został umieszczony na DUD-liście, gdyż ma mniejszy rozmiar niż łączny

egzaminów 3 i 11. W ten sposób egzaminy zostały umieszczone

odpowiednich salach.

Dotychczas skonstruowane zostały dwa algorytmy, jeden do podziału zbioru

na podzbiory wzajemnie niezależne, drugi do przyporządkowania zbioru

do zbioru sal. Razem te dwa algorytmy posłużą do wyznaczenia planu

egzaminów wraz z reprezentującym go grafem G

te dwa algorytmy użyć w następujący sposób:

Algorytm układaniaplanu egzaminów.

. Niech p:=l.

Używamy Algorytmu 1 do G dla uzyskania zbioru I egzaminów, które mogą się

odbyć jednocześnie.

3. Dla I używamy Algorytm 2 w celu przydzielenia egzaminów z I do poszczególnych

sal ze zbioru R, opuszczając listę DUD nie umieszczonych egzaminów. Uzyskany

przydział jest planem egzaminów dla okresu p.



Rys. 2.5. Grafpo usunięciuwierzchołków.

zobaczyćna grafie umieszczonym na następnej stronie.

Niech G:==G'. Powtarzamy krok 3.

12
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9

Sala Okres
1 2 3

100 11 , 3 12 9
80 1073 875 269

60 542 754

40 437 637 136

Tab. 2.2. Ostateczny plan egzaminów.

a egzamin12 jest na liście DUD. Stosowne wierzchołki zostały usunięte, co

Kontynuując wcześniej rozpatrywany przykład dla pierwszego okresu mamy już

W grafie G usuwamy wszystkie wierzchołki (i sąsiednie krawędzie) reprezentujące

Rozpoczynając od egzaminów z DUD (połączonych w grafie w jeden wierzchołek)

egzaminy z I, ale nie z DUD i uzyskujemy graf G'. Jeżeli G' jest grafem pustym, to

plan egzaminów jest ułożony.

lub jeżeli DUD jest pusty od egzaminu najbardziej skonfliktowanego (tzn. takiego,

który nie może odbywać się jednocześnie z największą liczba innych egzaminów)

stosujemy Algorytm 1 do wyznaczenia nowego zbioru I z grafu G'.

W kroku 6 używamy Algorytmu 1 rozpoczynając od wierzchołka 12 poszukiwanie

nowego zbioru wierzchołków dla nowego koloru. Wybrane zostały wierzchołki 2, 6 i 8

oraz przydzielono sale. Ostatecznie ułożony plan egzaminów jest następujący:



30

W celu dostosowania przedstawionego algorytmu do układania planu zajęć, gdzie

wykład musi być przeprowadzony w innej sali, zmodyfikowany musi być

czyli algorytm przydziału sal do egzaminów. Używając takich samych

wcześniej oraz oznaczając wykłady (kursy) przez CI, C2, .. , Cn mamy:

Algorytm 2 (zmodyfikowany)

. Niech i:=l, j:=l.

Jeżeli ICil ~ IRjl , wtedy umieszczamy Ci w Rj . W przeciwnym przypadku j:=j+1

i powtarzamy krok 2. (Oczywiście przyjęto, że nie ma wykładu liczniejszego niż

największa sala)

Niech i:=i+ 1. Jeżeli i ~ n, wtedy powtarzamy krok 2. W przeciwnym wypadku

kontynuujemy.

4. Niechj:=l.

5. Jeżeli więcej niż jeden wykład ma się odbywać w sali R], znajdujemy najmniej

liczny wykład Cmin taki, że j > O, ICminl ~ IRj-11 i wtedy przenosimy pozostałe

wykłady do sali Rj+1 (lub do D jeżeli j=m). Jeżeli nie istnieje jeden taki wykład, to

przenosimy wszystkie najmniejsze.

6. Niechj:=j+1. Jeżeli j ~ m, powtarzamy krok 5.

Wszystkie egzaminy zostaną umieszczone w różnych salach, począwszy od

najmniej licznego.

Przykład. Zakładamy, że 4, 5,11 i 12 zostały przydzielone do sal w krokach 1-3.

Jak przenoszony jest egzamin 4 krok po kroku aż do pustej sali pokazuje tabela:

Rozmiar sali II Pozycje egzaminu w każdym etapie I
DUD
100 12~ó 12~ó 12~6

80 437

60 542 542 437 542,
40 1128 437 1128 1128,

Tab. 2.3. Proces układania egzaminów
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liczba godzin danego wykładu jest większa niż jeden, wierzchołek grafu

.,....-ń'1"·CJt.'7p.·nnl1~('.v ten wykład, jest skojarzony ze specjalnym licznikiem, który pokazuje,

trzeba uwzględniać dany wierzchołek.

Autorzy przedstawiają również kilka wzmocnień algorytmu, aby realizował różne

lub wymagania. Gdy zachodzi potrzeba, aby pewien egzamin był

...........r..,~_ ..1'"rY'"XTa/''7,.,.n"'T tylko w określonym odcinku czasu, wtedy dla wymaganego okresu

..............,"TrI,...7... nr rozpoczyna się od tego egzaminu. Warunkiem jest sytuacja, aby nie było

między tym egzaminem, a egzaminami umieszczonymi na liście DUD

poprzedniego okresu. Jeżeli istnieje taki konflikt, to wierzchołek reprezentujący ten

dołączany jest do grafu bezpośrednio przed wymaganym okresem

przydzielany. Nie może wtedy być przydzielony w żadnym innym okresie.

dwa egzaminy muszą się odbywać w sąsiednich okresach, wtedy reprezentujące je

.L,",.LAW,",.LjL'-'.L.L."-.L łączone są krawędzią, co gwarantuje, że egzaminy nie będą przydzielone

tym samym okresie. Następnie, gdy jeden z egzaminów uzyska przydział w pewnym

to egzamin drugi w następnym okresie musi być przydzielony, w sposób

wcześniej.

Jeśli egzamin A musi odbywać się przed egzammem B, wtedy przydzielanie

rozpoczynamy od grafu, który zawiera wierzchołek reprezentujący tylko egzamin A, ale

nie zawiera wierzchołka reprezentującego egzamin B. Gdy A jest już przydzielony,

wtedy do grafu dołączamy wierzchołek egzaminu B i proces przydziału odbywa się

dalej normalnie.

Wierzchołek egzaminu, który musi być przeprowadzony jednocześnie w więcej niż

jednym miejscu, jest skojarzony z licznikiem ilości miejsc. Licznik ten zmniejsza swoją

wartość aż do zera wraz z przydziałem nowej sali dla egzaminu. Gdy egzamin we

wszystkich miejscach nie odbywa się jednocześnie, wtedy dla tego egzaminu używa się

w grafie tylu wierzchołków, ile jest miejsc i dokonuje przydziału wcześniej opisanymi



I\..I"''-'~_.A._L~~ (tj. egzaminy odbywają się w kolejnych okresach lub egzamin A przed B).

egzaminów, które muszą się odbywać w specjalistycznych salach czy laboratoriach,

się osobną listę takich sal. Jeśli można te sale przydzielać innym egzaminom, to

.....4_1~,..'~J.t przydzielane zostają wymaganym egzaminom, a gdy sale są wolne, wtedy

SIę Je Innym.

Na zakończenie zobaczmy jeden z przedstawionych dodatkowych przykładów:

Rys. 2.6. Gra/konfliktów.

Maths i Additional Maths nie muszą występować kolejno, Physics, Chemistry i Biology

powinny koniecznie odbywać się w science lab. Rozmiary egzaminów są następujące:

Biology, 25; Spanish, 20; Maths, 45; Additional Maths, 10; Economics, 15; Computer

Science, 55; English, 25; Physics, 30; Geography, 35 i Chemistry, 20. Należy je

rozmieścić w 3 salach: sciencelab (pojemność 30), classroom (40) i hall (60).



rozwiązania, bez żadnej pomocy człowieka. Robił to szybko i efektywnie.

uniwersyteckiego planu egzaminów. Algorytm dawał rozsądne, jeżeli nie optymalne

problemu układaniaogólnego
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Tab. 2.4. Plan egzaminów.

. .
w rozwiązywaniu

.A..A..A..Ll...L--.-- działaniaalgorytmu jest następującyplan egzaminów:

Okres

Sala 1 2 3

Hall Maths Computer Science Spanish, Additional Maths

Classroom Economocs Geography English

Lab Chemistry Biology Physics

Autorzy w [BEW94] twierdzą, że przedstawiona metoda służyła jako

skomputeryzowana pomoc
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Algorytmy genetyczne/ewolucyjne.

Algorytm genetyczny - opis i pojęcia.

Algorytmy genetyczne (GA) stanowią narzędzie oparte na teorii ewolucji

Darwina, służące do rozwiązywania problemów optymalizacji. Mają zdolność

uzyskiwania rozwiązań dobrej jakości, nawet przy zwiększaniu rozmiaru zadań,

i dlatego stosowane są do rozwiązywania wielu rozmaitych problemów [CR94].

Algorytmy genetyczne operują na populacjach rozwiązań (chromosomów),

przedstawionych przy pomocy odpowiednich kodów. Nowe chromosomy otrzymywane

są w wyniku selekcji (wyboru) istniejących chromosomów o największym

przystosowniu. Rozwiązania (chromosomy) te skłaniają się do reprodukcji częściej niż

te ze słabym przystosowaniem. Reprodukcja oznacza tworzenie nowych chromosomów

w wyniku rekombinacji genów chromosomów rodzicielskich. Rekombinacja to proces,

w wyniku którego powstają nowe kombinacje genów. W czasie tej operacji

wykorzystywane są dwie operacje: krzyżowanie - tworzy dwa nowe chromosomy

poprzez kombinację genów pary chromosomów-rodziców oraz mutacja - tworzy

chromosom-potomka poprzez zmianę niektórych genów chromosomu-rodzica

poprzedniej populacji. Symulacja naturalnej selekcji bada każde rozwiązanie pod kątem

przystosowania do przeżycia i wybiera do następnej generacji te rozwiązania, dla

których wartość funkcji przystosowania jest najlepsza. Come i inni [CFM93]

przedstawiają typową implementację algorytmu genetycznego dla rozwiązywania

problemu układania planu egzaminów.

Z powodu trudności w implementacji klasycznych algorytmów genetycznych

dla problemów układania planów zajęć oraz łatwości, z jaką mogą być łączone

hybrydowo z innymi metodami, każde podejście do problemu używające algorytmów

genetycznych ma tendencję być radykalnie różnym od innych z sukcesem używających



Rys. 2.7. Przebieg algorytmu genetycznego zastosowanego do rozwiązywania problemu układaniaplanu

zajęć/egzaminów(rysunek zaczerpnięty z pracy [Wea95), tłumaczenia autora).

obszarów różnych dziedzin wiedzy [BNW96, BEW95b, RCF94a],

Nowa populacja jest więc
utworzona. Cały proces jest
p owtarzany dotąd, aż znalezione
zo stanie dobre rozwiązanie.

Operator mutacji .zmienia okres
i miejsce zajęcia, tak aby plan
był nadal wykonalny.

Operator krzyżowaniabierze
paty planów, wybiera wczesne
zajęcia z jednego i późniejsze
z drugiego, aby utworzyć novvry
plan.

Losowo tworzy się populację

wykonalnych planów zajęć.

Np. przy pomocy algorytmu
kolorowania gra.fu.

Dla każdego planu zajęć badane
jest jego przysto sowanie ze
względu na ustalone kryteria
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[BEW94c].

Selekcja

Badanie
przystosowania

Operatory

lnicjalizacja
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w tym miejscu.

Przykład algorytmu genetycznego w zastosowaniu do układania planu

..,
!

Egzamin 4
Godzina 1
Sala nr 3

Egzamin 1
Godzina 4
Sala nr 3

Tab. 2.5. Kodowanie egzaminów.

OKRES x LICZBA SAL + NUMER SALI

Egzamin 1
Godzina 7
Sala nr 4

j{LICZBA OKRESÓW PLANU)

+ g(LICZBA EGZAMINÓW W KONFLIKCIE)

+hl(L okresów L sal h2(LICZBA WOLNYCH MIEJSC)

Dla każdego elementu populacji:

Generujemy losową kolejność egzaminów

Bierzemy kolejno każdy egzamin i:

Znajdujemy pierwszy okres, w którym egzamin nie będzie w konflikcie

Próbujemy znaleźć dla egzaminu salę (możliwie największą)

Jeśli nie można przydzielić sali, wtedy próbujemy znowu w następnym

okresie

Egzamin 1
Godzina 3
Sala nr 1

egzaminów.

W pracy [BEW94c] E. K. Burke i inni przedstawiają interesujący algorytm, który

Poniżej znajduje się sposób reprezentacji dla pierwszych czterech egzaminów

Do zainicjowania populacji startowej używana jest prosta metoda kolorowania

na "chybił trafił", opisana następująco:

genów, które są kodowane za pomocą liczby całkowitej dodatniej, określanej

Funkcja przystosowania ma postać:

gdzie1: g, hl i h2 są standardowymi funkcjami, które mogą być ustanawiane i

zmieniane w zależności od indywidualnych potrzeb.
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Operatory genetyczne używane w algorytmie są w postaci prostych heurystyk,

do algorytmu użytego do zainicjowania populacji startowej. Gwarantują

użytecznego potomstwa.

KRZYŻOWANIE.

uzyskać potomków w wyniku działania tego operatora wykonywane jest:

Wybieramy dwa plany - rodziców.

Wybieramy losowo dwa punkty krzyżowania:x, y.

Zabieramy egzaminy l ...x-l i y...n z rodzica nr 1. (gdzie n ozancza liczbę

wszystkich egzaminów)

Dla każdego egzaminu od x do y-l umieszczamy egzamin wedługpriorytetów:

• Taki sam okres i ta sama sala,

• Taki sam okres, inna sala (możliwie największa),

• Najwcześniejszy możliwy okres i sala.

MUTACJA.

operator pracuje w podobnej manierze, istotnie zabierając losowo wybrany

__ ,..,L.... _.&...... .&..&..&..&. i przenosząc go w inne miejsce w planie.

Wybieramy jeden plan.

Wybieramy losowo jeden egzamin z planu.

Wybieramy dla egzaminu nowy okres.

Umieszczamy egzamin według następujących kryteriów:

• Nowy okres, sala największa możliwie,

• Najwcześniejszy możliwy okres (i sala) po okresie wybranym.

Opisywany algorytm był testowany na zadaniach umieszczenia 100 egzaminów

w 4 salach o pojemnościach odpowiednio 40, 80, 160 i 160. Dla każdego zadania

macierz konfliktów między egzammami generowana jest na podstawie

prawdopodobieństwap, z jakim dla dwóch danych egzaminów istnieją studenci, którzy

muszą zdawać obydwa. Rozmiar każdego egzaminu wybierany był losowo wśród liczb

q
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1 100. Dla porównania używano również algorytmu heurystycznego

>.........,....,""'10C~7f" .....rl\n.~rrl\ W [BEW94], prezentowanego w paragrafie 2.1.4.

.... ,1"'\I"Tl"'l<:.:1 przystosowania, która używana była w teście była następująca:

((LICZBA OKRESÓW PLANU)-10)2 x 50

+ (LICZBA EGZAMINÓW W KONFLIKCIE) x ADJ

+ (I okresów I sal (LICZBA WOLNYCH MIEJSC)2) / 1000

ADJ (wartość kary dla dwóch egzaminów, będących w sąsiednich okresach) jest

a LICZBA WOLNYCH MIEJSC jest liczona tylko wtedy, gdy w sali jest co

jeden egzamin. Wyniki testu zaprezentowane zostały w tabeli, którą

_~r'7'·'{rt"aj(''7arY\'''{T poniżej.

ADJ=1 ADJ=20 ADJ=50 ADJ= 100 Heurystyka

p == 0.2 177/13 162/14 159/14 143/14 141/13
162/13 119/14 106/14 110/15

101/15 102/15 89/16
101/16

p == 0.4 295/13 273/17 243/18 218/20 284/15
288/13 217/17 188/18 179/18

188/18 173/19 171/19
159/20 163/20

143/21

p == 0.5 268/19 247/20 246/20 235/23 249/20
264/18 219/20 167/24 147/26
251/19 204/21 155/26 137/28

141/28 126/32

Tab. 2.6. Wyniki testu algorytmu genetycznego i heurystycznego.

Wartości w komórkach oznaczają liczbę "sąsiednich egzaminów / liczba okresów"

z najlepszych wyników po 10 próbach dla 300 generacji, każda z populacją o rozmiarze

100. Podkreślona wartość oznacza plan z populacji startowej.
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Metody lokalnego przeglądu.

Rozpatrzymy teraz, jak były zastosowane tzw. metody lokalnego przeglądu do

....."""f7'..n.T1~::l7"·'xT~nl~ problemu układania planu zajęć. Metody te rozpoczynają poszukiwanie

.I..Il.+L..JI_ .lC- od pewnego dopuszczalnego rozwiązania bazowego i przeszukują jego

·..... -r""'.~·T'-"'Tll W celu znalezienia rozwiązania lepszego od bazowego. Jednak, aby uniknąć

...... h.10r7....'AC,01 w lokalnym ekstremum rozpatrywanego otoczenia, rozwiązanie, lepsze od

często oznacza rozwiązanie gorsze od najlepszego znalezionego lokalnie.

tego rozwiązania pozwala odejść od lokalnego ekstremum i może prowadzić

pewnej liczbie iteracji do znalezienia rozwiązania optymalnego.

Metoda przeglądu z listą zakazów (Tabu Search).

Pierwsze prace, w których została przedstawiona technika przeszukiwania

z ruchami zabronionymi (tabu search) to [Gl089], [Gl090] (również [GL93] i [GL98]).

w którym stosuje się taką technikę, rozpoczyna pracę od pewnego

początkowego rozwiązania bazowego. Następnie dokonuje przeszukania jego otoczenia,

Vv celu znalezienia najlepszego rozwiązania w tym otoczeniu (może ono być gorsze od

rozwiązania bazowego). Znalezione rozwiązanie staje się rozwiązaniem bazowym dla

następnej iteracji algorytmu. Cały proces powtarzany jest aż do osiągnięcia warunku

stopu algorytmu. W celu uniknięcia wielokrotnego rozpatrywania tych samych

rozwiązań, po wykonaniu ruchu, zapisuje się pewne atrybuty tego ruchu i/lub

wygenerowanego rozwiązania do pamięci krótkoterminowej na listę tabu. Podczas

przeszukiwania otoczenia rozwiązania bazowego znalezione rozwiązanie nie przyjmuje

się za bazowe dla następnej iteracji, jeśli atrybuty tego rozwiązania lub ruchu do niego

prowadzącego znajdują się na liście tabu. Gdy jednak takie ograniczenie jest zbyt silne,

wtedy można opisywane rozwiązanie przyjąć za bazowe, jeśli wartość jego funkcji celu

jest mniejsza od funkcji aspiracji (funkcji pozwalającej, w pewnych sytuacjach, na
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i=r-I1IL:J1or~111-'"" statusu tabu z ruchu lub rozwiązania zabronionego) dla tego rozwiązania. Dla

/.... "'·"ł"'\~IJI"l"lTlpn·l~ efektywności algorytmu stosowana jest również pamięć długoterminowa,

•• ...--..r"'-r7II"1"l"IT1':l1·r:lI"'':l powroty do określonych etapów obliczeń. Gdy w ciągu określonej liczby

".~..L'__ '~ nie uzyskuje się poprawy osiąganych rozwiązań, wtedy pobierany jest z pamięci

stan ostatniego najlepszego rozwiązania i algorytm kontynuuje

Aby nie powtarzać ruchów już wykonanych, wykorzystuje informację o

z tego stanu.

Hertz i de Werra użyli metody Tabu w algorytmie kolorowania grafu [HdW87],

później został zastosowany w algorytmach rozwiązywania problemu układania

zajęć w pracach [Her91] i [Her92]. W pierwszej z nich ruch podczas

w jednym kroku algorytmu rozpatrywany był jako przesunięcie

""''''''-''''--'-f-,'--' zdarzenia do nowego okresu. Otoczenie rozwiązania bazowego, uzyskane

użycie powyższego opisu ruchu, jest olbrzymie dla praktycznych problemów.

rozważana była tylko część takiego otoczenia proporcjonalna do liczby zdarzeń.

Po drugie, z powodu rozmiaru reprezentacji planu zajęć,' a także czasu potrzebnego do

porównania dwóch planów zajęć, stan poprzednio rozpatrywanych rozwiązań nie był

zapamiętywany w całości. Zamiast tego na liście zakazów przechowywane są pary

(zdarzenie, okres) z określeniem położenia zdarzenia w pierwszeństwie do ruchu.

Zdarzenie nie jest umieszczane w danym okresie planu dotąd, aż para nie wygaśnie na

liście zakazów.

2.3.2. Symulowane wyżarzanie (Simulated Annealing).

Metoda symulowanego wyżarzania jest następną z metod lokalnego przeglądu,

posiadającą mechanizm ucieczki z lokalnego ekstremum. Jej użycie zaproponowane

zostało po raz pierwszy w pracy [KGV83]. Pomysł metody pochodzi z termodynamiki

i jest symulacją wyżarzania ciał stałych zastosowaną do rozwiązywania problemów
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Użycie tej techniki umożliwia unikanie lokalnych ekstremów jako

rozwiązań znajdowanych przez algorytm optymalizacyjny, gdyż pozwala na

zaakceptowanie rozwiązań gorszych od dotychczas znalezionych.

Ogólny schemat algorytmu symulowanego wyżarzania może być następujący [Jan99]:

Krok 1: Podstaw i : == O. Wyznacz temperaturę początkową T, : == To oraz końcową

Th a następnie wyznaczpermutację startową Z i oblicz wartość

(rozpatrywanego) kryteriumf(z);

Krok 2: Wybierz permutację z' z otoczenia z i oblicz wartość kryterium f(z);

Krok 3: Jeśli f(z') ~f(z), to podstaw z :== z' iprzejdź do Kroku 5;

Krok 4: Wylosuj liczbę L z przedziału [O, 1], a następnie, jeśli spełniona jest

nierównośćL < exp{(f(z') - f(z))/ Ti}, to podstaw z :== z';

Krok 5: Wyznacz temperaturę Ti+1 ;

Krok 6: Podstaw i : == i + 1. Jeśli nie jest spełnionywarunek STOP-u, wróć do

Kroku 2.

Symulowane wyżarzanie było używane w algorytmach rozwiązywania problemu

kolorowania grafu, które stosowane były do układania planu zajęć. Johnson [Joh90]

przedstawił sposób układania planu zajęć, stosując symulowane wyżarzanie do

grupowania metodą kolorowania grafu. Thomson i Downsland [TD95a, TD95b,

Dow96] użyli tej techniki w dwóch etapach swojego algorytmu układania planu

egzaminów. W pierwszej fazie, poprzez umieszczenie egzaminów w odpowiednich

okresach, znajdowany był plan zajęć spełniający ograniczenia twarde. Uzyskany plan

był następnie optymalizowany ze względu na ograniczenia miękkie. Optymalizacja ta

polegała na przesunięciu egzaminów między okresami i również odbywała się przy

użyciu metody simulated annealing. Downsland [Do90] pokazał podobne podejście do

układania planu wykładów.

Davis i Ritter [DR87] zaprezentowali układanie planu lekcji metodą symulowanego

wyżarzania z algorytmem genetycznym na metapoziomie. Zastosowany algorytm

genetyczny dokonywał optymalizacji parametrów rozkładu temperatury.
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porównania technik symulowanego wyżarzania zastosowanych przy

1J.I'\..JLu,,\..J.' ....................... akademickiego planu zajęć dokonali S. Elmohamed, P.Caddington i G.Fox

pracy [ECG97] z 1997 r.

Inne metody

umorarnowanie calkowitoliczbowe.

Metody programowania całkowitoliczbowego stosowane były w niewielu próbach

problemu układania planu zajęć, ze względu na trudności

rozwiązań optymalnych i wystarczająco dokładnych rozwiązań

Tripathy [Tri84][Tri92] prezentuje dwie prace o rozwiązywaniu

planu zajęć przy pomocy technik programowama

Redukuje on rozmiar problemu poprzez tworzenie konfliktów

przedmiotami, redukując liczbę zmiennych i otrzymując nowy problem,

do rozwiązania. Jednak przestrzeń poszukiwań, otrzymana dzięki redukcji,

zawierać najlepszego rozwiązania, a możliwe, że nawet dopuszczalnego.

[Len86] zredukował przestrzeń poszukiwań, przez ułożenie najbardziej

do ułożenia egzaminów, przy pomocy algorytmu programowania

całkowitoliczbowego, a resztę egzaminów układał metodą heurystyczną.

Systemyekspertowe.

Użycie systemu ekspertowego, symulującego pracę człowieka, jest rzadko

stosowane do układania planu lekcji. Johnson [Joh93] twierdzi, że wiedza

i umiejętności człowieka zawsze będą dominować w tworzeniu wykonalnych

i dopuszczalnych planów zajęć. Używając systemów baz wiedzy można symulować

ludzką wiedzę i umiejętności, co jest wystarczające do minimalizacji ingerencji

człowieka w proces układania planu zajęć. Gudes i inni [GKM90] przedstawiają ogólne
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obowiązujące przy rozwiązywaniu zadań rozdziału zasobów, układania planu

szeregowania, wykonywanych z użyciem systemów baz wiedzy. Pokazują

zastosowanie takiego systemu do trzech rzeczywistych problemów. Ram

układania fragmentu planu zajęć średniej

uniwersytetu. Meisels i inni [MSG96] zastosowali mieszaną metodę

"lrł'rllr1t:lln ... a planu, z zastosowaniem systemu ekspertowego.

Podsumowanie.

W rozdziale umieszczony został krótki przegląd technik stosowanych do

...."''7...("'IT... '':l'7''(7"'t"lTan ... a problemu układania planu lekcji w szkole lub problemów podobnych.

heurystyczne, których opis zawarliśmy wp. 2.1, będące metodami

kolorowania grafu lub ich używające, były najczęściej stosowane do wczesnych lat

osiemdziesiątych, gdy nowoczesne metody dopiero się rodziły. Używane do

rozwiązywania problemu układania planu zajęć, techniki najnowsze, pokazane

w punktach 2.2 i 2.3 , to przede wszystkim algorytmy genetyczne i metody lokalnego

przeglądu (Tabu Search i Simulated Annealing). Umieszczone w punkcie 2.4, techniki

programowania całkowitoliczbowego i systemówekspertowych są rzadziej używane.

Dwa algorytmy opisane zostały szerzej, to znaczy w całości wraz z przykładami

zastosowań albo z niewielkimi skrótami. Autor wybrał akurat te algorytmy z różnych

powodów. Algorytm z p. 2.1.4, używający metodę kolorowania grafu, zawiera idee

bardzo podobne do stosowanych walgorytmach układania harmonogramu zajęć

używających tej metody. Umieszczenie algorytmu genetycznego, pokazanego

w p. 2.2.2, jest spowodowane uzyskiwanymi przy jego użyciu interesującymi

wynikami, co pozwoliło na porównanie osiąganych rozwiązań z wynikami pracy

algorytmu, używającego kolorowania grafu.
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Przedstawiony przegląd obejmuje tylko cząstkę olbrzymiego obszaru literatury

łll .....UIU,VVI metody rozwiązywania problemu, gdyż autor tej pracy nie stawiał sobie za

vvu....t:.....1..1...I.~.."IUL......... zadanie sporządzenia opisu całej literatury przedmiotu badań. Głównym

było pokazanie różnorodności metod stosowanych przez różnych badaczy przy

,,,,,""""lT10I'7"'{rnrg"nll1 problemu układania planu zajęć. Nie tylko szkolnego planu zajęć, ale

~'V"' •• '''''''L...I uniwersyteckich planów zajęć i planów egzaminów, których układanie jest

podobne do układania planów szkolnych i różni się tylko zastosowanymi

lJz:::.J.U.1..1..1.VL.'V..I...I..A.'-i-..I..I• ..I...1. oraz rozmiarem problemów.



lekcji a kolorowanie grafu.

Plan Godziny

Klasy l 2 3

kI nl n2 n3

k2 n2 n3 nl

'k3 n3 nl n2

l

l

l

n3

l

l

l

n2

Tab. 3.1. Program nauczania i plan zajęć.

l

l

l

nI

3.

Program nauczania

kI

k3

k2

Umieszczenie w tym rozdziale pewnych opisów może wydawać SIę

"''-'.L AW ..... .L .. L............... JL ...... Zostały one umieszczone dla lepszego zilustrowania problemu oraz jako

do sformułowania tezy, która ma być udowodniona w tej rozprawie.

Analizując dowolny szkolny plan lekcji ułożony dla określonego programu

J.J.U\.....\"IL...IIL-ł-~~~'"""., możemy łatwo zauważyć, że przydziały nauczycieli do klas w określonym

(godzinie lekcyjnej) wzajemnie się wykluczają, tzn. jeżeli nauczyciel n ma

danym odcinku czasu zajęcia w klasie ki to nie może mieć zajęć w klasie k2

analogicznie, jeśli klasa k ma zajęcia z nauczycielem ni, wtedy nie może ich mieć

nauczycielem n2.

Analizując dowolny graf również możemy znaleźć zbiór takich wierzchołków (jeśli

które parami nie mająwspólnych krawędzi. Czyli wierzchołki takie nie są

--rt.J·.A.,"""'-ł.u,,.l..l.Jl.l.. Na przykład w grafie:



zbiór wszystkich wierzchołków można podzielić na trzy takie zbiory: {2, 5}, {3, 6} oraz

{1, 4}. Zbiory takie nazywane są zbiorami wewnętrznie stabilnymi. Ponieważ są

rozłączne tworzą podział zbioru wszystkich wierzchołków grafu.

W teorii grafów zadanie znajdowania takiego podziału zbioru wierzchołków grafu

zbiorami wewnętrznie stabilnymi, aby zbiorów tych było jak najmniej nazywane jest

kolorowaniem grafu. Jest to znajdowanie najmniejszej liczby barw, przy pomocy

których można pokolorować wszystkie wierzchołki grafu w tak, aby sąsiednie

wierzchołki nie miały tego samego koloru.

Gdybyśmy chcieli przedstawić ułożony plan lekcji w postaci grafu, jednocześnie

uwzględniając brak powiązań (wykluczanie się) między przydziałami nauczycieli do

klas w danym odcinku czasu, musielibyśmy umieszczać je w grafie w taki sposób, aby

w ramach danej godziny przydziały te nie miały parami żadnych wspólnych krawędzi.

Powstałby wtedy zbiór wierzchołków, z których żadne dwa nie byłyby sąsiadami.

Zbiory wierzchołków odpowiadające poszczególnym odcinkom czasowym byłyby

rozłączne i tworzyłyby podział zbioru wszystkich wierzchołków utworzonego grafu.

Poniższy graf ilustruje plan lekcji wcześniej przytoczony (kolorami przedstawiono

zbiory wewnętrznie stabilne tworzące podział).

l

5

46

6

Rys. 3.1. Przykład graju.

2

4
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Rys. 3.2. Grafpokolorowany.

Widać zatem, że zachodzi wyraźne podobieństwo między grupą przydziałów

"Q...... I"''7·'''{TI"''1t311 dla określonej godziny, a grupą wierzchołków, które nie mają wspólnych

więc przygotowany program nauczania przekształcić do postaci grafu,

potem stosując dowolny algorytm kolorowania wierzchołków grafu znaleźć

.&..&._1.&..&..&..&.·........ _1 liczny podział zbioru wierzchołków grafu zbiorami wewnętrznie stabilnymi.

taki zbiór - element podziału zawierałby przydziały nauczycieli do klas dla

I_~"L""_~..'-' odcinka czasowego, a wszystkie zbiory zawierałyby cały plan lekcji.

Taka jest idea algorytmu, który zostanie przedstawiony w rozdziale następnym,

w którym, przy okazji omawiania etapu kolorowania grafu, przedstawimy trzy używane

zamiennie algorytmy kolorowania: optymalny, zmodyfikowany (powstały poprzez

pewne modyfikacje algorytmu optymalnego) i suboptymalny. Podczas fazy testowania

proponowanego algorytmu układania planu zajęć (w rozdziale 5) dokonywane jest

porównanie wyników ich zastosowania, w celu wybrania najlepszego.

Wyborem właściwym jest ta metoda układania planu lekcji, która stosuje na
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kolorowania grafu algorytm suboptymalny.

W rozdziale 5, w przykładach ułożonych planów zajęć rozpatrzymy kilka

·""~r-I·"Yll'JI·~' ograniczeń zadania, takich jak ograniczona liczba gabinetów, podział na grupy,

łączone itd. Przedstawione wyniki pokażą, że wybrana metoda znajduje

uv ...J\.-J......"L-J"'L..i_.&..&. .....'" plany zajęć i robi to szybko.

że prezentowany dalej algorytm układania

planu zajęć, używający suboptymalnego algorytmu kolorowania grafu,

pełni realizuje postawione przed nim zadanie, to znaczy układa dopuszczalny plan

rozsądnym czasie, z uwzględnieniem napotkanych ograniczeń problemu. Powyższe

stanowi tezę rozprawy, której uzasadnienie będzie pokazane na stronach tej



Transformacja programu
nauczania do postaci grafu.

~

Kolorowanie grafu

t
Transformacja

pokolorowanego grafu na plan
lekcji

~

4.

wierzchołków jednej barwy reprezentują zajęcia, które mogą się

są dane wejściowe dla algorytmu kolorowania, z uwzględnieniem

układania szkolnego planu zajęć.

Rys. 4.1. Proces układania planu zajęć.

grafu, wykonywany jest w trzech krokach. W pierwszym kroku

wierzchołków, sprawdzane jest spełnianie pozostałych ograniczeń zadania.

następnym wierzchołkom grafu nadawane są kolory. Przy kolorowaniu

L4,.~.l:""L4,..LJLL4,. jest transformacja programu nauczania szkoły do postaci grafu. Wtedy

Cały proces układania szkolnego planu zajęć, wykorzystujący metodę

ograniczeń zadania, które mogą być zawarte w strukturze tworzonego grafu.

odbywać w tym samym czasie. Krok ostatni to zamiana wierzchołków grafu na

w miejscach określonych przez kolor wierzchołka.

odpowiadające im zajęcia klas i nauczycieli oraz umieszczenie ich w planie,

Poniższy schemat blokowy pokazuje kolejne etapy procesu układania planu zajęć.
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Nauczyciel\Grupa I II III

Nt 1(1) 1(4) 1 (7)

N2 2(2,3) 1 (5) 2(8,9)

N3 - 1(6) 1(10)

Rys. 4.2. Graf, reprezentujący program nauczania.

50
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Tab. 4.1. Program nauczania(w nawiasach numery wierzchołków gra/u).

nauczania z tablicy Tab. 1. przekształcamy do postaci grafu na rysunku Rys. 1.

Transformacja programu nauczania do postaci grafu.

W pierwszym kroku przekształcamy program nauczania znajdujący się w tabeli

postaci grafu w następujący sposób:

każda godzina zajęć jest reprezentowana przez jeden wierzchołekgrafu,

każde dwa wierzchołki reprezentujące godziny znajdujące się w tej samej kolumnie

tabeli sąpołączone gałęzią, analogicznie mamy dla godzin z tego samego wiersza.

Etap ten może wydawać się oczywisty, ale podczas jego realizacji odbywa się

uwzględnianie w tworzonym grafie części ograniczeń planu zajęć.
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Ograniczenia uwzględnianepodczas tworzenia grafUe

Wśród ograniczeń, jakie musi spełniać zadanie układania planu zajęć, możemy

różnić takie, które łatwo wkomponować w tworzony graf. Po ich uwzględnieniu,

powstaje on bardziej skomplikowany, gdyż zwiększa się liczba gałęzi

z niektórych wierzchołków. Dla realizacji prezentowanego w tej

••.... """r71"'\.,...r)"l:-X,-It=!' algorytmu wybrane zostały cztery ograniczenia. Na ich wybór wpływ miały

....,...,,...,,Ar'7"l:T'1:-XT10,-t=!' uwarunkowania występujące w planach zajęć istniejących szkół.

Częstym przypadkiem jest podział klas na podgrupy. Aby to uwzględnić, należy

zwiększyć liczbę wierzchołków (dla podgrup) i tak połączyć gałęziami odpowiednie

wierzchołki, aby nie były możliwe jednoczesne zajęcia podgrup i całej klasy.

1.11,ll,LL;ILLL; grup łączonych.

Przy układaniu planu może zajść konieczność połączenia dwóch lub więcej podgrup

(różnych klas) w jedną grupę, z którą zajęcia ma tylko jeden nauczyciel. W tym celu

wszystkie wierzchołki, reprezentujące składniki nowej grupy, łączymy w jeden nowy

wierzchołek. Doprowadzamy do niego wszystkie gałęzie, które dochodziły do tych

wierzchołków przed połączeniem. Połączone i usunięte wierzchołki zapamiętujemy

do czasu przekształcenia pokolorowanego grafu na plan lekcji.

Dwóch (lub więcej) nauczycieli musi mieć zajęcia w jednej sali.

Niektóre przedmioty muszą być prowadzone w gabinetach specjalistycznych. Jeśli

takich sal jest mniej niż nauczycieli-specjalistów, wtedy muszą oni prowadzić zajęcia

w różnych godzinach. W tym celu wystarczy połączyć gałęziami wierzchołki

reprezentuj ące te godziny zajęć odpowiednich nauczycieli, które muszą być

prowadzone w konfliktowym miejscu. Dzięki takiemu połączeniu zmniejsza się

również liczba potrzebnych w tym samym czasie sal lekcyjnych.

<
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1,..,+.,/I"fnVJ70 zajęć (dla grup), których nie można dzielić.

Przy podziale klasy na grupy może zaistnieć taka sytuacja, w której pewne zajęcia

jednej z grup klasy nie mogą się odbywać jednocześnie z innymi zajęciami innej

grupy tej samej klasy. Na przykład, w klasie liczącej 10 chłopców i 20 dziewcząt,

zajęcia WF-u wszystkie dziewczęta odbywają w jednej grupie, a chłopcy w innej.

Natomiast zajęcia z informatyki odbywają się przy równym podziale klasy na pół,

czyli po 15 osób w grupie. Zatem, zajęcia informatyki nie mogą się odbywać w tym

samym czasie co zajęcia WF-u.

4.1. 2. Metoda przekształceniaprogramu nauczania na graf.

Przekształcanieprogramu nauczania na graf odbywa się następująco:

LiczbaWierzchołków:=O;
for grupa:=l to LiczbaGrup do II klasy i grupy
for nauczyciel:=l to LiczbaNauczycieli do

for i:=l to LiczbaGodzinNauczycielaWGrupie do
begin
UtwórzNowyWierzchołek;
LiczbaWierzchołków:=LiczbaWierzchołków+1;
end;

PołączWierzchołkiZeWzględuNaPołączeniaGrup;

LiczbaGałęzi:=O;

for i:=l to LiczbaWierzchołków-1 do
for j :=i+1 to LiczbaWierzchołków do
if wierzchołek(i)oraz wierzchołektj)

reprezentują godziny tego samego nauczyciela lub
reprezentują godziny tej samej klasy lub
reprezentują godziny klasy ijej dowolnej podgrupy lub
reprezentują godziny nauczycieli uczących w tej samej sali lub
reprezentują godziny zajęć (dla grup), których nie można dzielić lub
odpowiednio reprezentuj ą godziny grup połączonych*

then
begin

PołączWierzchołkiGałęzią;

LiczbaGałęzi:=LiczbaGałęzi+1;
end;

* Określenie odpowiednio reprezentują godziny grup połączonych oznacza, że:
- jeden wierzchołek reprezentuje godzinę zajęć podgrupy, wchodzącej w skład grupy połączonej, natomiast drugi
wierzchołek reprezentuje klasę, której podgrupa jest również w składzie tej samej grupy połączonej, a
reprezentujący godzinę zajęć tej podgrupy wierzchołek został wcześniej wyeliminowany,

- jeden wierzchołek reprezentuje godzinę zajęć podgrupy, wchodzącej w skład grupy połączonej, natomiast drugi
wierzchołek reprezentuje podgrupę, należącą do klasy, której inna podgrupa jest również w składzie tej samej
grupy połączonej.
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2. Kolorowanie grafu.

Wierzchołki grafu, uzyskanego w poprzednim kroku, kolorujemy w taki sposób,

dwa sąsiednie miały różne kolory. Graf poddamy najpierw kolorowaniu

optymalnym (p. 4.2.1) ze względu na liczbę stosowanych kolorów.

użycia takiego algorytmu kolorowania jest zamiar umieszczenia planu

najmniejszej możliwej liczbie godzin. Później, rezygnując z optymalnej liczby

"r7"'(;r""XTQ-n~T{'h kolorów, użyjemy algorytmu suboptymalnego (p. 4.2.2). Używamy dwóch

kolorowania dla tego etapu procesu układania planu zajęć w celu porównania ich

___, ""u....,.... do rozwiązywania problemu, opisywanego w tej rozprawie. Kryteriami

___, ""u....,.... będą szybkość wykonania oraz możliwość elastycznego dostosowania

metody do realiów zadania, czyli odpowiedniego uwzględniania

ograniczeń.

4. 2. 1. Algorytm optymalnego kolorowania wierzchołkówgrafu.

Stosujemy najpierw algorytm optymalnego kolorowania wierzchołków grafu

(Maghout Kh. :Sur la determination des nombres de stabilite et du nombre chromatique

d'un graph. C. R. Acad. Csi. Paris 1959, No, 25, pp. 3522-3523), przytoczony w pracy

B. Korzana "Elementy teorii grafów i sieci" [Kor78].

W algorytmie tym wyróżniamy trzy etapy:

1. Znajdujemy wszystkie maksymalne zbiory wewnętrznie stabilne Wk grafu G, np.

przy pomocy algorytmu wyznaczania wszystkich baz minimalnych:

- numerujemy wierzchołki grafu G i przyporządkowujemy im zmienne

boolowskie x,

- numerujemy gałęzie grafu liczbamij=l, ...,m m=\UI i tworzymy binarnątablicę

incydencji grafu,
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- tworzymy wyrażenie boolowskie,

- przekształcamy wyrażenie boolowskie do postaci minimalnej formuły

addytywnej (mfa),

- określamy wszystkie bazy minimalne następująco:

a) liczba baz minimalnych jest równa liczbie iloczynów występującychw mfa,

b) każda baza minimalna jest określonaprzez odpowiedni iloczyn: do

podzbioru jej wierzchołków wchodzą te, których zmienne występują

w danym iloczynie.

Znajdujemy wszystkie minimalne pokrycia zbioru W zbiorami Wk według

algorytmu:

- zapisujemy zbiór W i podzbiory Wk w postaci macierzy B,

- wypisujemy formułę funkcji boolowskiej,

- przekształcamy formułę funkcji do postaci minimalnej formuły addytywnej

(mfa), tzn. nieredukowalnej sumy iloczynów boolowskich,

- iloczyny mfa określają minimalne pokrycia tworzone przez podzbiory Wk

odpowiadające zmiennym występującymw odnośnych iloczynach. Iloczyn

o najmniej szej liczbie zmiennych określa pokrycie najmniej W kroku

drugimybieramy dowolne pokrycie najmniej liczne i tworzymy z niego podział

zbioru W na podzbiory wewnętrznie stabilne, tzn. podział najmniej liczny

wyznaczający optymalne pokolorowanie wierzchołków grafu. Stosujemy do tego

celu metod). yznaczamy ze zbiorów WI"",Wn tworzących pokrycie w następujący

sposób:

Powyższy algorytm koloruje żądany graf, wykorzystując optymalną liczbę

kolorów. Na tym kończą się jego zalety, gdyż jest wybitnie czasochłonny. Powodem
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dwukrotne (w etapach 2 i 3) przekształcanie formuły funkcji boolowskiej do mfa.

'l..."lrAI"l'lI" plan zajęć to najczęściej graf o kilkuset wierzchołkach, zatem ta metoda

jest nieprzydatna, wobec wymagań autora, że poszukiwany algorytm

~"lrł',nr1t:l"Yl... t:l planu powinien być między innymi szybki.

Nie rezygnując z użycia powyższego algorytmu kolorowania, autor poddaje go

.L.&..&.""-__ I.&. .. dla zwiększenia szybkości działania.

...................... '-/..., ........ OPTYMALNEGO ALGORYTMU KOLOROWANIA GRAFU

zauważyć, że:

w etapie 3 ze wszystkich otrzymanych pokryć minimalnych wybieramy pokrycie

najmniej liczne,

gdyby podczas realizacji etapu 2 mogli, bez przekształcania formuły funkcji

boolowskiej do mfa, uzyskać tylko jedno najmniej liczne pokrycie minimalne, wtedy,

zdecydowanie zmniejszyłoby się zużycie czasu dla wykonania 2 etapu algorytmu

kolorowania.

Modyfikujemy 2 etap algorytmu kolorowania w następujący sposób:

1. otrzymaną formułę boolowską przekształcamy do takiej postaci, aby najpierw

zgrupować nawiasy, w których jakiś składnik (np. xl) występuje najwięcej razy,

potem z pozostałych nawiasów grupujemy te, w których znów jakiś składnik (teraz

inny niż w pierwszej grupie) występuje najwięcej razy, i tak dalej, aż całą formułę

boolowskąpogrupujemy opisaną wcześniej metodą,

2. ponieważ (a+b)(a+c) ... (a+d)==a+bc...d, zatem z każdej grupy nawiasów otrzymamy

sumę wspólnego, najczęściej występującego składnika i iloczrafu. wiasie jest więcej

niż dwa składniki) składników pozostałych,

3. z postaci uzyskanej w punkcie poprzednim otrzymujemy sumę iloczynu pierwszych

składników i sumoiloczynu różnych składników.
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łaśnie ten, uzyskany w punkcie 3, iloczyn pierwszych składnikówjest poszukiwanym

.·••·. .: ~lr1"'~T'n'1Aln"l minimalnym, jednym z najmniej licznych.

(ilustrujący modyfikację2 etapu optymalnego algorytmu kolorowania)

formuły boolowskiej

f == (x,+X2)(X2+X3)(Xl +X3)(X3+X4)(X4+Xs)(X4+X6),

nawiasy

f == (X4+X3)(X4+Xs)(X4+X6) (x. +X2)(Xl +X3)(X2+X3),

Irr101''''7"''(TC1"t:llt:lf' Z własności (a+b)(a+c) ... (a+d)==a+bc...d mamy

f== (X4+X3XSX6) (XI+X2X3)(X2+X3),

wyznaczamy iloczyn tylko pierwszych elementów z każdego nawiasu

X4X4X4XIXIX2 ,

po uwzględnieniu własności

XIXI==XI oraz X4X4==X4

że jednym z najmniej licznych iloczynów mfa będzie

XIX2X4 ·

Zastosowana modyfikacja pozwala, przede wszystkim, wydatnie skrócić czas

wykonania algorytmu kolorowania grafu. W kilkunastu praktycznych zastosowaniach

zmodyfikowany algorytm dawał wyniki optymalne pod względem liczby uzyskanych

kolorów. Czy tak jest w ogólnym przypadku, można będzie stwierdzić dopiero po

przeprowadzeniu formalnego dowodu, co w tej chwili nie wydaje się łatwe.

Wnioski:

1. Obserwacja planów nauczania i otrzymanych wyników (planów zajęć) pozwala

uznać, że minimalna liczba kolorów potrzebnych do kolorowania grafów jest

wyznaczona przez największą sumę spośród sum godzin liczonych po kolumnach
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lub po wierszach tabeli. W przypadku łączenia grup na jednym przedmiocie

(przykład 4) minimalna liczba kolorów jest nadal liczona tak samo jak powyżej. Gdy

jednak jakaś grupa w tym samym czasie ma odbywać zajęcia z dwóch przedmiotów,

czyli jest podzielona na podgrupy (przykład 5), wtedy minimalna liczba kolorów

zwiększa się odpowiednio do liczby godzin drugiego przedmiotu.

Algorytm, ze względu na liczbę użytych kolorów, daje wyniki optymalne, jednak jest

wystarczający do rozwiązywania tylko niewielkich zadań. Mimo zastosowania

modyfikacji, nie spełnia oczekiwań związanych z przyspieszeniem czasu

wykonywania. Dla bardziej rozbudowanych planów nauczania trudno jest uzyskiwać

wyniki w rozsądnym terminie. Powodem jest bardzo czasochłonna procedura

wyznaczania minimalnej formuły addytywnej.

3. Poza tym, algorytm jest mało elastyczny dla celów układania planu zajęć, gdyż

podczas kolorowania grafu wyznacza pokrycie minimalne, co ściśle wiąże określone

kolory z wierzchołkami. Istnieje takie ograniczenie zadania, które wymaga, aby

w planie pewne zajęcia nie mogły odbywać się w określonych godzinach. Zatem,

dopiero po pokolorowaniu grafu należałoby dodatkowo użyć procedury, która

zamieniłaby kolory niektórych wierzchołków tak, aby spełnione było podane wyżej

ograniczenie.

4. 2. 2. Metoda suboptymalnego kolorowania grafu.

Niepowodzenia związane z długotrwałym czasem wykonywania algorytmu

optymalnego kolorowania grafu spowodowały poszukiwania innych metod nawet

okupionych optymalnością uzyskiwanych wyników. Efektem tych poszukiwań jest
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jednej z metod suboptymalnego kolorowania: metody macierzy

....rłr'h1j~nc:IT"lXT (WoodD. A technique for colouring a graph applicable to large scale

problems. The Computer Journal 1969, No 4), również przedstawionej

pracy B.Korzana [Kor78].

Podstawą tej metody jest rozumowanie: Jeżeli w optymalnie pokolorowanym

afie weźmiemy dowolną marszrutę, to dla liczby kolorów grafu równej 2 wierzchołki

arszruty będą pokolorowane na przemian to jednym, to drugim kolorem, w przypadku

~_..L~'.JL...J_I liczby kolorów ten sam kolor powinien pojawiać się dość często.

przez odległość dij określimy ilość gałęzi występujących między

Xż,Xj w ciągu wyznaczającym marszrutę, to wierzchołki Xi,Xj leżące

odległości dij = 2 będą, przy optymalnym pokolorowaniu, prawie zawsze miały ten

kolor, pod warunkiem przechodzenia przez nie dużej ilości marszrut. Można zatem

L.J..L..L....... ..L_L..J_ takie pary wierzchołków, przez które przechodzi duża liczba marszrut i ich

wzajemna odległość w tych marszrutach dij = 2 oraz nadać tym wierzchołkom ten sam

kolor. W algorytmie dla każdej pary wierzchołkówXi,Xj wyznacza się liczbę cij marszrut

długości dij = 2, łączących te wierzchołki. Liczby cijtworząmacierz C = [ciJ]n x n , zwaną

macierzą podobieństw (podobieństwa wierzchołków ze względu na ich kolor). Para

wierzchołków o największej liczbie ciJ' otrzymuje jeden kolor, potem przechodzi się do

następnych par o największych wartościach cij i postępując zgodnie z zasadami

kolorowania (przyległe wierzchołki muszą mieć różne kolory) dokonuje się kolejnego

kolorowania.

Zwięźle algorytm wygląda tak:

1. Dla grafu zwykłego G, zadanego za pomocą macierzy przyległości R(G) = [rij]n x n ,

tworzymy macierz podobieństwC = [Cij] n x n , gdzie



nadawania wierzchołkom kolorów.

punktu 3 z nowąwartościąp.

gdy Xi' X j mają wspólną krawędź

w przeciwnym przypadku
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f .. = {l
lJ O

dla i = j

dla f .. =1lJ

dla r.. = O
lJ

o
cij = -1

Algorytm ten jeszcze nie w pełni nadaje się do układania planów zajęć. Aby go

W przeciwnym przypadku para wierzchołków inicjuje nowy kolor.

można nadać jeden z używanych już kolorów, to nadajemy ten kolor.

3) Żaden z wierzchołków x; Xj nie ma koloru. Wtedy, jeżeli obu wierzchołkom

wierzchołków o wartości Cij == p;

przypadku Xj nie otrzymuje żadnego koloru i przechodzimy do następnej pary

zjuż używanych kolorów. Jeżeli tak, to nadajemy ten kolor. W przeciwnym

2) Wierzchołek x, jest ubarwiony, a wierzchołek Xj nie ma nadanej barwy. Wtedy

badamy, ze względu na przyległość, czy można wierzchołkowi Xj nadać jeden

rozpatrywania następnej pary wierzchołków o wartości ci} == p;

1) Obydwa wierzchołki mają już przyporządkowane kolory - przechodzimy do

Dla każdej pary wierzchołków Xi,Xj, takiej że ci} == p, sprawdzamy która z poniższych

Obliczamy p = ~~x cij .
l,j

sytuacji ma miejsce i odpowiednio postępujemy:

wierzchołki zostały pokolorowane. W przeciwnym przypadku przechodzimy do

4. Podstawiamy p: == p-l i sprawdzamy czy p>O ? Jeżeli nie, to KONIEC - wszystkie

dostosować do tego celu, autor dodaje warunek spełniania ograniczeń zadania

warunku spełnialności ograniczeń odbywa się w trzecim kroku algorytmu, podczas

(opisanych w punkcie 4.2.3), które musi spełniać uzyskany plan zajęć. Sprawdzanie
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Pełny i zmodyfikowany suboptymalny algorytm kolorowania grafu napisany

pseudokodzie ma następującą postać:

for i:=l to LiczbaWierzchołków-l do
for j: =i+1 to LiczbaWierzchołków do
if rtj=O

fi

then Cij-:=L rikrkj
k=l

elsecij':=-l;
p = ~ąxCij;

l,j

whilep>O do
begin
for i:=l to LiczbaWierzchołków-l do
for j:=i+ 1 to LiczbaWierzchołków do
if cij' = p
then

begin
if Xi, Xi nie są pokolorowane
then

if możnaużyć koloru istniejącego dla xi Xi

i spełniają one ograniczenia zadania
then kolorujemy Xi, Xi

else inicjujemy nowy kolor i kolorujemy nim x; Xi

jeśli spełniają one ograniczenia zadania;
if x, ma kolor, a xi nie
then

if możnaużyć koloru istniejącego dla xi
i spełnia on ograniczenia zadania

then kolorujemy xi ;
end;

p:=p-l;
end;

Wnioski:

1. Przy zastosowaniu suboptymalnej metody kolorowania grafu dla małej liczby

wierzchołków, liczba użytych kolorów często jest większa od optymalnej.

Zwiększenie liczby wierzchołków grafu powoduje zbliżenie do rozwiązania

z optymalną liczbą kolorów lub wręcz uzyskanie jednego z takich rozwiązań.

2. Przeprowadzone testy programu, realizującego algorytm pokazały bardzo duże

przyspieszenie w uzyskiwaniu rozwiązania.
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Algorytm suboptymalny jest bardziej przydatny do układania planu zajęć od

algorytmu optymalnego, gdyż umożliwia spełnianie ograniczeń zadania na etapie

kolorowania grafu.

2. 3. Ograniczenia uwzględniane podczas etapu kolorowania grafu.

Wśród ograniczeń, jakie musi spełniać zadanie układania planu zajęć, możemy

również takie, których nie można uwzględnić w strukturze grafu. Często nie

to możliwe ze względu na charakter ograniczeń, czasem jest nieopłacalne albo

z innych uwarunkowań, o czym bardziej szczegółowo piszemy dalej.

Do zastosowania w algorytmie, prezentowanym w tej rozprawie, autor wybrał

kilka spośród wielu możliwych ograniczeń. Kryterium wyboru stanowiła częstość ich

występowania w warunkach rzeczywistych, podczas układania planów zajęć w różnych

szkołach. Do wszystkich, wymienionych poniżej, podajemy opis i sposób ich realizacji

w algorytmie.

Są to następujące ograniczenia:

Ograniczony czas pracy szkoły.

Ograniczenie to oznacza, że szkoła w ciągu dnia jest otwarta określoną liczbę

godzin. Fakt ten implikuje ograniczoną liczbę kolorów, jakie można używać podczas

kolorowania wierzchołków. Niedostateczna liczby kolorów może spowodować brak

rozwiązania zadania. Dzieje się tak wtedy, gdy powstały w etapie transformacji graf

wymaga większej liczby kolorów niż jest dostępna.

Ograniczona liczba dostępnych sal lekcyjnych.

W szkole istnieje tylko określona liczba sal lekcyjnych i może ich być (najczęściej

jest) mniej niż klas czy grup, które mają zajęcia. Zatem, liczba jednocześnie

prowadzonych zajęć me może przekraczać liczby dostępnych sal. Częściowo

warunek taki jest realizowany na etapie tworzenia grafu, przy pomocy ograniczenia:
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Dwóch (lub więcej) nauczycieli musi mieć zajęcia w jednej sali (punkt 4.1.1). Nie

jest opłacalne umieszczenie pełnej realizacji ograniczenia w strukturze grafu, gdyż

spowoduje to zbyt wielkie skomplikowanie grafu. Często kosztem jednego czy kilku

"okienek" w planie uzyskamy plan lepszy i bardziej dostosowany do potrzeb i

charakteru danej szkoły, gdy ograniczenie liczby sal szkoły uwzględnimy na etapie

kolorowania grafu, Dla realizacji tego ograniczenia, w punkcie 3 algorytmu

suboptymalnego ustalamy, że liczba wierzchołków (reprezentujących zajęcia klas i

nauczycieli) jednej barwy nie może przekraczać liczby dostępnych sal, ponieważ

każdy kolor używany w kolorowaniu grafu oznaczajedną godzinę w planie.

Nauczyciel prowadzi zajęcia tylko w określonych godzinach.

Ponieważ niektórzy nauczyciele pracują w kilku szkołach lub mają wymagania,

dotyczące godzin pracy, konieczne jest umieszczenie ich zajęć w planie zajęć

w określonych godzinach. W grafie, wierzchołki nauczyciela kolorujemy tylko tymi

kolorami, które oznaczają dostępne dla niego godziny.

Nauczyciel nie może mieć zajęć w określonych godzinach lub dniach.

Czasem jest odwrotnie niż w ograniczeniu poprzednim. Istnieje w planie zajęć

szkoły kilka takich godzin, w których nauczyciel nie może mieć zajęć. Wtedy

wierzchołków grafu, reprezentujących zajęcia nauczyciela, nie kolorujemy tymi

kolorami, które oznaczają godziny zabronione dla nauczyciela.

Klasa (grupa) nie może mieć zajęć w określonych godzinach lub dniach.

W niektórych szkołach pewne klasy lub grupy z różnych powodów nie mogą mieć

zajęć w określonych godzinach. Przykładem mogą być szkoły wiejskie, w których ze

względu na dojazdy do szkoły i wyjazdy po zajęciach nie wszyscy uczniowie

rozpoczynają i kończą zajęcia o tych samych godzinach. Dla realizacji tego

ograniczenia, wierzchołków grafu reprezentujących zajęcia klasy (grupy) me

kolorujemy tymi kolorami, które oznaczają godziny zabronione dla klasy.
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Określony przedmiot może odbywać się tylko w określonych godzinach.

Czasem zachodzi przypadek, że pewne przedmioty muszą odbywać SIę w ściśle

określonych godzinach. Spowodowane to może być, na przykład wynajęciem basenu

na zajęcia z pływania w godzinach najtańszych lub najmniejszego ruchu. Realizując

to ograniczenie w algorytmie, tym wierzchołkom grafu, które reprezentują dany

przedmiot (dokładnie: wierzchołkom, reprezentującymnauczyciela i klasy lub grupy,

w których nauczyciel prowadzi zajęcia tego przedmiotu), są nadawane tylko te

kolory, które oznaczają dostępne dla niego godziny.

W danym dniu może się odbyć tylko jedna godzina danego przedmiotu.

Dla właściwego obciążenia uczniów, dany przedmiot może wymagać realizacji

poprzez przeprowadzanie zajęć tylko po co najwyżej jednej godzinie dziennie. Inny

przykład obejmuje sytuację, gdy zaplanowane są tylko dwie godziny zajęć

tygodniowo danego przedmiotu i niewygodnie byłoby je przeprowadzać w jednym

dniu. W takich przypadkach, algorytm eliminuje przypadek nadania kolorów z tego

samego dnia dla każdych dwóch wierzchołków, reprezentujących zajęcia danego

przedmiotu. Czyli wszystkie wierzchołki przedmiotu będą miały takie kolory, że

każda godzina zajęć przedmiotu umieszczona zostanie w innym dniu. Oczywiście,

gdy tygodniowa liczba godzin przedmiotu będzie większa niż tygodniowa liczba dni

pracy szkoły, przestrzeganie tego ograniczenia doprowadzi do braku rozwiązania

zadania, czyli nie uzyskamy ułożonego planu zajęć.

Zajęcia określonegoprzedmiotu mogą się odbywaćw blokach dwugodzinnych.

Jest to ograniczenie sprzeczne z poprzednim i musi być używane zamiast niego.

Powodem jego wprowadzenia jest fakt, iż niektóre przedmioty (np. język polski)

mogąbyć umieszczone w planie w taki sposób, że część zajęć odbywa się w jednym

(lub więcej) bloku dwugodzinnym, a reszta po jednej godzinie. Dla realizacji tego

ograniczenia, algorytm stara się nadać dwóm wierzchołkom (lub kilku parom
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wierzchołków) przedmiotu dwa kolejne kolory z tego samego dnia, a pozostałym

wierzchołkom w taki sposób jak w ograniczeniu poprzednim.

określonegoprzedmiotu muszą się odbywaćw blokach.

Ponieważ niektóre przedmioty są realizowane tylko w blokach dwugodzinnych

(np. informatyka), więc potrzebna jest realizacja takiego ograniczenia. Algorytm,

napotykając pierwszy wierzchołek przedmiotu, szuka drugiego i nadaje parze

wierzchołkówkolejne kolory, oznaczające godziny zajęć z tego samego dnia.

Wszystkie zajęcia klasy (grupy) w jednym dniu nie przekraczają pewnej liczby godzin.

Ze względu na efektywność nauczania i wiek uczniów liczba godzin zajęć w jednym

dniu nie może przekraczać 5, 6 czy 7 godzin, w zależności od poziomu nauczania.

Algorytm sprawdza czy nadanie koloru kolejnemu wierzchołkowi klasy (grupy) nie

spowoduje przekroczenia maksymalnej liczby wierzchołków grafu o kolorach z tego

samego dnia. Jeśli tak się stanie, wtedy szuka koloru z innego dnia i w miarę

możliwości go nadaje.

4. 3. Transformacja pokolorowanego grafu na plan lekcji.

Ponieważ wierzchołki jednego koloru reprezentują zajęcia, które mogą się

odbywać jednocześnie, możemy więc teraz przenieść wszystkie zbiory pokolorowanych

wierzchołków (odpowiednio je opisując)w odpowiednie miejsca do tablicy planu zajęć.

Podczas realizacji tego etapu, należy uwzględnić wierzchołki usunięte przy tworzeniu

grup łączonych i umieścić reprezentowane przez te wierzchołki zajęcia w planie. Czyli,

dla danej godziny i dla danej klasy (grupy) umieszczamy w planie nauczyciela, który

prowadzi zajęcia reprezentowane przez pokolorowany wierzchołek.



ROZDZIAŁ 5.

Zastosowanie algorytmu do układania planów zajęć.

Algorytm, zaprezentowany w poprzednim rozdziale, został przetestowany

poprzez ułożenie całego szeregu planów zajęć. Pierwszym zadaniem, z którym się miał

uporać, było ułożenie prostego planu dla 3 klas, 3 nauczycieli i 3 sal. Następnymi były

plany o różnych rozmiarach, które dodatkowo musiały spełniać różne ograniczenia.

Prawie wszystkie zadania zostały ułożone przez autora rozprawy. Słowo "ułożone" nie

oznacza dostosowania ich specjalnie do algorytmu. Oznacza, że zostały utworzone

w taki sposób, aby w każdym występowało co najmniej jedno z ograniczeń

opisywanych w rozdziale poprzednim. Autor uczynił to w celu pokazania, jak algorytm

radzi sobie z niewielkimi zadaniami. Ponieważ jednym z celów tej pracy jest

przedstawienie algorytmu, przydatnego w praktyce, przeprowadzany test nie byłby

pełny bez sprawdzenia działania algorytmu w codziennej praktyce szkolnej przy

układaniu rzeczywistych planów zajęć z istniejących szkół. Dwa ostatnie zadania to

ułożenie planów lekcji dla szkoły podstawowej i zespołu szkół, w skład którego

wchodzi kilka różnych szkół. Dokładny opis wszystkich zadań znajduje się poniżej.

Dla realizacji testu algorytm został zapisany w jednym z języków programowania:

Delphi 2.0. Programy powstały dwa. Jeden z nich posiada dwie wersje: pierwsza stosuje

optymalny algorytm kolorowania grafu, druga algorytm zmodyfikowany. W drugim

programie używa się algorytmu suboptymalnego. Uruchomiono je na dwóch

komputerach: pierwszym z procesorem Pentium 100MHz i 32 MB pamięci operacyjnej

(typowym przedstawicielem szkolnych pracowni komputerowych), drugim

z procesorem Celeron 500MHz i 64 MB pamięci operacyjnej. Programy działały pod

systemami Windows 95 i 98.
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Dane wejściowe programów zawierały:

• listę klas z podziałem na grupy (jeśli był podział na grupy),

• listę nauczycieli,

• listę przedmiotów,

• listę sal lekcyjnych,

• przydział czynności - program nauczania,

• listę ograniczeń (np. przypisanie nauczyciela do sali, dzienna liczba godzin zajęć

klasy, określone godziny pracy nauczyciela itp.).

Wyniki działania programów stanowiły plany lekcji dla klas i dla nauczycieli. Plan

lekcji dla klasy zawiera informację o tym, z którym nauczycielem klasa (lub jej grupa)

ma lekcje w przeznaczonych dla niej godzinach. I odwrotnie, plan dla nauczyciela

zawiera informację o tym, która klasa ma z nim zajęciaw jego godzinach pracy.

Uzyskane wyniki testu (w postaci tabel) przedstawiamy w p. 5.2. wraz

z odpowiednim komentarzem do każdego zadania. Na zakończenie rozdziału

omawiamy uzyskane wyniki i przedstawiamy wnioski.

5.1. Opis zadań testujących algorytm.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe omówienie zadań, których rozwiązań

testowane programy poszukiwały podczas wykonywania całego testu. Kolejne zadania

oznaczamy dużymi literami alfabetu A, B, C ... itd. Na początku każdego z nich

umieszczamy informacje, przede wszystkim, o liczbie klas (i grup) i nauczycieli oraz

ewentualnie o liczbie sal, przedmiotów i godzin, w których plan ma być ułożony.

Następnie prezentujemy program nauczania czyli przydział zajęć nauczycieli

w poszczególnych klasach lub grupach. Opis zadania kończą informacje

o ograniczeniach zadania, jeśli je posiada.
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ł'r~[)Dlem A.

L..JU-"'~-""''''''.''''''''' polega na ułożeniu planu dla 3 klas, 3 nauczycieli w 3 salach.

Nauczyciel\Klasa kI k2 k3

nI 1 1 1

n2 1 1 1

n3 1 1 1

Tab. 5.1. Program nauczania problemu A.

Tutaj, podobnie jak A, musimy ułożyć plan dla 3 klas, 3 nauczycieli i 3 sal. Różnicę

stanowi poniższy program nauczania, w którym jeden z nauczycieli ma więcej niż jedną

godzinę zajęć w klasie.

Nauczyciel\Klasa kI k2 k3

nI 1 1 1

n2 2 1 2

n3 - 1 1

Tab. 5.2. Program nauczania problemu B.

Problem C.

Podobnie jak w A i B mamy 3 klasy, 3 nauczycieli i 3 sale.

Nauczyciel\Klasa kI k2 k3

nI 1 1 1

n2 1 1 1

n3 1 1 -

Tab. 5.3. Program nauczania problemu C.

Klasy k2 i k3 podczas zajęć z nauczycielem n2 sąpołączone.
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ł'r()Dllem D.

klasy, 3 nauczycieli i 3 sale.

Nauczyciel\Klasy kI k2 k3

nI 1 1 1

n2 1 1 1

n3 1 1 -

Tab. 5.4. Program nauczania problemu D.

Klasa k3 jest podzielona na dwie grupy, z których jedna ma zajęcia z nauczycielem nI ,

a druga z n2.

Problem E.

Należy ułożyć plan dla 5 klas, 5 nauczycieli i 5 sal.

Nauczyciel\Klasa kI k2 k3 k4 k5

nI 1 1 1 1 1

n2 1 1 1 1 1

n3 1 1 1 1 1

n4 1 1 1 1 1

n5 1 1 1 1 1

Tab. 5.5. Program nauczania problemu E.

Zadanie E wybrane zostało tylko ze względu na zwiększenie rozmiaru, w stosunku do

zadania A. Dzięki temu możliwe było zbadanie, jak zwiększenie rozmiaru zadania

wpłynie na szybkość i optymalność ułożenia planu.

Problem F.

Następne zadanie pochodzi z praktyki szkolnej. Polega na ułożeniu planu 735

godzin zajęć zespołu kilku szkół. W zespole było 21 klas z 4 szkół (Szkoła

Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące, Liceum Zawodowe i Zasadnicza Szkoła
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34 nauczycieli i 19 sal. Razem mamy 21 klas i 55 grup, ponieważ

klasy są podzielone nawet na 4 grupy dla przeprowadzenia zajęć języków

obcych, podział na dwie grupy jest przeprowadzony dla zajęć WF-u, informatyki itp.

Przykład wybrany został ze względu na podział klas na więcej niż dwie grupy,

a wiele grup nie może odbywać zajęć w tym samym czasie. Poniżej umieszczamy

tabele, zawierające listy klas, nauczycieli, przedmiotów i sal oraz program nauczania.

Klasa Liczba Klasa Liczba
grup grup

8a 2 3c 4
8b 2 4a 2
la 2 4b 2
lb 3 2LZ 3
lc 2 3LZ 3
Id 2 4aLZ 2
2a 4 4bLZ 2
2b 4 lZ 2
2c 4 2Z 2
3a 4 3Z -
3b 4 - -

Tab. 5.6.Lista klas problemu E.

Nauczyciel - przedmiot nauczany Nauczyciel - przedmiot nauczany
poll - język polski mat2 - matematyka
pol2 - język polski mat3 - matematyka
pol3 - język polski fizl - fizyka
pol4 - język polski fiz2 - fizyka
pol5 - język polski fizch - fizyka i chemia
angl - język angielski che - chemia
ang2 - język angielski tech - technika
niel - język niemiecki infl - informatyka
nie2 - język niemiecki inf2 - informatyka i mechaniz,
nie3 - język niemiecki ekon - ekonomika, rachunkowo
hisl - historia masz - maszynopisanie
hisl - historia pra - prawoznawstwo
hisl - historia wf} - wychowanie fizyczne
bioI - biologia wf2 - wychowanie fizyczne
bio2 - biologia wf3 - wychowanie fizyczne, PO
geo - geografia wf4 - wychowanie fizyczne

matl - matematyka reI - religia

Tab. 5.7. Lista nauczycieli problemu E.
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Oznaczenie Przedmiot Oznaczenie Przedmiot
~.pol język polski inf informatyka
~.niem język niemiecki was was
j.ang język angielski WF wychowanie fizyczne
hist historia L.wych lekcja wychowawcza
mat matematyka ekon ekonomika
fiz fizyka rach rachunkowość

che chemia stat statystyka
geo geografia org organ. pracy biur.
bio biologia masz maszynopisanie
po przysposobienie mech mechanizacja

obronne
plas plastyka pra prawoznawstwo
tech technika reI religia

Tab. 5.8. Spis nauczanych przedmiotów problemu E.

Sala Przeznaczenie Sala Przeznaczenie
pl gabinet polonistyczny fiz gabinet fizyczny
p2 gabinet polonistyczny chem gabinet chemiczny
p3 gabinet polonistyczny ekon gabinet ekonomiczny
nie gabinet języka inf gabinet informatyczny

niemieckiego
ang gabinet języka angielskiego masz gabinet maszynopisania
mI gabinet matematyczny l reI gabinet katechetyczny
m2 gabinet matematyczny 2 stoI gabinet dodatkowy
his gabinet historyczny SD duża sala gimnastyczna
geo gabinet geograficzny SM mała sala gimnastyczna
bio gabinet biologiczny - -

Tab. 5.9. Lista sal lekcyjnych problemu E.

Trzy następne strony zawierająprogram nauczania zespołu szkół.
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Nr Przedmiot Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
1 wf 8a 1 8b 1 -
2 wf la 1 lb 1 Id 1
3 wf 2a 1 2b 1 2LZ 1
4 wf 4a 1 4b 1 4bLZ 1
5 wf 2c 2 2LZ 2 -
6 wf 3a 1 3b 1 3LZ 1
7 wf 4a 2 4b 2 -
8 me 2a 1 2b 1 2c 1
9 me 2a 2 2b 2 2c 2
10 me 2a 3 2b 3 2c 3
11 me 2a 4 2b 4 2c 4
12 ang 2a 1 2b 1 2c 1
13 ang 2a 2 2b 2 2c 2
14 ang 2a 3 2b 3 2c 3
15 ang 2a 4 2b 4 2c 4
16 me 3a 1 3b 1 3c 1
17 me 3a 2 3b 2 3c 2
18 me 3a 3 3b 3 3c 3
19 me 3a 4 3b 4 3c 4
20 ang 3a 1 3b 1 3c 1
21 ang 3a 2 3b 2 3c 2
22 ang 3a 3 3b 3 3c 3
23 ang 3a 4 3b 4 3c 4
24 me 4a 1 4b 1 -

Tab. 5.13. Lista grup łączonych problemu E.

Opisywane zadanie rozwiązywane było w dwóch postaciach. Pierwsza z nich nie

zawierała żadnych ograniczeń. Druga postać zadania, postawionego przed algorytmem,

zakładała spełnialność kilku ograniczeń. Przede wszystkim, było to zapewnienie

gabinetu dla każdych zaplanowanych zajęć lekcyjnych, czyli ograniczona liczba sal.

Następnie, pewne pary nauczycieli musiały korzystać z tego samego gabinetu

przedmiotowego, co implikowało prowadzenie zajęć w danej chwili tylko przez jednego

z nich. Trzecie ograniczenie stanowiło założenie, że niektóre różne grupy tej samej

klasy nie mogą mieć zajęć jednocześnie. Na przykład,w klasie 2a grupa łączonajęzyka

angielskiego nie może mieć jednocześnie zajęć z grupą drugą, która ma wf, gdyż część

uczniów grupy językowej jest równieżw składzie grupy drugiej.

Lista przydziałównauczycieli do sal znajduje się w następnej tabeli.



75

Nr Sala Nauczyciel I Nauczyciel 2 Nr Sala Nauczyciel l Nauczyciel 2
1 pl pol l 11 fiz fizI fiz2
2 p2 pol l 12 chem chem
3 p3 po15 13 ekon ekon
4 nie nie l 14 inf infl inf2
5 ang angI 15 masz masz
6 mI mat l 16 reI rel
7 m2 mat2 17 stol
8 his his l his2 18 SD wf! wf2
9 geo geo 19 SM wf3 wf4
10 bio bioI

Tab. 5.14. Lista przydziałów sal do nauczycieli problemu E.

Pozostali nauczyciele mogli uczyć w dowolnym wolnym gabinecie.

Lista grup, które nie mogą odbywać zajęć jednocześnie zawierała:

• wszystkie grupy językowe klas drugich i trzecich Liceum Ogólnokształcącego,

gdyż były one grupami łączonymi międzyoddziałowo i nie mogły odbywać się

w tym samym czasie zajęcia grup z innych przedmiotów niż języki obce,

• zajęcia grupy Ib_3 z nauczycielem wf4 w klasie Ib Liceum Ogólnokształcącego,

które nie mogły się odbywać jednocześnie z zajęciami grupy l b l

z nauczycielami angI, nie2, bioż, fizI, chem, wf3 oraz grupy Ib 2

z nauczycielami ang l, nie2, bioż, fiz l, chem, wf}.

• zajęcia grupy 2LZ_3 z nauczycielem wf2 w klasie drugiej Liceum Zawodowego,

które nie mogły odbywać się jednocześnie z zajęciami grup 2LZ_I i 2LZ_2

z nauczycielami inf2 oraz masz,

• zajęcia grupy 3LZ_3 z nauczycielem wf} w klasie trzeciej Liceum Zawodowego,

które nie mogły odbywać się jednocześnie z zajęciami grupy 3LZ 2

z nauczycielami inf2 oraz masz.

Każda pozycja na liście grup, wprowadzanej do programów, miała budowę postaci:

(nazwa grupy 1, nauczyciel grupy 1, nazwa grupy 2, nauczyciel grupy2), gdzie grupa1
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oznaczają grupy, które nie można zaplanować w tej samej godzinie planu. Cała

zawierała 306 pozycji i dlatego nie została tutaj zamieszczona.

Innym zadaniem testowym było ułożenie harmonogramu zajęć w ośmioklasowej

podstawowej. Dane pochodzą z roku szkolnego 1998/99. W szkole uczyły się 33

(+ 42 grupy, ponieważ niektóre klasy były podzielone dla przeprowadzenia zajęć

WF-u, języków obcych, informatyki itp.) Pracowało w niej 51 nauczycieli.

W budynku szkolnym jest 27 sal lekcyjnych.

Podobnie jak w zadaniu poprzednim, programy rozwiązywały bieżące zadanie

w dwóch postaciach. Pierwsza z nich nie zawierała żadnych ograniczeń. W drugim

przypadku zadanie zawierało dwa ograniczenia. Oczywiście, było to zapewnienie sali

lekcyjnej dla każdych zaplanowanych zajęć lekcyjnych. Inne wymaganie to korzystanie

ze wspólnej sali przez co najmniej dwóch nauczycieli. Wspólne korzystanie z jednej sali

przez dwóch nauczycieli powoduje, że wierzchołki grafu reprezentujące zajęcia tych

nauczycieli będą w konflikcie, więc liczba potrzebnych sal lekcyjnych będzie mniejsza

o jedną. Jest to jeden ze sposobów, w jaki algorytm zrealizuje ograniczenie pierwsze.

Jeśli taki sposób będzie niewystarczający, podczas kolorowania grafu liczebność

zbiorów wierzchołkówjednego koloru może być ograniczana do liczby dostępnych sal.

Wszystkie tabele zawierające listy klas, nauczycieli, przedmiotów i sal oraz program

nauczania, opis ograniczeń zadania i jeden z ułożonych planów zawiera Dodatek B.

5.2. Efekty działania algorytmu.

Poniżej umieszczone zostały wyniki pracy opisywanych wcześniej programów

komputerowych. Omówienie każdego wyniku rozpoczyna graf, na który przekształcony

został program nauczania. W przypadkach zbyt rozbudowanych pokazujemy jedynie
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grafu lub podajemy jego OpIS, w postaci liczby wierzchołków i gałęzi.

szybkości wykonania zadania przez programy, z zaimplementowanymi

kolorowania optymalnym, zmodyfikowanym oraz suboptymalnym

w tabelach. Następnymi elementami opisów są ułożone plany

IHLJ\o.I"-ł-I.:3\"f...&-·YY.I.'-.I.1..I."-' w postaci tabel lub zbiorów informacji o liczbie okresów, "okienek",

niespełnienia ograniczeń zadania. Podczas opisu używać będziemy

algorytm optymalny, zmodyfikowany i suboptymalny, dla algorytmów

u..l.~.I..."""-''''''',.I...I...I..'''''' planu zajęć, stosującychodpowiednie algorytmy kolorowania grafu.

Wyniki dla problemu A.

Wierzchołki grafu oznaczają: l - zajęcia nauczyciela nl w klasie kI, 2 - zajęcia

nauczyciela n2 w klasie kI, ... i 9 - zajęcia nauczyciela n3 w klasie k3 z programu

nauczania.

8 1------+

Rys. 5.1. Grafdo zadania A.

Okres\Klasa kI k2 k3

I n2 n3 nI

2 n3 nI n2

3 nI n2 n3

Tab. 5.15. Plan utworzony przez algorytm optymalny problemu A.
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Okres\Klasa kI k2 k3

I nI n2 n3

2 n3 nI n2

3 n2 n3 nI

Tab. 5.16. Plan utworzony przez algorytm zmodyfikowany problemu A.

Okres\Klasa kI k2 k3

I nI n2

2 n2 nI n3

3 n3 nI

4 n3 n2

Tab. 5.17. Plan utworzony przez algorytm suboptymalny problemu A.

Pentium Celeron
Rodzaj algorytmu IOOMHz, 500MHz,

kolorowania 32 MB RAM, 64MB RAM,
Windows 95 Windows 98

optymalny 0,55 0,16

zmodyfikowany 0,44 0,16

suboptymalny 0,55 0,11

Tab. 5.18. Czasy wykonania zadania w sekundach dla problemu A.

Zadanie było niewielkiego rozmiaru i było wykonywane bardzo szybko.

Algorytmy optymalny i zmodyfikowany ułożyły plany optymalne, natomiast algorytm

suboptymalny użył zbyt wielu kolorów. Na słabszym komputerze algorytm

suboptymalny nie był szybszy od optymalnego, a uzyskiwał gorsze rozwiązania.
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Okres\Klasa kI k2 k3

l n2 nI n3

2 n2 n3 nI

3 nI - n2

4 - - n2

5 - n2 -

Okres\Klasa kI k2 k3

l nI n2 n3

2 n2 n3 nI

3 n2 nI -
4 - - n2

5 - - n2

Rys. 5.2. Grafdo problemu B.

oznaczone są podobnie jak w zadaniu A. Wyjątki to
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Tab. 5.19. Plan utworzony przez algorytm optymalny
i algorytm zmodyfikowany problemu B

\-------t 8 \-----------j 9 I------/; 10

ł-------l 2 )------t 3

Tab. 5.20. Plan utworzony przez algorytm suboptymalny problemu B.

dla problemu B.

.... _..L .. ~_..L..L.'"'..L .....~_...... 2, 3 - zajęcia nauczyciela n2 w klasie ki; 8,9 - zajęcia nauczyciela n2 w
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Pentium Celeron
Rodzaj algorytmu lOOMHz, 500MHz,

kolorowania 32 MB RAM, 64 MB RAM,
Windows 95 Windows 98

optymalny 0,99 0,39

zmodyfikowany 0,71 0,27

suboptymalny 0,61 0,17

Rys. 5.3. Grafdo problemu C.
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Wszystkie algorytmy uzyskały rozwiązarua optymalne ze względu na liczbę

Tab. 5.21. Czasy wykonania zadania w sekundach dla problemu B.

Wierzchołki grafu oznaczone są podobnie jak w poprzednich zadaniach. Jedynie

godzin użytych do rozmieszczenia zajęć w planie. Patrząc na uzyskane plany lekcji

godzin, aby uzyskać plan bez "okienek". Najszybszym był algorytm suboptymalny,

można zauważyć, że wystarczy zamienić miejscami całe zbiory zajęć z pewnych

szczególnie na nowocześniejszym komputerze.

Wyniki dla problemu C.

zajęcia nauczyciela n2 w grupie połączonej z klas k2 i k3 reprezentowane są w grafie

przez wierzchołeknumer 5.
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Okres\Klasa kI k2 k3

l nI n2 n2

2 n2 n3 nI

3 n3 nI -

Rys. 5.4. Grafdo problemu D.

/----r------+ 5 I------------{
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Tab. 5.22. Plan utworzony przez algorytmy: optymalny,
zmodyfikowany i suboptymalny problemu C.

Tab. 5.23. Czasy wykonania zadania w sekundach dla problemu C.

Pentium Celeron
Rodzaj algorytmu IOOMHz, 500MHz,

kolorowania 32 MB RAM, 64 MB RAM,
Windows 95 Windows 98

optymalny 0,17 0,05

zmodyfikowany 0,16 0,05

suboptymalny 0,44 0,11

W tym przykładzie, wszystkie algorytmy uzyskały wynik optymalny.

Poniższy graf jest podobny do grafu z zadania poprzedniego. Reprezentuje inny

Ograniczenie w postaci grupy łączonej nie przeszkodziło żadnemu algorytmowi

w uzyskaniu dobrego wyniku. Ciekawym zjawiskiem jest szybkość działania. Algorytm

suboptymalny wyraźnie odbiega od dwóch pozostałych. Na niekorzyść.

Wyniki dla problemu D.

program nauczania, a wierzchołek 7 to zajęcia nauczycieli nl i n2 w grupach klasy k3.
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Okres\Klasa kl k2 k3

l n3 - n1/o2

2 - n3 -

3 n2 nI -

4 nI 02 -

Tab. 5.24. Plan utworzony przez algorytmy: optymalny i zmodyfikowany problemu D.

Okres\Klasa kl k2 k3

l 02 nI

2 nI 02

3 n3 - n1/n2

4 n3

Tab. 5.25. Plan utworzony przez algorytmy suboptymalny problemu D.

Pentium Celeron
Rodzaj algorytmu lOOMHz, 500MHz,

kolorowania 32 MB RAM, 64 MB RAM,
Windows 95 Windows 98

optymalny 0,27 0,11

zmodyfikowany 0,17 0,05

suboptymalny 0,50 0,11

Tab. 5.26. Czasy wykonania zadania w sekundach dla problemu D.

W tym zadaniu, podobnie jak w poprzednim, algorytmy uzyskały rozwiązania

optymalne. Najwolniejszym był algorytm suboptymalny, szczególnie na komputerze

z ze starszym procesorem i miejsząilościąpamięci operacyjnej.
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dla problemu E.

Rysunku grafu z zadania nie przedstawimy, gdyż ma konstrukcję podobną do tego

z zadania A. Różnicę stanowi tylko jego rozmiar. Graf składa się z 25 wierzchołków

i 100 gałęzi.

Okres\Klasa kI k2 k3 k4 k5

l nI n2 n3 n4 n5

2 n2 nI n5 n3 n4

3 n5 n4 nI n2 n3

4 n4 n3 n2 n5 nI

5 n3 n5 n4 nI n2

Tab. 5.27. Plan utworzony przez algorytmy: optymalny i zmodyfikowany problemu E.

Okres\Klasa kI k2 k3 k4 k5

l nI n2 n3 n4 n5

2 n2 nI n5 n3 n4

3 n3 n4 nI - n2

4 n4 n3 n2 n5 nI

5 n5 - n4 n2 -

6 - n5 - nI n3

Tab. 5.28. Plan utworzony przez algorytmy suboptymalny problemu E.

Pentium Celeron
Rodzaj algorytmu IOOMHz, 500MHz,

kolorowania 32 MB RAM, 64 MB RAM,
Windows 95 Windows 98

optymalny 468 254

optymalny zmodyfikowany 468 242

suboptymalny 1,38 0,33

Tab. 5.29. Czasy wykonania zadania w sekundach dla problemu E.



84

Rozwiązania optymalne, uzyskane zostały przez algorytmy optymalny

i zmodyfikowany. Takiego wyniku nie daje algorytm suboptymalny, Autor sprawdził,

jakie wyniki daje algorytm dla programów nauczania postaci 4 x 4, 6 x 6 i 7 x 7. Dla

pierwszego przypadku rozwiązanie było optymalne, tak jak dla zadania A. Dla

pozostałych, zajęcia w planach były ułożone przy użyciu liczby godzin o jeden

większej niż optymalna. Może to, ale nie musi, świadczyć o zbyt małym rozmiarze tego

zadania, aby oczekiwać rozwiązań przynajmniej zbliżonych do optymalnego. Przy

zwiększeniu rozmiaru zadania, algorytm powinien się tak zachowywać.

W tym zadaniu po raz pierwszy możemy zauważyć zaletę algorytmu

suboptymalnego. Jest nią duża szybkość znajdowania rozwiązania, nawet jeśli nie jest

optymalne. Zamieszczona powyżej tabela pokazuje, jak duże są różnice w ilości czasu

zużywanego przez poszczególne algorytmy. Wyniki z tabeli potwierdzały, opisane

wyżej, próby dla programów nauczania 4 x 4 i innych. Potwierdziło się również

przypuszczenie autora, że zwiększenie rozmiaru może wydłużyć czas działania

algorytmów optymalnego i zmodyfikowanego do tego stopnia, że będzie to

nieopłacalne. Próba znalezienia rozwiązania dla zadania o grafie, posiadającym ponad

100 wierzchołków, skończyła się bez rozwiązania, po kilkunastu godzinach

oczekiwania na wynik. Szkolne plany zajęć to problemy o kilkuset wierzchołkach (jak

na przykład zadania F i G), zatem dalsze oczekiwanie na rezultat było bezcelowe,

dlatego program został zatrzymany.

Wyniki dla problemu F.

Uzyskany graf zawierał 631 wierzchołków, połączonych 19 781 gałęziami. Dla

jego zilustrowania przedstawiamy poniżej fragment, obejmujący tylko przydziały zajęć

nauczycieli uczących w klasie 2a (łącznie z grupami) liceum ogólnokształcącego.

Liczby opisujące wierzchołki oznaczają ilości godzin nauczyciela w klasie. Brak jest



cały graf tej klasy jest jeszcze obszerniejszy niż wynikałoby z przedstawianego obrazu.

również gałęzi łączących wierzchołki klasy 2a z wierzchołkami innych klas. Zatem,

2a 42a 32a 2

Rys. 5.5. Grafdo problemu F.

2a

inf1

wf2

wf3

wf4

ksiądz

geo
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Ze względu na obszerność uzyskanych planów lekcji me będą one tutaj

umieszczone (zawiera je Dodatek A), a jedynie omówione. Tabela, zawierająca czasy

wykonania zadania, obejmuje tylko wyniki dla algorytmu suboptymalnego. Dwa

pozostałe algorytmy nie zostały użyte do rozwiązania tego problemu. Sądząc na

podstawie uzyskanych wyników dla problemów poprzednich i przeprowadzonych prób,

rozmiar tego zadania powoduje, że czasy potrzebne na znalezienie rozwiązania byłyby

nie do przyjęcia.

Rodzaj algorytmu Pentium lOOMHz, Celeron 500MHz,
32 MB RAM, 64MB RAM,

kolorowania Windows 95 Windows 98

suboptymalny 28 minut 6 sekund 6 minut 40 sekund

Tab. 5.30 Czasy wykonania zadania dla problemu F.

Dość łatwo możemy określić, ile godzin w tygodniu potrzeba, aby ułożony plan

był optymalny ze względu na liczbę kolorów, użytych do pokolorowania wierzchołków

grafu z zadania. Maksymalna liczba godzin zajęć nauczyciela wynosi 30 (matl ), a klasy

32 (8a). Zatem można przypuszczać, optymalna liczba kolorów grafu wynosi 32.

Algorytm, w planie bez ograniczeń, uzyskał wartość większą o 9. Powodem takiego

wyniku może być fakt, że dla 21 klas i 55 grup dostępnych jest jednocześnie tylko 19

sal. Innym powodem może być sposób przydziału zajęć wf-u w niektórych klasach. Na

przykład: w klasach ósmych tylko jeden nauczyciel (wf3) uczy obydwie grupy, co

zwiększa minimalną liczbę godzin dla ułożenia zajęć klasy 8a do 35. Liczba ta stanowi

optymalną liczbę kolorów grafu. Liczba "okienek" klas i grup w tym planie stanowi

około 2,6 % ogółu zajęć. Dla nauczycieli liczba "okienek" wyniosła blisko 13,2 %.

Dla drugiego planu, uwzględniającego dodatkowe ograniczenia suma zajęć

nauczycieli wf3 (27) i wf4 (18), którzy muszą korzystać z jednej sali, liczba
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godzin wynosi 45. Jest to optymalna liczba godzin dla tego planu.

ułożonym planie algorytm uzyskał wynik 47 godzin. Ponieważ kolory 44 i 45 nie

były użyte do pokolorowania wierzchołków, możemy przyjąć wynik równy 45

godzinom, który jest liczbą optymalną. Liczba "okienek" klas i grup wyniosła około

4,2 % ogółu zajęć. Liczba "okienek" wielu nauczycieli zmalała, części nie zmieniła się,

a tylko nielicznych nieznacznie wzrosła.

Dla zespołu szkół ułożony był jeszcze dodatkowy, trzeci plan, w którym pewne

zajęcia zostały ułożone w tak zwanym przedplanie, jeszcze przed rozpoczęciem pracy

przez algorytm. W tym planie liczba użytych kolorów jest taka sama jak w planie

poprzedzającym, a liczba "okienek" klas i grup wzrosła do około 4,9 %.

Czas pracy algorytmu był zbliżony dla wszystkich trzech uzyskanych planów. Dla

planu z ograniczeniami czas wykonania zwiększył się o około 10 %, w stosunku do

czasu zużytego dla ułożenia planu bez ograniczeń. Jednak, patrząc na wyniki w tabeli

czasów, nie należy się tym martwić. Czasy wykonania zadania są krótkie.

Wyniki dla problemu G.

Graf, reprezentujący program nauczania z tego zadania ma 913 wierzchołków

i 24 485 gałęzi. Ułożone plany zajęć dla wszystkich 955 zajęć zawiera Dodatek B.

Rodzaj algorytmu Pentium lOOMHz, Celeron 500MHz,
32 MB RAM, 64 MB RAM,

kolorowania Windows 95 Windows 98

suboptymalny 57 minut 40 sekund 13 minut 39 sekund

Tab. 5.31. Czasy wykonania zadania dla problemu G.

Dla planu bez ograniczeń, optymalną liczbą potrzebnych godzin wynosi 34. Klasy

7d i 7e, a każda podzielona jest na dwie grupy, mająpo 24 zajęć w całości i po 5 godzin
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dla każdej grupy. Ponieważ każdy przedmiot, prowadzony w grupach, obie grupy

z tym samym nauczycielem, więc do 24 musimy dodać 10 (a nie 5, jak by było dla

nauczycieli). Algorytm suboptymalny uzyskał plan o 36 godzinach, zatem

tylko o 2 więcej. Liczba "okienek" klas i grup wyniosła 1,3 %, nauczycieli 8,7 %.

Plan z ograniczeniami ułożony został w 46 godzin. Minimalna potrzebna liczba

godzin planu wynosi 44, ze względu na dwóch nauczycieli. Nauczyciele hiswosl

i hiswos2 musząuczyć w tej samej sali i mają odpowiednio przydzielone 19 i 25 godzin

zajęć, co razem daje 44. W kilku przypadkach przydział tego samego nauczyciela do

dwóch grup tej samej klasy powoduje zwiększenie liczby konfliktów w układanym

planie .Liczba "okienek" klas i grup wzrosła do 8,3 %, a nauczycieli do 15,7 %.

Czas pracy algorytmu jest nadal krótki, biorąc pod uwagę rozmiar problemu.

Mimo wydłużenia o 100 %, w porównaniu do czasu zużytego na znalezienie

rozwiązania zadania F.

5.3. Podsumowanie.

Zamieszczony wyżej opis rozwiązań 7 problemów układania harmonogramu

zajęć, pozwala na bliższe zapoznanie się z możliwościami, zaletami i wadami

algorytmu, prezentowanego w pracy i stanowiącego przedmiot badań autora. Problemy

były różnych rozmiarów. Od zadań niewielkich w postaci A-D (grafy o 7-10

wierzchołkach), poprzez nieznacznie większe E (25 wierzchołków), aż do dużych G

(631) i F (913), występuj ących w rzeczywistości. Podczas ich rozwiązywania, algorytm

często musiał uwzględniać różne ograniczenia. Było to, zarówno istnienie podziału klas

na grupy, jak też przydzielanie zajęć grupom łączonym. W skład grup łączonych

wchodziło kilka innych grup lub całych klas. W warunkach rzeczywistych często

spotyka się ograniczoną liczbę pomieszczeń do przeprowadzania zajęć. Wobec tego

były problemy, w których algorytm musiał się zmierzyć z takimi ograniczeniami.



89

Omówienie uzyskanych wyników rozpoczniemy od oceny zachowania się

algorytmu suboptymalnego w zależności od rozmiaru rozwiązywanychproblemów. Dla

zadań małych (A-D) algorytm czasem daje wyniki optymalne, ze względu na liczbę

użytych godzin planu. Są to rozwiązania podobne do uzyskanych przez dwa pozostałe

algorytmy. Różnią się tylko kolejnością różnych odcinków czasu. Zdarzają się również

plany zajęć, w których ułożono zajęcia w większej liczbie godzin niż optymalna.

Porównując czasy uzyskiwania rozwiązań dla problemów A-D, uzyskiwane przez

wszystkie trzy metody, widzimy, że algorytm suboptymalny nie jest najszybszy. Raz

ma czas krótszy, a innym razem potrzebuje go więcej. Podsumowując możemy

stwierdzić, że używanie tego algorytmu do rozwiązywania takich problemów nie jest

najlepszym pomysłem, gdyż algorytm optymalny daje wyniki najlepsze i czasem nawet

w krótszym czasie.

Zwiększenie rozmiaru grafu do 25 wierzchołków, jak w zadaniu E, zrmema

sytuację diametralnie. Uzyskujemy rozwiązanie, które nie jest optymalne pod względem

liczby użytych godzin użytych w planie. Teraz jednak, na znalezienie rozwiązania,

algorytm suboptymalny wykazuje znacząco mniejsze zapotrzebowanie na czas.

Algorytm optymalny czy zmodyfikowany potrzebują kilkaset razy więcej czasu na

znalezienie rozwiązania. Dla opisywanego przez autora przypadku 4 x 4 było to "tylko"

około 12 razy więcej. Dla zadania o grafie ze 100 wierzchołkami, algorytm

suboptymalny znalazł rozwiązanie po 3 sekundach, a algorytm optymalny nie dał

rozwiązania po kilku godzinach.

Przy poszukiwaniu rozwiązań dużych problemów F i G, me były używane

algorytmy: optymalny i zmodyfikowany. Stało się tak ze względu na ich

czasochłonność, co opisane zostało wyżej. Czasy zużyte przez algorytm suboptymalny

do znalezienia planów zajęć są krótkie i wynoszą: 6m 40s dla problemu F i 13m 39s

dla G. Zwiększenie liczby wierzchołków o 45 % i liczby gałęzi o 24 % spowodowało
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zaledwie około dwukrotnie większe zużycie czasu. Szkoły opisywane w tych zadaniach

są szkołami o średniej wielkości, wśród szkół istniejących w rzeczywistości. Używanie

do układania planu zajęć algorytmu suboptymalnego jest więc możliwe i będzie

gwarantowało zakończenie pracy w rozsądnym terminie, czyli najwyżej po godzinie lub

dwóch.

Optymalność i jakość uzyskanych rozwiązań zależy od liczby i rodzaju

ograniczeń, występujących w danym zadaniu. Używając omawianego algorytmu,

najczęściej nie uzyskujemy optymalnej liczby godzin planu zajęć. Jednak uzyskany

wynik niewiele odbiega od ideału, zwykle godzina lub dwie. Jakość planu, to jak

najmniejsza liczba "okienek" klas, grup i nauczycieli. W tych dwóch problemach,

najgorsze wyniki otrzymujemy w przypadku ograniczonej liczby sal lekcyjnych.

Zwykle wtedy, gdy w szkole jest mniej gabinetów, niż uczących się klas. Dla problemu

G zwiększona liczba "okienek" pojawiła się, gdy dla zbyt dużej liczby nauczycieli

należało zastosowań wymaganie, aby prowadzili zajęcia w konkretnych gabinetach. Co

doprowadziło do takiej sytuacji, w której niektórzy nauczyciele nie mogli pracować

w tych samych godzinach. Ciekawym przypadkiem było ułożenie pewnej liczby zajęć

jeszcze przed rozpoczęciem działania programu. Czasem dzieje się tak w szkołach, gdy

pewnym nauczycielom układany jest specjalny plan. Dramatyczne zwiększenie liczby

"okienek" zarówno dla klas, jak i nauczycieli, stanowiło efekt takiego działania.

Rozwiązania otrzymane dla problemów o dużych rozmiarach były

dopuszczalnymi planami zajęć, a liczba występujących "okienek" klas nie była

niedopuszczalnie duża i nie przekroczyła 5 %. Niezwykle ważną cechą tych wyników

jest niezwykle krótki czas ich uzyskania.

W tym miejscu dokonamy podsumowania oceny wyników pracy algorytmu

suboptymalnego podczas znajdowania rozwiązań problemów testowych A-G.

Uwzględniając liczbę używanych godzin, każdy uzyskany plan zajęć był najczęściej
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bardzo bliski optymalnemu. Czasem był optymalny. Uzyskana jakość planu była dobra

lub bardzo dobra, gdyż każdy zawierał niewielką liczbę "okienek" i uwzględniał

wymagane ograniczenia. Stanowi to niewątpliwą pozytywną cechę (i wymóg)

stosowanego algorytmu suboptymalnego. Największąjego zaletę stanowi jednak czas,

jaki potrzebuje dla uzyskania dopuszczalnych rozwiązań. Przede wszystkim jest tak dla

problemów o dużych rozmiarach, najczęściej występujących w praktyce szkolnej. Dla

takich właśnie zadań, algorytm suboptymalny jest bardzo dobrym narzędziem, które

pozwala uzyskiwać bardzo dobre rozwiązania.

Wszystko to stanowi uzasadnienie tezy, która mówi, że prezentowany algorytm

układania szkolnego planu zajęć w pełni realizuje postawione przed nim zadanie, to

znaczy układa dopuszczalny plan w rozsądnym czasie, z uwzględnieniem napotkanych

ograniczeń. I tak jest rzeczywiście.



6.

i wnioski.

W rozdziale poprzednim przedstawiliśmy wyniki działania prezentowanego

w pracy algorytmu układania szkolnego planu zajęć dla kilku różnych problemów.

Między innymi dla zespołu kilku szkół. W prezentowanym algorytmie pewna liczba

ograniczeń, które muszą być spełnione, uwzględniana jest podczas etapu

przekształcania programu nauczania zadania do postaci grafu. Optymalna liczba

kolorów zmienia się po uwzględnianiu takich ograniczeń, jak ograniczona liczba sal czy

przymus korzystania z jednej sali przez dwóch nauczycieli. Pokazują to wyniki pracy

algorytmy dla problemów F i G z poprzedniego rozdziału, jak również inne próby

zastosowania algorytmu w kilku różnych szkołach. W jednej ze szkół o 75 grupach (29

klas), 51 nauczycielach i 27 salach graf został pokolorowany w 47 kolorach zarówno

przy uwzględnieniu liczby sal jak i bez jej ograniczania. Gdy nie było tego ograniczenia

wtedy dla kilku kolorów ilość wierzchołków każdego koloru była większa od liczby sal.

Wprowadzenie ograniczenia spowodowało przemieszczenie niektórych wierzchołków

do mniej licznych zbiorów o innym kolorze. W innej szkole o 68 grupach (18 klas), 36

nauczycielach i 20 salach, liczba użytych kolorów w grafie wynosiła 44, a otrzymane

zbiory wierzchołków jednego koloru zawierały 18 lub mniej wierzchołków nawet bez

uwzględniania ograniczenia liczby sal do 20. Powodem takich wyników był grafy, które

należało pokolorować, a właściwie konflikty między zajęciami nauczycieli lub grup.

Metody kolorowania grafu były używane do wyznaczenia zbiorów wierzchołków

reprezentujących te zajęcia, które mogły odbywać się w tym samym czasie.

Uwzględnianie wielu pozostałych ograniczeń zadania podczas kolorowania grafu

czasem ma wpływ na nieznaczne zwiększenie liczby kolorów w grafie.
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Jak widać z omówienia uzyskanych wyników, zamieszczonego powyżej jak

i w poprzednim rozdziale, wadą algorytmu jest istnienie w układanych planach pewnej

liczby "okienek" klas i grup oraz nauczycieli. Jednak, ich niezbyt duża liczba jest

bardzo ważną cechą pozytywną. Inną zaletą, prezentowanego algorytmu, jest

uzyskiwanie najczęściej optymalnej liczby godzin planu lub zbliżonej. Największą

zaletą metody jest bardzo krótki czas, potrzebny do znalezienia plan dopuszczalnego,

dzięki czemu algorytm może być stosowany w praktyce i dawać dobre wyniki.

Wobec tych wszystkich zalet, przedstawiony algorytm układania planu zajęć,

stosujący suboptymalny algorytm kolorowania grafu, bardzo dobrze układa

dopuszczalny plan zajęć w rozsądnym czasie, z uwzględnieniem napotkanych

ograniczeń. Zatem, teza w tej rozprawy została udowodniona.

Jak dotychczas algorytm daje obiecujące wyniki, szczególnie pod względem

liczby kolorów używanych do kolorowania grafu, bliskiej wartości optymalnej. Jednak

powinien być jeszcze modyfikowany i udoskonalany, co może mieć prawdopodobnie

znaczny wpływ na uzyskiwanie lepszych rezultatów. Pierwszym zadaniem, do

wykonania w przyszłości, winno być udoskonalenie drugiego etapu algorytmu,

w którym dokonywane jest kolorowanie grafu, tak aby zminimalizować lub całkowicie

usunąć istnienie jego wad. Najprawdopodobniej , może to być poprawienie działania

użytej metody kolorowania. Zastosowanie suboptymalnej metody kolorowania grafu,

zamiast optymalnej, poprawiło szybkość działania i dało większe możliwości co do

ewentualnej zmiany koloru danego wierzchołka ze względu na dodatkowe ograniczenia,

bez zbyt wielkiej straty na optymalności, ze względu na liczbę używanych kolorów.

Teraz należy zapewnić układanie planów klas i nauczycieli bez luk, poprzez utworzenie

osobnej procedury, modyfikującej już istniejącą metodę kolorowania i zamieniającej

kolory odpowiednich wierzchołków, dla usunięcia luk w planie. Procedura taka
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mogłaby wybierać najpierw wierzchołki reprezentujące zajęcia jednego nauczyciela i

nadać kolory tym, które zapewnią ciągłość zajęć grupy i minimalną liczbę "okienek"

nauczyciela. Następnie powinna wybrać wierzchołki następnego nauczyciela oraz dodać

do nich te wierzchołki nauczyciela poprzedniego, które nie zostały pokolorowane, a

wszystkie uzyskane w ten sposób wierzchołki znów pokolorować z zapewnieniem

ciągłości zajęć. I tak dalej, aż do pokolorowania całego grafu. Można spróbować

zastosowania procedury optymalizującej ułożony plan ze względu na liczbę "okienek"

klas i nauczycieli. Mogłaby ona być rekurencyjna. Przeglądałaby drzewo możliwych

przesunięć zajęć klas i nauczycieli, wybierając najbardziej sprzyjające omawianej

optymalizacji planu, przy uwzględnieniu przesunięć wcześniej rozpatrywanych. Mógłby

to być również system ekspertowy, wykorzystujący ludzkie doświadczenie w układaniu

planu i usuwaniu istniejących "okienek". Z pewnością będzie to bardzo interesujące

zajęcie, które może zająć dość dużo czasu i dać .wyniki pożyteczne zarówno

w teoretycznym, jak i praktycznym rozwiązywaniu problemu układania planu zajęć.

Autor ma nadzieję, że prezentowany w pracy algorytm będzie stanowił pewien

wkład w badanie sposobu rozwiązywania problemu układania szkolnego planu zajęć

i znajdzie zastosowanie w praktyce.
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DODATEK A.

Plany lekcji zespolu szkól.

I. Plan bez uwzględnionych ograniczeń.

PLAN LEKCJI - KLASY (część 1)

8a 8b la 1b 1e Id 2a

Poniedziałek

1 wSI wS/int2 niellfizl nie2/cheml pol5 ekon angllang2/nie31

6 reI IwS geo chemii int2/fizl Iwf4 IIang2/nie3

11 IwS pol2 hisl Iwill angl/bio2 chem biol/infl./

16 maG mat! ang2/wt2 wS fizl mat2 biol

21 pol4 niel pol2 nie2 mat! nie3 his2

26 pol4 his3 mat2 hisl tech wf3

31 pol4 reI geo hisl

36 pol5

Wtorek
2 wSI wSI biolIchem lfizll pol5 geo ang lInie2/nie3/ang2

7 fizch pol4 wf3/niel wS/bio21 fizl/wf4 wSI IIang21

12 geo pol2 hisl tech bio2/angl pol5 fizl linil1/

17 pol4 mat! wS pol2 chem nie3/ang2 mat2

22 pol4 niel pol2 hisl tech his2

27 pol4 niel pol2 angl mat2 reI

32 pol4 reI tech pol5

37

Środa

3 wSI wSI chemlbiol geo pol5 bio2/fizl angl/nie211ang2

8 fizch pol4 mat2 Inie2/wf4 matl chemlbio2 wt2/biolll

13 maO tech fizl bio2 will pol5 chemlwf411

18 pol4 mat! pol2 nie2 fizl ang2/int2 mat2

23 pol4 fizch pol2 hisl tech geo

28 pol4 reI niel tech mat2

33 pol5

38

Czwartek
4 tech int2/wS biol anglii pol5 fizl Ichem nie lInie2/ang2/nie3

9 IwS pol2 mat2 bio211 chemlnie2 int2/nie3 wt2/fizlll

14 maG pol2 tech mat2 bio2 pol5 infl/wf411

19 pol4 matl chem pol2 nie2 ang2 mat2

24 pol4 fizch tech mat2 hisl geo

29 pol4 geo reI tech

34 reI pol5

39

Pi tek
5 reI IwS geo fizl lang11 Ichem pol5 niellang211nie3

10 IwS pol2 mat2 fizl nie2/int2 bio2 wt2/chemll

15 maO tech fizl/ang2 chem matl nie3 inil/wf411

20 pol4 matl ang2 pol2 nie2 fizl chem

25 pol4 fizch tech mat2 wf3 hisl fizl

30 pol4 angl wS

35 his3 reI pol5

2



A -2

PLAN LEKCJI - KLASY (część 2)

2b 2e 3a 3b 3e

Poniedziałek

1 angllang2/nie31 angllang2/nie31 wfl/bio211 wf1lfizch/I linf111

6 IIang2/nie3 IIang2/nie3 his2 fizch/wf1 II bio2/inf111

11 Iwf411 lfizlll nie2/ang211nie3 nie2/ang211nie3 nie21ang21Inie3

16 inf1/wf411 Ichern/I bio2 his2 wf1111

21 mat2 inf1111 geo fiz2 fizch

26 his2 reI poll matl geo

31 biol matl mat2 bio2 pol5

36 poll mat! reI

41

Wtorek
2 angl/nie2/nie3/ang2 ang lInie2/nie3/ang2 wf1lfizch/I wf1/bio211 inf1111

7 IIang21 IIang21 nie2111nie3 nie2111nie3 nie2111nie3

12 chem/biolll poll IIang21 IIang21 IIang21

17 inf1/wf411 biol bio2 his2 wf1111

22 mat2 poll geo pol5 matl

27 his2 hisl poll mat! geo

32 biol mat2 bioż mat!

37
42

Środa

3 angllnie211ang2 angllnie211ang2 Iniel/nie31 lnielInie31 lnie lInie31

8 wt2/inf111 fizI/wf1 II angllniellnie3/ang2 angllniellnie3/ang2 ang linie lInie3/ang2

13 biollll wt2/inf111 IIang21 Ilang21 IIang21

18 IIwf41 chern/inf11I fizch his2 bi02

23 fizl poll reI po15 his2

28 geo hisl poll mat! pol5

33 poll reI mat!

38

Czwartek
4 nie I/nie2/ang2/nie3 nie lInie2/ang2/nie3 bi02/wf111 fizch inf1/wf411

9 wt2/inf111 biollwf111 ang linie111ang2 ang linie111ang2 ang linie111ang2

14 bio lichem/I poll lang211 lang211 lang211

19 IIwf41 wt2/inf111 fiz2 geo fizch

24 chem fizl poll po15 his2

29 wf3 hisl mat2 bież pol5

34 poll matl fiz2

39

Pi tek
5 niellang211nie3 niel/ang211nie3 fizch/wf1 II bi02111 Iwf411

10 wt2/bio1l1 inf11wf1II angll/ang2/nie3 angl//ang2/nie3 angll/ang2/nie3

15 mat2 wt2/bio1l1 his2 Iwf111 /bi0211

20 IIwf41 inf1111 fiz2 geo fizch

25 chem geo poll pol5 mat!

30 reI hisl mat2 bież pol5

35 poll mat! fiz2

40



1 wf2/wf4 wf2/wf4 Imasz/ wf! II mat! wf21 tech hisl maO

6 nie21 nie2/angl Ilwf2 Imasz/ pol2 niel pol3 maO

11 poll mat2 ekon reI inf2/masz fizch pol3

16 hisl pol3 nie3 fizch niel

21 pol l pol3 wf1 inf2/masz ekon

26 nie2 niel wf41 pra

31 his3 fizl ekon

36 fizl

41 mat!

2 wf2/wf4 wf2/wf4 inf2/masz/ wf! II mat! wf21 hisl tech

7 angl/ Ilwf2 masz/wf11 inf2 pol2 pol3 reI

12 nie2 mat2 Ilwf! fizch masz/inf2 wf2/wf3 nie3

17 pol l hisl pol3 tech masz/wf2 niel

22 angl wf3 reI masz/inf2 fizch pol3

27 his3 bio2 ekon pra

32 geo his3 ekon

37 mat! fizl

42 mat!

&

3Z2Z1Z4bLZ4aLZ3LZ

A - 3

2LZ

PLAN LEKCJI - KLASY (część 3)

4b4a

Poniedziałek

Środa

3 masz/inf21 1wf1/ mat! reI wf21 hisl

8 wf2/wf!1 masz/inf21 ekon pol2 maO wf31

13 mat2 ekon fizch pol2 Iwf3 nie3

18 geo pol3 nie3 tech wfś/wfl

23 nie2 niel mat2 masz/wf3 ekon

28 his3 bio2 ekon pra

33 bio2 his3 geo

38 mat! reI

Czwartek
4 masz/I ekon pol2 mat! wf21 mat3

9 poll wf2/wf!1 fizch ekon Imasz maO pol3

14 angl inf2 11wf1 pra masz/wf2 Iwf3 pol3

19 poll pol3 niel Imasz inf2 wfś/wfl

24 nie2 reI niel masz/wf3 ekon

29 poll his3 ekon

34 bio2 his3 ekon geo

39 mat!

Pi tek
5 nie21 nie21 Ilwf2 inf2/masz/ pol2 mat! pol3 maO

10 poll wf2/wf!1 fizch ekon Imasz reI pol3

15 pol3 ekon pra niel wf3

20 poll pol3 mat2 Imasz inf2 wf3 /wfl

25 nie2 niel inf2 wf41 pra

30 his3 geo ekon

35 fizl bio2 ekon geo

40 reI mat!



A-4

PLAN LEKCJI - NAUCZYCIELE (część 1)

pol1 pol2 pol3 pol4 pol5 ang1 ang2 nie1 nie2 nie3 his1 his2 his3 bio1 bio2 geo mat1 mat2 mat3

Poniedziałek

1 1c 2c_1 2c_2 1a_1 1b_1 2c_3 2Z 3a_2 4aLZ 3Z
6 4aLZ 1Z 4b_2 2c_3 4bLZ 4b_1 2c_4 3a 3c_1 1a 2Z

11 4b 8b 2Z 1c_1 3c_2 3c_1 3c_4 1a 2a_1 1c_2 2LZ
16 3LZ 1a_1 1Z 4aLZ 2LZ 3b 2a 3a 8b 1d 8a
21 4a 1a 2LZ 8a 8b 1b 1d 2a 3a 1c 2b
26 3a 8a 2LZ 4a 1c 2b 8b 3c 3b 1b
31 8a 3c 1d 4a 2b 3b 1c 2c 3a
36 2b 2a 2c
41 4b

Wtorek
2 1c 2c_1 2c_4 2c_2 2c_3 1Z 1a_1 3b_2 1d 4aLZ
7 4bLZ 1Z 8b 4b_1 2c_3 1a_2 3c_1 3c_4 1b_2
12 2c 8b 1d 1c_2 3c_3 4b 2Z 1a 2b_2 1c_1 8a 2LZ
17 4b 1b 3LZ 8a 1d_2 1Z 1d_1 2LZ 3b 2c 3a 8b 2a
22 2c 1a 2Z 8a 3b 4a 8b 1b 2a 3a 3c 2b
27 3a 1b 8a 1c 1a 2c 2b 4a 4b 3c 3b 1d
32 8a 2a 4b 2b 3b 4a 3c 3a
37 4a
42 4b

Środa

3 1c 2c_1 2c_4 3c_2 2c_2 3c_3 2Z 1a_2 1d_1 1b 4aLZ
8 4bLZ 8b 3c_1 3c_4 3c_2 1b_2 3c_3 2a_2 1d_2 1c 1a 1Z

13 4bLZ 1d 3c_3 2Z 2b_1 1b 2LZ 8a
18 1a 3LZ 8a 1d_1 1b 4aLZ 3b 3c 2LZ 8b 2a
23 2c 1a 8a 3b 2LZ 4a 1b 3c 2a 3LZ
28 3a 8a 3c 1a 2c 4a 4b 2b 3b 1d
33 2b 2a 4b 4a 2LZ 3c
38 4a

Czwartek
4 4aLZ 1c 1b_1 2c_3 2c_1 2c_2 2c_4 1a 3a_1 4bLZ 2Z
9 4b 8b 2Z 3c_1 3c_4 3c_2 1c_2 1d_2 2c_1 1b_1 1a 1Z

14 2c 8b 2Z 1d 4b 3c_2 2b_1 1c 1b 8a
19 4a 1b 2LZ 8a 1d 3LZ 1c 3b 8b 2a
24 3a 8a 3b 3LZ 4a 1c 3c 2a 1b
29 4a 8a 3c 2c 4b 3b 8b 3a
34 2b 2a 4b 4a 3LZ 2c
39 4a

Piątek

5 4aLZ 1Z 1d 1b_2 2c_2 2c_1 4b_1 2c_4 3b_1 1a 4bLZ 2Z
10 4b 8b 2Z 3c_1 3c_3 1c_1 3c_4 2b_2 1d 1a
15 2LZ 1a_2 4bLZ 1d 3a 2c_2 3c_2 1c 2b 8a
20 4a 1b 2LZ 8a 1a 1c 3b 8b 3LZ
25 3a 8a 3b 2LZ 4a 1d 2c 3c 1b
30 8a 3c 1b 2c 4a 3b 4b 3a
35 2b 2a 8b 4b 3LZ 2c
40 4b



5 1b_1 3a_1 1c_2 3LZ_1 3LZ_2 3a_2 2LZ_3 8b_2 3c_2 8a
10 1b 3LZ 2a_2 2c_1 1c_2 4aLZ 4bLZ_2 2LZ_2 2LZ_1 8a_2 1Z
15 1a_1 1b 8b 2a_1 3LZ 4aLZ 3b_2 2c_1 1Z 2a_2
20 1d 3a 3c 2a 2c_1 4bLZ 4aLZ_2 2Z_2 1Z 2b_3
25 2a 8b 2b 1a 3LZ 4bLZ 1c 4aLZ_1
30 2LZ 1d 2b
35 4a 3c 2LZ 1d
40 4a

3 1d_2 1a_1 2LZ_2 2LZ_1 3LZ_2 1Z_1 8b_1 4bLZ
8 2c_1 8a 1d_1 2b_2 3LZ_2 4aLZ 3LZ_1 2LZ_2 2LZ_1 2Z_1 1b_3

13 1a 4aLZ 2a_1 8b 2c_2 3LZ 1c_1 2c_1 1Z_2 2a_2
18 1c 3a 2c_1 4bLZ 2c_2 1d_2 2Z_2 2Z_1 2b_3
23 2b 8b 1c 4bLZ 4aLZ_1 4aLZ_2 3a
28 1b 2LZ 3LZ 8b
33 3b
38 4b

4 1d_1 3b 1d_2 8a 3c_1 8b_1 3LZ 2LZ_1 3a_2 1Z_1 8b_2 3c_2
9 2a_2 3LZ 1c_1 2b_2 1d_1 4aLZ 4bLZ_2 2LZ_2 2LZ_1 8a_2

14 2b_2 1a 2a_1 2LZ 4bLZ_1 4aLZ 3LZ_3 4bLZ_2 1Z_2 2a_2
19 3a 3c 1a 2c_2 4bLZ 4aLZ_2 2Z_2 2c_1 2Z_1 2b_3
24 2c 8b 2b 1a 4bLZ 4aLZ_1 4aLZ_2 2LZ
29 1b 2LZ 2b 1a
34 3c 2LZ 1c
39

reiwf4wf3wf2

A - 5

Wtorek

PLAN LEKCJI - NAUCZYCIELE (część 2)

fiz1 fiz2 fizch chem tech inf1 inf2 ekon masz pra wf1

Poniedziałek

Środa

Czwartek

Piątek

1 1a_2 3b_2 1b_2 1Z 3c_2 8b_2 1d 2LZ_2 3LZ_1 4bLZ_1 8b_1 4b_2
6 1c_2 3b_1 1b_1 3c_2 1c_1 3LZ_2 3b_2 2LZ_3 8b_2 1d_2 8a

11 2c_2 1Z 1d 2a_2 4bLZ_1 3LZ 4bLZ_2 1b_2 8a_2 2b_2 4aLZ
16 1c 4bLZ 2c_2 2b_1 3c_1 1a_2 1b 2b_2
21 3b 3c 2c_1 4aLZ_1 4bLZ 4aLZ_2 3LZ
26 1d 4bLZ 2a 4aLZ_1 2c
31 4b 2LZ 8b
36 4a 3c
41

2 1b_2 3a_2 1a_2 2Z 3c_1 2LZ_1 2LZ_2 3LZ_1 4bLZ_1 8b_1 4b_2
7 1c_1 8a 4aLZ 3LZ_1 3LZ_2 2LZ_3 1d_1 1c_2 2Z
12 2a_1 4aLZ 2b_1 1b 2a_2 4bLZ_2 4bLZ_1 3LZ_3 1Z_1 1Z_2
17 1c 4aLZ 2b_1 4bLZ_1 3c_1 4bLZ_2 1a 2b_2
22 4bLZ 1c 4aLZ_2 4aLZ_1 2LZ 3LZ
27 2LZ 3LZ 2a
32 1d 2LZ 1b
37 4b
42



3 fizch pol2 chem/bio1 his1 pol5 bio2/fiz1 ang 1Inie211ang2
8 rei pol2 his1 Inie21 chem/bio2 wf2/bio111
13 mat3 his3 tech fiz1 bio2 Inie3 chem/wf411
18 pol4 Iwf3 ang2 mat2 mat1 nie3 chem

23 pol4 fizch pol2 tech nie2 Iwf4 his2

28 pol4 geo nie1 mat2 inf21
33 pol4 pol5

38
43

1 tech pol4 nie1/fiz1 nie2/cheml pol5 his1 ang 1lang2/nie31
6 wf31 wf31 mat2 fiz1/1 ang1/chem pol5 Ilang2/nie3

11 mat3 his3 mat2 his1 chem bio2 wf2/fiz111
16 pol4 mat1 ang2/nie1 pol2 fiz1 chem wf3

21 pol4 mat1 pol2 geo nie2 tech mat2

26 pol4 nie1 tech Iwf1/wf4 bio2/inf2 geo fiz1

31 Iwf3 geo mat2 pol5

36 rei

41
46

2a1d1c1b1a

PLAN LEKCJI - KLASY (część 1)

8b

Wtorek

II. Plan z uwzględnianymi ograniczeniami.

8a

A - 6

Poniedziałek

Środa

2 rei pol4 bio1/chem Ifiz1/ pol5 ang1Inie2/nie3/ang2
7 wf31 wf3/inf2 his1 ang1/bio21 chem/fiz1 pol5 IIang21

12 mat3 Iwf3 mat2 bio2 fiz1/ang1 ekon wf2/chemll
17 pol4 mat1 pol2 mat2 fiz1 ang2 bio1

22 pol4 inf2/wf3 pol2 tech mat1 rei his2

27 pol4 nie1 mat2 inf2/wf4 tech rei

32 Iwf3 rei pol5

37
42
47

Czwartek
4 geo pol2 bio1 /ang11 pol5 fiz1/chem nie1/nie2/ang2/nie3

9 fizch pol2 geo bio211 Inie2 pol5 bio1 linf1II
14 pol4 tech rei nie2 his1 fiz1 inf1/wf41/
19 pol4 mat1 wf3/ang2 wf311 tech wf31 mat2

24 pol4 fizch tech pol2 geo

29 pol4 rei nie1 tech mat2

34 wf3 pol5

39 wf3

44

Piątek

5 wf31 wf31 fiz11 chemii his1 pol5 nie1/ang211nie3
10 mat3 pol2 geo chem nie2/bio2 his1 fiz1 linf1II
15 tech fiz1 nie2 mat1 nie3/ang2 inf1/wf411
20 pol4 mat1 chem pol2 tech nie3 mat2
25 pol4 fizch Iwf2 pol2 ang1 ang2/inf2 geo

30 Iwf3 rei ang1 wf11 mat2 pol5
35 wf3

40 wf3



A -7

PLAN LEKCJI - KLASY (część 2)

2b 2e 3a 3b 3e

Poniedziałek

1 ang1/ang2/nie31 ang1/ang2/nie31 wf1/bio211 wf1/fizchll linf111

6 IIang2/nie3 IIang2/nie3 Iwf111 his2 bio2/inf111

11 wf211wf41 inf1/bio111 nie2/ang211nie3 nie2/ang211nie3 nie21ang211n ie3

16 bio1/inf111 his1 bio2 Iwf111 geo

21 inf1/wf411 bio1 his2 fiz2 fizch

26 chem pol1 mat2 mat1 polS

31 rei pol1 bio2 mat1

36
41
46

Wtorek
2 ang1/nie2/nie3/ang2 ang1/nie2/nie3/ang2 wf1/fizchll wf1/bio211 inf1/wf411

7 IIang21 IIang21 nie2111nie3 nie2111nie3 nie2111nie3

12 wf2/inf111 his1 IIang21 IIang21 IIang21

17 wf3 chem/inf111 bio2 his2 wf1111

22 mat2 geo fiz2 polS fizch

27 chem fiz1 pol1 mat1 polS

32 pol1 mat2 bio2 mat1

37
42
47

Środa

3 ang1/nie211ang2 ang1/nie211ang2 Inie1/nie31 Inie1/nie31 Inie1/nie31

8 wf211wf41 inf1/fiz1/1 ang1/nie1/nie3/ang2 ang1/nie1/nie3/ang2 ang1/nie1/nie3/ang2

13 Ibio11/ inf1Iwf11/ IIang21 IIang21 IIang21

18 bio1 wf2/inf111 fizch his2 bio2

23 mat2 pol1 geo polS mat1

28 his2 rei pol1 mat1 polS

33 pol1 mat1 mat2 rei fiz2

38
43

Czwartek
4 nie1/nie2/ang2/nie3 nie1/nie2/ang2/nie3 bio2111 fizch inf1/wf411

9 chem/wf411 fiz1 Iwf1II ang1/nie111ang2 ang1/nie111ang2 ang1/nie111ang2

14 Ibio111 wf2/chemll lang211 lang211 lang211

19 bio1 wf2/inf111 his2 geo fizch

24 mat2 pol1 rei polS his2

29 his2 mat1 pol1 bio2 polS

34 pol1 mat1 fiz2

39
44

Piątek

5 nie1/ang2/lnie3 nie1/ang211nie3 fizch/wf111 bio2111 geo

10 Ilwf4/ bio1/wf111 ang111ang2/nie3 ang111ang2/nie3 ang 111ang2/nie3

15 bio1/chemll his1 geo fizch/wf111 Ibio211

20 inf1/wf411 his1 fiz2 geo wf1111

25 fiz1 pol1 mat2 polS his2

30 geo pol1 bio2 mat1

35 pol1 mat1 rei

40



4 wf21 wf21 mat2 Imasz! rei wf21
9 pol1 Iwf11 ekon nie3 Imasz

14 geo nie1 ekon pol2 mat3

19 pol1 nie1 pol3 Imasz ekon

24 nie2 ang1 pol3 inf2/wf11 masz/wf3
29 his3 geo ekon linf2/wf1 wf41

34 bio2 rei ekon wf1 inf21

39 fiz1 mat1

44

3 wf2/wf4 wf2/wf4 inf2/maszl mat2 mat1 wf21
8 pol1 wf211 ekon fizch Imasz

13 Iwf11 fizch ekon pol2 his1 pol3

18 pol1 nie1 geo maszl tech rei

23 pol3 masz!wf11 inf2 pra mat3

28 his3 nie2 ekon wf4/masz Iwf2 pol3

33 bio2 wf3 linf2 Iwf1
38 mat1 fiz1 rei wf3/

43 Iwf3

2 Imaszl wf111 mat1 pol2 tech

7 IIwf2 maszll pol2 nlet pol3 mat3

12 pol1 wf211 fizch nie3 maszl pol3 rei

17 nie1 geo pra fizch mat3 nie3

22 ang1 IIwf2 pra nie1 mat3

27 nie2 his3 his1 masz/wf2 pO'13

32 geo his3 ekon inf21 Iwf1
37 mat1 bio2 ekon inf2 wf21 wf3/

42 fiz1 wf2/wf3 pol3

47 wf3

3Z2Z1Z4bLZ4aLZ3LZ

A - 8

2LZ

PLAN LEKCJI - KLASY (część 3)

4b

Poniedziałek

Wtorek

4a

Środa

Piątek

5 nie21 nie2/ang1 masz/inf21 mat2 pol2 mat1

10 pol1 Iwf11 ekon fizch Imasz
15 mat2 pol3 ekon nie1

20 pol1 pol3 nie1 Imasz ekon

25 nie2 his3 pol3 pra masz/wf3
30 his3 ekon inf2

35 fiz1 bio2 ekon /inf2

40 rei mat1

Czwartek

1 Iwf4 Iwf4 maszll wf111 mat1 rei

6 nie21 nie21 geo Imaszl pol2 mat1 fizch tech

11 ang11 wf211 ekon tech masz! pol3

16 mat2 pol3 pra fizch mat3

21 pol1 IIwf2 rei ekon nie1 nie3

26 nie2 his3 his1 pra pol3

31 his3 ekon IIwf1 inf2 his1

36 mat1 bio2 inf2 wf3/wf1

41 mat1 wf2/wf3 his1

46 wf3



A - 9

PLAN LEKCJI - NAUCZYCIELE (część 1)

pol1 pol2 pol3 pol4 pol5 ang1 ang2 nie1 nie2 nie3 his1 his2 his3 bio1 bio2 geo mat1 mat mat
2 3

Poniedziałek

1 8b 1c 2c_1 2c_2 1a_1 1b_1 2c_3 1d 3a_2 4aLZ
6 4aLZ 1d 1c_1 2c_3 4b_1 2c_4 3b 3c_1 2LZ 4bLZ 1a

11 1Z 4b_1 3c_2 3c_1 3c_4 1b 8b 2c_2 1d 1a 8a
16 1b 3LZ 8a 1a_1 1a_2 2c 2b_1 3a 3c 8b 2LZ 1Z
21 4a 1a 8a 1Z 1c 2Z 3a 2c 1b 8b 2a
26 2c 2Z 8a 3c 8b 4a 2LZ 4b 1c_1 1d 3b 3a
31 3a 2a 2Z 4a 3b 1c 3c 1d
36 4b 4a
41 2Z 4b
46

Wtorek
2 4bLZ 8b 1c 2c_1 2c_4 2c_2 2c_3 1a_1 3b_2 4aLZ
7 4aLZ 1Z 1d 1b_1 2c_3 4bLZ 3c_1 3c_4 1a 1b_2 2Z
12 4b 1Z 1c_2 3c_3 4aLZ 2c 1b 1a 8a
17 1a 8a 1d 2LZ 2Z 3b 2a 3a 3LZ 8b 1b 1Z
22 1a 8a 3b 4a 1Z 2a 2c 1c 2b 2Z
27 3a 2Z 8a 3c 8b 4a 2LZ 4b 3b 1b
32 2b 2a 4b 3b 4a 3c 3a
37 4b 4a
42 2Z
47

Środa

3 8b 1c 2c_1 2c_4 3c_2 2c_2 3c_3 1b 1a_2 1d_1 4aLZ 3LZ
8 4b 8b 3c_1 3c_4 3c_2 1b_2 3c_3 1a 2a_2 1d_2

13 4bLZ 2Z 3c_3 1d_2 1Z 8b 2b_2 1c 8a
18 4a 8a 1a 2LZ 1d 3b 2b 3c 3LZ 1c 1b
23 2c 1a 2LZ 8a 3b 1c 2a 3a 3c 2b 2Z
28 3a 2Z 8a 3c 1a 4b 2b 4a 8b 3b 1b
33 2b 8a 2a 4a 2c 3a
38 4a
43

Czwartek
4 8b 1c 1b_2 2c_3 2c_1 2c_2 2c_4 1a 3a_1 8a 2LZ
9 4b 8b 1d 3c_1 3c_4 3c_2 1c_2 4aLZ 2a_1 1b_1 1a

14 4bLZ 8a 3c_2 3LZ 1b 1c 2b_2 2LZ 3Z
19 4a 3LZ 8a 1a_2 2LZ 3a 2b 3b 8b 2a
24 2c 1b 2LZ 8a 3b 4b 4a 3c 2a 2b
29 3a 8a 3c 1a 2b 4a 3b 4b 2c 1d
34 2b 2a 4a 2c
39 4b
44

Piątek

5 4aLZ 1d 4b_2 2c_2 2c_1 4b_1 2c_4 1c 3b_1 3c 4bLZ 3LZ
10 4b 8b 3c_1 3c_3 1c_1 3c_4 1d 2c_1 1c_2 1a 8a
15 3LZ 1d_2 4bLZ 1b 1d_1 2c 2b_1 3c_2 3a 1c 2LZ
20 4a 1b 2LZ 8a 3LZ 1d 2c 3b 8b 2a
25 2c 1b 2LZ 8a 3b 1c 1d_1 4a 3c 4b 2a 3a
30 3a 2a 1b 4a 3b 2b 3c 1d
35 2b 4b 2c
40 4b



4 1d_1 3b 1d_2 3c_1 3LZ_2 4bLZ_1 3c_2 4aLZ
9 2c_1 8a 2b_1 2a_2 3LZ 4bLZ_2 2LZ_2 2b_2

14 1d 2c_2 8b 2a_1 4aLZ 2c_1 2a_2 1a
19 3c 1c 2c_2 4bLZ 4aLZ_2 2c_1 1d_1
24 8b 1a 3LZ_1 4aLZ_1 3LZ_2 4aLZ_2 3a
29 1b 3LZ_2 2LZ 3LZ_3 4aLZ_1 8b
34 3c 4bLZ_1 2LZ 3LZ 1d 4b
39 4a 1b
44

3 1d_2 8a 1a_1 2LZ_1 2LZ_2 4bLZ_1 4b_2
8 2c_2 4aLZ 1d_1 2c_1 3LZ 4bLZ_2 2LZ_1 2b_3 8a

13 1b 3LZ 2a_1 1a 2c_1 4aLZ 2LZ_2 2a_2
18 3a 2a 4bLZ 2c_2 4aLZ_1 2c_1 8b_2 1Z
23 8b 1b 4aLZ 3LZ_1 4bLZ 3LZ_2 1d_2
28 1d_1 2LZ 4aLZ_2 4bLZ_2 4aLZ_1 2c
33 3c 4aLZ_2 2Z_2 2LZ 3b
38 4b 2Z_1 2LZ
43 1Z_2

reiwf4wf3wf2

PLAN LEKCJI - NAUCZYCIELE (część 2)

A-lO

fiz1 fiz2 fizch chem tech inf1 inf2 ekon masz pra wf1

Poniedziałek

Czwartek

1 1a_2 3b_2 1b_2 8a 3c_2 2LZ_1 3LZ_1 4b_2 4bLZ
6 1b_1 1Z 1c_2 2Z 3c_2 3LZ_2 3a_2 8b_1

11 2a_2 1c 4aLZ 2c_1 3LZ 4bLZ_1 2LZ_1 2b_3
16 1c 4bLZ 1d 2b_2 4aLZ 3b_2 2a
21 3b 3c 1d 2b_1 4bLZ 2LZ_3 2b_2 3LZ
26 2a 2b 1a 1c_2 3LZ 1b_2 1b_3
31 4bLZ 2LZ 3LZ_3 8a_2 2b
36 2LZ 2Z_2 2Z_1 1c
41 1Z_1 1Z_2
46 1Z

2 1b_2 3a_2 1a_2 1Z 3c_1 2LZ_2 3LZ_1 3c_2 8a
7 1c_2 1c_1 8b_2 3LZ_1 2LZ_3 8b_1
12 1c_1 3LZ 2a_2 2b_2 1d 4bLZ_1 2LZ_1 8b_2 2Z
17 1c 4bLZ 2c_1 2c_2 4aLZ 3c_1 2b
22 3a 3c 1b 8b_1 4bLZ 2LZ_3 8b_2 1d
27 2c 2b 1d 1c_1 4bLZ_1 4bLZ_2 1c_2 2a
32 4aLZ_1 2LZ 2Z_2 8a_2 1b
37 3LZ 2LZ 1Z_1 2Z_1
42 4b 1Z_1 1Z_2
47 1Z

Piątek

5 1a_1 3a_1 1b_1 2LZ_2 2LZ_1 3a_2 8b_1
10 2a_1 4aLZ 1b 2a_2 3LZ 4bLZ_2 2LZ_2 2b_3
15 1a 3b_1 2b_2 8b 2a_1 4aLZ 3b_2 2a_2
20 3a 1a 1c 2b_1 4bLZ 4aLZ_2 3c_1 2b_2
25 2b 8b 1d_2 4aLZ_1 3LZ 1a_2 4aLZ_2
30 4bLZ 2LZ 1c_1 8a_2 8b
35 4a 4bLZ_2 2LZ 1a 3c
40 1c 4a



DODATEK B.

Układanie planu lekcji ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Innym zadaniem dla przedstawianego algorytmu jest ułożenie harmonogramu

zajęć w ośmioklasowej szkole podstawowej rzeczywiście istniejącej. Dane pochodzą

z roku szkolnego 1998/99.

Opis bazy szkoły i program nauczania.

W szkole uczyły się 33 klasy + 42 grupy, ponieważ niektóre klasy były podzielone

dla przeprowadzenia zajęć np. WF-u, języków obcych, informatyki itp. Pracowało

w niej 51 nauczycieli. Budynek szkolny zawiera 27 sal lekcyjnych.

Poniżej umieszczone są tabele zawierające listy klas, nauczycieli, przedmiotów

i sal oraz program nauczania.

LISTA KLAS

Klasa Liczba Klasa Liczba
2ruP grup

la - 5c 2
1b - 5d 2
1c - 6a 2
Id - 6b 2
2a - 6c 2
2b - 6d 2
2c - 6e 2
2d - 7a 2
3a - 7b 2
3b - 7c 2
3c - 7d 2
3d - 7e 2
4a 2 8a 2
4b 2 8b 2
4c 2 8c 2
5a 2 8d 2
5b 2
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LISTA NAUCZYCIELI

Nauczyciel - przedmiot nauczany Nauczyciel - przedmiot nauczany
npl - nauczanie początkowe geobio2 - geografia i biologia
np2 - nauczanie początkowe geobio3 - geografia i biologia
np3 - nauczanie początkowe che - chemia
np4 - nauczanie początkowe fiz - fizyka
np5 - nauczanie początkowe teinf1 - technika i informatyka
np6 - nauczanie początkowe teinf2 - technika i informatyka
np? - nauczanie początkowe teinf3 - technika i informatyka
np8 - nauczanie początkowe hiswosl - historia i was
np9 - nauczanie początkowe hiswos2 - historia i was

nplO - nauczanie początkowe nie l - język niemiecki
npll - nauczanie początkowe nie2 - język niemiecki
npl2 - nauczanie początkowe angl - język angielski
npl3 - nauczanie początkowe ang2 - język angielski
poll - język polski pla - plastyka
pol2 - język polski muz - muzyka
pol3 - język polski wf1 - wychowanie fizyczne
pol4 - język polski wf2 - wychowanie fizyczne
pol5 - język polski wf3 - wychowanie fizyczne
pol6 - język polski wf4 - wychowanie fizyczne
matl - matematyka wf5 - wychowanie fizyczne
mat2 - matematyka rell - religia
mat3 - matematyka rel2 - religia
mat4 - matematyka rel3 - religia
mat5 - matematyka rel4 - religia
mat6 - matematyka rel5 - religia

geobiol - geografia i biologia

PRZEDMIOTY

Oznaczenie Przedmiot Oznaczenie Przedmiot

d·pol język polski plast plastyka

d·niem język niemiecki tech technika

d·ang język angielski inf informatyka
hist historia was was
matem matematyka środow środowisko

fiz fizyka muz muzyka

chem chemia WF wychowanie fizyczne
geogr geografia L.wych lekcja wychowawcza
biol biologia reI religia
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LISTA SAL LEKCYJNYCH

Sala Przeznaczenie Sala Przeznaczenie
sI nauczanie początkowe s15 gabinet muzyczny
s2 nauczanie początkowe s16 gabinet katechetyczny
s3 nauczanie początkowe s17 gabinet plastyczny
s4 nauczanie początkowe s18 gabinet techniczny
s5 nauczanie początkowe s19 gabinet techniczny - grupy
s6 nauczanie początkowe s19a gabinet językowy - grupy
s7 nauczanie początkowe s20 gabinet matematyczny
s8 nauczanie początkowe s21 gabinet fizyko-chemiczny
s9 gabinet języka polskiego s24 nauczanie pocz.+świetlica

slO gabinet języka polskiego Inf gabinet informatyczny
sIl gabinet językowy MS mała sala gimnastyczna
s12 gabinet historyczny DS duża sala gimnastyczna
s13 gabinet matematyczny NS nowa sala gimnastyczna
s14 gabinet geograficzny

GRUPY ŁĄCZONE

Nr Przedmiot Grupa 1 Grupa 2
1 WF 4a 1 4c 1
2 WF 4b 2 4c 2
3 WF 5c 2 5d 2
4 WF 6d 2 6e 2
5 WF 7a 2 7c 2
6 WF 5a 1 5b 1
7 WF 6a 1 6c 1
8 WF 8b 1 8c 1
9 WF 6b 2 6c 2
10 WF 6b 1 6d 1
11 WF 7b 1 7c 1
12 WF 8a 2 8d 2
13 WF 7d 1 7e 1
14 WF 7d 2 7e 2



PROGRAM NAUCZANIA (cz l.)

la lb lc ld 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d 4a l 2 4b l 2 4c l 2 5a l 2 5b l 2 5c l 2 5d l 2 6a l 2 6b l 2
npl 19
np2 19
np3 19
np4 19
np5 15
np6 19
np7 19
np8 19
np9 20
nplO 19
npll 20
npl2 19
npl3 4
poll 6
pol2
pol3 6 5 5
pol4 6
pol5 6
pol6 6 5 6
matl 5 5 4
mat2 5
mat3 5 5
mat4 5
mat5 6
mat6 5

to
I

.+;:..



PROGRAM NAUCZANIA (cz. 2)

la lb lc Id 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d 4a l 2 4b l 2 4c l 2 5a l 2 5b l 2 5c l 2 5d l 2 6a l 2 6b l 2
geobiol 2 2 2 2 2 1 1
geobio2 2 1 1 2 2 4
geobio3 3 2 2
che 2
fiz 1 1
teinfl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
teinf2 1 1 1 1 1 1
teinfd
hiswosl 1 1 1 2 2 2
hiswos2 1 1 1
niel 1 1 1 1 1 1
nie2 1 1 1 1 1 1
angl
ang2 1 1 1 1 1 1
pIa 1 1 1 1 1 1 1 1 1
muz 1 1 2 1 1 1 1 1 1
wfl 3 3 3 3 3 3
wf2 3 3 3 3
wf3 1 3 3 3 3
wf4 3 3 3
wf5 3
rell 2 2 2 2
reI2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
reI3 2 2 2 2 2 2
reI4
reI5 2 2

to
Ul



PROGRAM NAUCZANIA (cz 3.)

6c l 2 6d l 2 6e l 2 7a l 2 7b l 2 7c l 2 7d l 2 7e l 2 8a l 2 8b l 2 8c l 2 8d l 2
npl
np2
np3
np4
np5
np6
np7
np8
np9
nplO
npll
npl2
npl3
poll 6 6
pol2 5 6 7 6
p013 7
pol4 6 7
pol5 5 5 6
pol6
matl 4 5
mat2 4 4 5 5
mat3 5 4 4
mat4 5
mat5 5
mat6 5

te
I

0'\



PROGRAM NAUCZANIA (cz 4.)

6e l 2 6d l 2 6e l 2 7a l 2 7b l 2 7e l 2 7d l 2 7e l 2 8a l 2 8b l 2 8e l 2 8d l 2
geobiol 1 1 1 1 1 1 1
geobio2 1 1 1 1 2
geobio3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ehe 2 2 2 2 2 2 2 2 2
flz 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2
teinf1 1 1 1 2 1 1
teinf2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
teinO 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
hiswosl 2 2 2 2 2
hiswos2 2 2 2 2 2 2 4 4 2
nie l 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
nie2 1 1 1
angl 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ang2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
pIa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
muz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
wt1
wf2 3 3 3 3 3
wt3 3 3 3 3 3
wf4 3 3 3 3 3 3 3
wfS 1 3 3 3 3 3 3 3
rell
reI2
reI3
reI4 2 2 2 2 2
reIS 2 2 2 2 2 2 2

to
I

......:r
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Plany zajęć uzyskane w zależności od uwzględnianych ograniczeń.

Poniżej pokazane będą plany zajęć szkoły ułożone przez program komputerowy,

plany zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Mają one pokazać jak algorytm reaguje na

wprowadzane ograniczenia i specjalne wymagania.

Graf, reprezentujący program nauczania z tego zadania ma 913 wierzchołków

i 24 485 gałęzi.

PLAN LEKCJI - BEZ UWZGLĘDNIANIADODATKOWYCH OGRANICZEŃ.

Najpierw będzie to plan nie uwzględniający dodatkowych ograniczeń, a jedynie

przydział czynności wynikający z planu nauczania oraz organizację grup tzn. nie były

brane pod uwagę liczba czy rodzaj dostępnych sal, wykluczenie pewnych godzin lub dni

pracy dla nauczyciela czy klasy, itd. Użycie algorytmu do takiego zadania pozwoli na

zbadanie, optymalności rozwiązania ze względu na liczbę kolorów zastosowanych do

pokolorowania grafu reprezentującego zadanie. Ułożony plan będzie stanowił punkt

wyjścia do porównania uzyskanego dalej planu uwzględniającego ograniczenia.

Poniżej podajemy wyniki działania programu: najpierw szkolny plan lekcji dla

klas uczniowskich, a potem plan zajęć dla nauczycieli. Obydwa plany zawierają zajęcia

w układzie tygodniowym tj. od poniedziałku do piątku. W pierwszej kolumnie każdej

strony planu znajduje się numer koloru, który reprezentuje godzinę pracy szkoły

w planie. W kolumnie klasy umieszczony jest przydzielony dla danej godziny

nauczyciel bez przydziału sal, gdyż w tym miejscu nie ograniczamy ich ilości.



2 np1 rel3 np3 np4 np5 rel1 np7 np8 np9 np10 np11 np12 mat1 pol4 rel2
7 np1 np2 np3 np4 np5 np6 np7 np8 rel3 np10 np11 np12 pol3 /wf1 /wf1
12 np1 np2 np3 np4 np5 np6 np7 np8 np9 np10 np11 np12 geobio2 muz teinf1
17 np1 np2 np3 np4 np13 np6 np7 np8 np9 np10 np11 np12 wf1/ geobio1 wf1/
22 np9 np11 pla mat5 muz
27 /wf1
32 mat3

1 np1 rel3 np3 np4 np5 rel1 np7 np8 np9 np10 rel2 np12 mat1 pol4 geobio2
6 np1 np2 np3 rel3 np5 np6 np7 rel1 np9 np10 np11 rel2 pol3 pol4 pla

11 np1 np2 np3 np4 np5 np6 np7 np8 np9 np10 np11 np12 pol3 rel2 pol6
16 np1 np2 np3 np4 np13 np6 np7 np8 np9 np10 np11 np12 wf1/ geobio2 wf1/
21 rel3 np2 np3 np4 rel1 np6 np7 np8 np9 np10 np11 np12 hiswos1 teinf1
26 /wf1 mat5
31 mat5 mat3
36
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4e4b4a3d3e3b3a2d2e2b2a

PLAN LEKCJI - KLASY (część 1)

1d1e1a 1b
Poniedziałek

Wtorek

Środa

3 np1 np2 rel3 np4 np5 np6 rel1 np8 np9 np10 np11 np12 mat1 pol4 rel2
8 np1 np2 np3 np4 np5 np6 np7 np8 rel3 np10 np11 np12 pol3 /wf1 /wf1
13 np1 np2 np3 np4 np5 np6 np7 np8 np9 np10 np11 np12 geobio2 wf1/ pol6
18 np1 np2 np3 np4 np13 np6 np7 np8 np9 np10 np11 np12 wf1/ geobio1 wf1/
23 che pla
28 mat3
33

Czwartek

4 np1 np2 rel3 np4 np5 np6 rel1 np8 np9 np10 rel2 np12 mat1 pol4 geobio1
9 np1 np2 np3 np4 np5 np6 np7 np8 np9 rel3 np11 np12 pol3 /wf1 /wf1

14 np1 np2 np3 np4 np5 np6 np7 np8 np9 np10 np11 np12 rel2 wf1/ pol6
19 np1 np2 np3 np4 np13 np6 np7 np8 np9 np10 np11 np12 muz mat5 pol6
24 /wf1 hiswos2 muz
29 mat3
34

Piątek

5 np1 np2 np3 rel3 np5 np6 np7 rel1 np9 np10 np11 rel2 mat1 pol4 geobio1
10 np1 np2 np3 np4 np5 np6 np7 np8 np9 rel3 np11 np12 pol3 rel2 pol6
15 np1 np2 np3 np4 np5 np6 np7 np8 np9 np10 np11 np12 rel2 wf1/ pol6
20 rel3 np2 np3 np4 rel1 np6 np7 np8 np9 np10 np11 np12 teinf1 mat5
25 che mat5 hiswos2
30 mat3
35
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PLAN LEKCJI - KLASY (część 2)

5a
Poniedziałek

5b 5c 5d 6a 6b 6c 6d 6e

1 ang2/ pol3 pol5 mat3 geobio1 teinf1/ hiswos2 relS geobio3

6 pol6 hiswos2 /wf2 /wf2 mat4 wf4/ teinf1/ang2 wf4/ rel5

11 /wf2 teinf2/nie1 pol5 pla mat4 /wf4 /wf4 teinf1/ang wf3/
2

16 geobio1 mat1 teinf1 pol3 wf3/wf4 fiz wf3/ /wf2 /wf2

21 rel2 nie1 mat6 mat3 pol6 mat1 pol2 mat2 pol5

26 mat2 geobio3 muz hiswos1 geobio1 mat3 pla teinf2

31 geobio2 hiswos1 ang2

36

Wtorek

2 pol6 pol3 teinf1/ang2 mat3 nie2/ pol1 hiswos2 polS geobio3

7 teinf1/ang2 mat1 wf3/ /nie2 pol6 pol1 mat3 polS fiz

12 wf3/wf2 wf3/teinf2 pol5 pol3 pol6 /wf4 /wf4 relS nie1/

17 muz mat1 ang2 wf5/ wf3/wf4 teinf1 wf3/ /wf2 /wf2

22 rel2 mat6 mat3 pol6 hiswos1 teinf1 mat2 pol5

27 mat2 geobio3 hiswos1 pla mat3 muz geobio1

32 hiswos1 geobio3 muz

Środa

3 pol6 pol3 wf3/ teinf1/ muz pol1 geobio2 polS hiswos2

8 wf3/teinf1 wf3/wf2 pol5 rel2 teinf2/nie2 /nie1 ang2/ geobio3 pla

13 wf3/wf2 wf3/ pol5 pol3 pla pol1 /teinf1 mat2 teinf2/nie1

18 rel2 mat1 mat6 wf5/ pol6 nie1 pol2 /wf2 wf3/wf2

23 geobio1 rel2 muz fiz hiswos1 geobio3 mat2 mat3

28 mat2 geobio3 geobio1 rel5 fiz teinf1 teinf2

33

Czwartek

4 pol6 pol3 wf3/wf2 nie2/wf2 mat4 wf4/teinf1 mat3 wf4/ hiswos2

9 geobio2 nie1/ /teinf1 rel2 /teinf2 pol1 geobio3 ang2/ pol5

14 teinf1 /wf2 geobio2 pol3 hiswos1 pol1 mat3 pol5 wf3/teinf2

19 wf3 teinf2 mat6 teinf1 geobio3 mat1 pol2 hiswos2 pol5

24 pla geobio1 rel2 nie2 teinf2 geobio3 rel5 geobio2 mat3

29 mat2 muz geobio2 rel5 ang2 teinf1 nie1

34 pla rel5

Piątek

5 pol6 pol3 ang2/wf2 /wf2 mat4 wf4/ pol2 wf4/teinf1 rel5

10 geobio2 mat1 polS wf5/teinf1 mat4 nie1/wf4 /wf4 geobio3 muz

15 ang2 /wf2 geobio2 pol3 wf3/wf4 mat1 wf3/ pol5 mat3

20 geobio1 rel2 mat6 mat3 pol6 mat1 pol2 hiswos2 pol5

25 mat2 pla geobio1 geobio2 nie2 geobio3 muz fiz mat3

30 hiswos1 geobio2 rel5

35 rel5 pla
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2 /wf2 che /wf2 nie1/wf5 teinf2/wf5 te inf3/wf4 wf3/ wf3/ang1 /wf4

7 nie1/wf2 wf4/teinf2 wf4/wf2 wf5/ wf5/ hiswos2 pol2 ang1/teinf che
3

12 mat2 pol4 geobio1 pol2 che fiz teinf3/wf5 hiswos2 hiswos1

17 teinf3/nie1 teinf2 pol4 mat2 hiswos1 pol2 hiswos2 pol1 fiz

22 nie1 mat4 pol4 fiz geobio3 pol2 mat1 che hiswos2

27 che hiswos2 mat1 rel5 pol5 mat5 rel4 mat6 pol3

32 rel5 nie1 geobio1 pla mat2

1 /wf2 che /wf2 teinf2/nie1 /nie2 teinf3/wf4 wf3/ang1 wf3/wf5 /wf4

6 pol1 geobio1 che wf5/ wf5/teinf2 pol2 wf3/teinf3 wf3/ nie1/

11 pol1 pol4 fiz pol2 mat3 che teinf3/wf5 hiswos2 hiswos1

16 hiswos2 pol4 muz mat2 teinf2 hiswos1 pol2 pol1 wf5/teinf3

21 hiswos2 mat4 pol4 fiz geobio2 mat5 che pol1 muz

26 che hiswos2 mat1 rel5 pol5 pol2 fiz mat6 pol3

31 geobio1 wf5 muz nie2 pla geobio3 mat2

36 muz

PLAN LEKCJI - KLASY (część 3)

8d8e8b8a7e7d7e7b7a

Poniedziałek

Wtorek

Środa

3 mat2 ang1/wf2 ang2/teinf2 /wf5 nie2/wf5 nie1/wf4 pol2 fiz te inf3/wf4

8 pol1 wf4/ang1 wf4/ pol2 mat3 hiswos2 /wf5 /teinf3 che

13 wf4/ pol4 geobio3 pol2 che fiz hiswos2 teinf3/wf5 rel4

18 wf4/teinf3 geobio3 pol4 mat2 hiswos1 rel4 ang1 pol1 fiz

23 rel5 mat4 pol4 teinf2 pol5 pol2 mat1 rel4 hiswos2

28 pla ang1 hiswos1 geobio2 pol5 mat5 mat1 mat6 pol3

33 rel5 muz pla geobio2 mat2

Czwartek

4 pol1 fiz teinf2/ang2 /wf5 /wf5 geobio3 pol2 ang1 teinf3/nie1

9 mat2 wf4/wf2 wf4/ pol2 mat3 wf3/teinf3 hiswos2 fiz wf5/

14 wf4/ pol4 pla mat2 fiz che pol2 teinf3/wf5 nie1

19 teinf3 pla pol4 che rel5 hiswos1 fiz pol1 rel4

24 mat2 mat4 mat1 hiswos1 pol5 pol2 che rel4 pol3

29 fiz rel4 hiswos1 geobio3 pla mat5 mat1 mat6 pol3

34 geobio1 muz mat2

Piątek

5 pol1 fiz che wf5/teinf2 wf5/ wf3/nie1 ang1/teinf3 hiswos2 geobio3

10 pol1 teinf2/wf2 fiz pol2 mat3 wf3/teinf3 hiswos2 che geobio1

15 geobio3 pol4 teinf2 mat2 fiz nie1 pol2 hiswos2 wf5/teinf3

20 nie1 muz pol4 che rel5 rel4 fiz pol1 pla

25 rel5 mat4 mat1 hiswos1 pol5 pol2 rel4 mat6 pol3

30 fiz rel4 ang2 pla muz mat5 mat1 geobio3 pol3

35 muz geobio2 mat2
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PLAN LEKCJI - NAUCZYCIELE (część 1)

np1 np2 np3 np4 np5 np6 np7 np8 np9 np10 np11 np12 np13 pol1 pol2 pol3 pol4 pol5 pol6
Poniedziałek

1 1a 1e 1d 2a 2e 2d 3a 3b 3d 5b 4b 5e
6 1a 1b 1e 2a 2b 2e 3a 3b 3e 7a Ba 4a 4b 5a

11 1a 1b 1e 1d 2a 2b 2e 2d 3a 3b 3e 3d 7a 7d 4a 7b 5e 4e
16 1a 1b 1e 1d 2b 2e 2d 3a 3b 3e 3d 2a Be Bb 5d 7b
21 1b 1e 1d 2b 2e 2d 3a 3b 3e 3d Be 6e 7e 6e 6a
26 Ba Bd 7e
31

36

Wtorek

2 1a 1e 1d 2a 2e 2d 3a 3b 3e 3d 6b 5b 4b 6d 5a
7 1a 1b 1e 1d 2a 2b 2e 2d 3b 3e 3d 6b Bb 4a 6d 6a

12 1a 1b 1e 1d 2a 2b 2e 2d 3a 3b 3e 3d 7d 5d 7b 5e 6a
17 1a 1b 1e 1d 2b 2e 2d 3a 3b 3e 3d 2a Be Ba 7e
22 3a 3e Ba 7e 6e 6a
27 Bd 7e
32

Środa

3 1a 1b 1d 2a 2b 2d 3a 3b 3e 3d 6b Bb 5b 4b 6d 5a
8 1a 1b 1e 1d 2a 2b 2e 2d 3b 3e 3d 7a 7d 4a 5e
13 1a 1b 1e 1d 2a 2b 2e 2d 3a 3b 3e 3d 6b 7d 5d 7b 5e 4e
18 1a 1b 1e 1d 2b 2e 2d 3a 3b 3e 3d 2a Be 6e 7e 6a
23 Ba 7e 7e
28 Bd 7e
33

Czwarte
k
4 1a 1b 1d 2a 2b 2d 3a 3b 3d 7a Bb 5b 4b 5a
9 1a 1b 1e 1d 2a 2b 2e 2d 3a 3e 3d 6b 7d 4a 6e
14 1a 1b 1e 1d 2a 2b 2e 2d 3a 3b 3e 3d 6b Bb 5d 7b 6d 4e
19 1a 1b 1e 1d 2b 2e 2d 3a 3b 3e 3d 2a Be 6e 7e 6e 4e
24 Ba Bd 7e
29 Bd
34

Piątek

5 1a 1b 1e 2a 2b 2e 3a 3b 3e 7a 6e 5b 4b 5a
10 1a 1b 1e 1d 2a 2b 2e 2d 3a 3e 3d 7a 7d 4a 5e 4e
15 1a 1b 1e 1d 2a 2b 2e 2d 3a 3b 3e 3d Bb 5d 7b 6d 4e
20 1b 1e 1d 2b 2e 2d 3a 3b 3e 3d Be 6e 7e 6e 6a
25 Ba Bd 7e
30 Bd
35
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PLAN LEKCJI - NAUCZYCIELE (część 2)

mat1 mat2 mat3 mat4 mat5 mat6 geobi geobi geobi che fiz teinf1 teinf2 teinf3
01 02 03

Poniedziałek

1 4a 5d 6a 4e 6e 7b 6b_1 7d_1 8a_1
6 6a 7b 7e 6e_1 7e_2 8b_2

11 7e 6a 8a 7e 6d_1 5b_1 8b_1
16 5b 7d 5a 4b 6b 5e 7e 8d_2
21 6b 6d 5d 7b 8a 5e 7e 8b 7d 4b
26 7e 5a 6e 4b 8e 6b 5b 7a 8b 6e
31 8d 4e 4b 7a 5d 8b
36

Wtorek

2 4a 5d 6e 7b 5e_1 7e_1 8a_1
7 5b 6e 8d 6e 5a_1 7b_2 8e_2
12 7a 7e 4a 7e 8a 4e 5b_2 8b_1
17 5b 7d 4b 8d 6b 7b 7a_1
22 8b 6d 5d 7b 4b 5e 7e 8e 7d 6e
27 7e 5a 6e 8a 8e 6e 5b 7a
32 8d 4e 8a 6a

Środa

3 4a 7a 6e 8e 5d_1 7e_2 8d_1
8 7e 6d 8d 5a_2 6a_1 8e_2

13 6d 4a 7e 7e 8a 6e_2 6e_1 8e_1
18 5b 7d 5e 4b 7b 8d 7a_2
23 8b 6d 6e 7b 5b 6e 4a 6a 7d
28 8b 5a 4e 8a 8e 5e 7d 5b 6e 6d 6e
33 8d 8e

Czwartek

4 4a 6e 6a 4e 8a 7b 6b_2 7e_1 8d_1
9 7a 7e 5a 6e 8e 5e_2 6a_2 8a_2

14 7d 6e 5e 8a 7e 5a 6e_2 8e_1
19 6b 4b 5e 6a 7d 8b 5d 5b 7a
24 7e 7a 6e 7b 5b 6d 6b 8b 6a
29 8b 5a 4e 8a 8e 5d 7d 7a 6d
34 8d 8b

Piątek

5 4a 6a 4e 8d 7e 7b 6d_2 7d_2 8b_2
10 5b 7e 6a 8d 5a 6d 8e 7e 5d_2 7b_1 8a_2
15 6b 7d 6e 5e 7a 7e 7e 8d_2
20 6b 5d 4b 5e 5a 7d 8b 4a
25 7e 5a 6e 7b 4b 8e 5e 5d 6b 4a 6d
30 8b 4e 8a 5d 8e 7a
35 8d 8e
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PLAN LEKCJI - NAUCZYCIELE (część 3)

hiswos1 hiswos2 nie1 nie2 an91 an92 pla muz wf1 wf2 wf3 wf4 wf5 rel1 rel2 rel3 rel4 rel5
Poniedziałek

1 6c 7d_2 7e_2 8b_2 5a_1 7c_2 8c_1 8d_2 8c_2 2b 3c 1b 6d
6 5b 8d_1 6c_2 4c 5d_2 8c_1 6d_1 7e_1 2d 3d 1d 6e

11 8d 8c 5b_2 6d_2 5d 5a_2 6e_1 6c_2 8b_2 4b
16 8a 7a 7c 4c_1 6e_2 6c_1 6a_2 8d_1
21 4a 7a 5b 8d 2a 5a 1a
26 5d 7b 6d 5c 4a_2 7d
31 6a 7e 6d 8a 7d 7c
36 7a

Wtorek

2 6c 7d_1 6a_1 8c_2 5c_2 7c_2 8c_1 8d_2 7e_2 2b 4c 1b
7 8a 7a_1 5d_2 8c_1 5a_2 4c_2 7c_2 5c_1 7c_1 7e_1 3a

12 8d 8c 6e_1 4b 5a_2 5b_1 6c_2 8b_2 6d
17 7e 8b 7a_2 5c 5a 4c_1 6e_2 6c_1 6a_2 5d_1
22 6b 8d 7a 4a 4c 5b
27 5d 7b 6b 6d 4a_2 8b 7d
32 5a 7d 8c 6b 7c

Środa

3 6e 8a_1 7e_1 7b_1 7c_1 6a 7b_2 5c_1 8d_2 7e_2 2c 4c 1c
8 8a 6b_2 6a_2 7b_2 6c_1 6e 4c_2 5b_2 5b_1 7c_1 8b_2 5d 3a

13 8b 6e_2 6a 4b_1 5a_2 5b_1 7a_1 8c_2 8d
18 7e 6b 8b 4c_1 6e_2 6e_1 7a_1 5d_1 5a 8a
23 6b 8d 4b 5d 5c 8c 7a
28 7c 7b 7a 6b
33 8b 8a 7c

Czwartek

4 6e 8d_2 5d_1 8c 7c_2 5d_2 5c_1 6d_1 7e_2 2c 3c 1c
9 8b 5b_1 6d_1 4c_2 7b_2 8a_1 7c_1 8d_1 5d 3b

14 6a 8d 7c 4b_1 5b_2 6e_1 7a_1 8c_2 4a
19 8a 6d 7b 4a 5a 8d 7e
24 7d 4b 5d 5a 4c 4a_2 5c 8c 6c
29 7c 6e 6c 7e 5b 7b 6b
34 5c 8c 6a

Piątek

5 8c 8a_2 8b_1 5c_1 5d_2 8a_1 6d_1 7e_1 2d 3d 1d 6e
10 8b 6b_1 6e 7b_2 8a_1 6c_2 5d_1 4b 3b
15 8c 8a 5a 4b_1 5b_2 6c_1 6a_2 8d_1 4a
20 6d 7a 8d 7b 2a 5b 1a 8a 7e
25 7d 4c 6a 5b 6c 8b 7a
30 5c 7c 7d 7e 7b 6c
35 6c 8b 6a



B - 15

PLAN LEKCJI Z DODATKOWYMI OGRANICZENIAMI.

Zadanie postawione algorytmowi tym razem zawiera dwa ograniczenia. Przede

wszystkich jest to zapewnienie sali lekcyjnej dla każdych zaplanowanych zajęć

lekcyjnych. Innym wymaganiem jest korzystanie ze wspólnej sali przez co najmniej

dwóch nauczycieli. Wspólne korzystanie z jednej sali przez dwóch nauczycieli

powoduje, że wierzchołki grafu reprezentujące zajęcia tych nauczycieli będą

w konflikcie, więc liczba potrzebnych sal lekcyjnych będzie mniejsza o jedną. Jest to

jeden ze sposobów, w jaki algorytm zrealizuje ograniczenie pierwsze. Jeśli to będzie

niewystarczające, wtedy podczas kolorowania grafu liczebność zbiorów wierzchołków

jednego koloru będzie ograniczana do liczby dostępnych sal. Lista przydziałów

nauczycieli do gabinetów jest następująca:

Nr Sala Nauczyciel I Nauczyciel 2 Nr Sala Nauczyciel l Nauczyciel 2
1 sI geobios 15 s15 muz
2 s2 np6 np11 16 s16 rel2 rel5
3 s3 np3 np9 17 s17 pla
4 s4 np1 np10 18 s18 teinf2
5 s5 np8 19 s19 teinf1
6 s6 np4 20 s19a nie1 nie2
7 s7 np2 np12 21 s20 mat4 mat5
8 s8 np5 np13 22 s21 che fiz
9 s9 pol3 pol5 23 s24 np7
10 slO pol1 pol2 24 Inf teinf3
11 s l l ang1 ang2 25 MS
12 s12 hiswos1 hiswos2 26 DS wf2 wf4
13 s13 mat 1 mat2 27 NS wf! wf5
14 s14 geobio1 geobioż

Dzięki przypisaniu dwóch nauczycieli do jednej sali gimnastycznej nie zdarzy się

sytuacja, gdy więcej niż trzy grupy będą miały zajęcia fizyczne w tym samym czasie.

Poniżej podajemy wyniki działania programu. Układ tabel jest taki sam jaki był

powyżej. Nadal brak przydzielonych sal. Bardzo łatwo można dodać do planu zapis

o przydzielonych gabinetach, korzystając z zapisów o bazie szkoły.
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PLAN LEKCJI - KLASY (część 1)

1a 1b 1e 1d 2a 2b 2e 2d 3a 3b 3e 3d
Poniedziałek

4a 4b 4e

1 np1 np2 np3 np4 np6 rel3 rel2 che pol4 mat3
6 np1 np2 np3 np4 np6 rel3 rel2 che mat5 mat3
11 np1 np2 np3 np4 np6 rel1 geobio2 mat5 pol6
16 np1 np2 np3 np4 np5 np6 np7 pol3 pla
21 rel3 np4 np5 rel1 np7 np8 np9 np10 np11 np12 /wf1 /wf1
26 np13 np7 np8 np9 np10 np11 np12 pol3 wf1/
31 rel1 np7 np8 np9 np10 np11 np12 /wf1
36 np8 np9 np10 np11 np12 mat1
41
46
Wtorek

2 np1 np2 np3 rel3 np6 rel2 pol4 mat3
7 np1 np2 np3 rel3 np5 np6 rel1 pla pol4 muz
12 np1 np2 np3 np4 np5 np6 np7 mat5 rel2
17 np1 np2 np3 np4 np5 np6 np7 pol3 muz
22 rel3 np4 np5 np7 np8 np9 np10 np11 np12 /wf1 /wf1
27 np13 np7 np8 np9 np10 np11 np12 pol3 wf1/
32 np8 np9 np10 np11 np12 /wf1 geobio1
37 np9 np10 np11 np12 mat1
42
Sroda

3 np1 np2 np3 np4 np6 rel2 pol4 mat3
8 np1 np2 np3 np4 np6 rel1 mat5 pol6
13 np1 np2 np3 np4 np6 rel2 pol6
18 np1 np2 np3 np4 np5 np6 np7 teinf1 geobio1 pla
23 rel3 np5 np7 np8 np9 np10 np11 np12 wf1/ geobio1 wf1/
28 np13 np7 np8 np9 np10 np11 np12 pol3 teinf1
33 np8 np9 np10 np11 np12 mat1 geobio1
38 np9 np10 np11 np12 mat1 hiswos2
43
Czwartek

4 np1 np2 np3 np4 np6 muz pol4 rel2
9 np1 np2 np3 np4 np5 np6 rel1 geobio2 mat5 pol6
14 np1 np2 np3 np4 np5 np6 np7 np8 rel2 pol6
19 np1 np2 np3 np4 np5 np6 np7 np8 teinf1
24 rel3 np5 np7 np8 np9 np10 np11 np12 wf1/ geobio2 wf1/
29 np13 np7 np8 np9 np10 np11 np12 wf1/ wf1/
34 np8 np9 np10 np11 np12 geobio2
39 np9 np11 hiswos1
44
Piątek

5 np1 np2 np3 np4 np6 rel3 rel2 pol4 mat3
10 np1 np2 np3 np6 rel3 rel2 mat5 pol6
15 np1 np2 np3 np4 np5 np6 np7 muz
20 rel3 np4 np5 rel1 np7 np8 np9 np10 np11 np12 /wf1 /wf1
25 rel3 np5 np7 np8 np9 np10 np11 np12 pol3 wf1/
30 rel1 np7 np8 np9 np10 np11 np12 /wf1
35 np8 np9 np10 np11 np12 mat1
40 hiswos2
45
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PLAN LEKCJI - KLASY (część 2)

5a
Poniedziałek

5b 5c 5d 6a 6b 6c 6d 6e

1 hiswos1 pla geobio1 muz mat4 teinf't/ geobio3 pol5

6 teinf11 geobio1 muz hiswos1 pol2 pol5 geobio3

11 teinf1 pol3 wf3/ang2 wf51 wf4/nie1 pol2 wf41 teinf21

16 ang2 geobio1 mat6 Inie2 pol6 rel5 teinf1 geobio3

21 mat2 geobio3 hiswos1 teinf1 geobio1 Iwf4 Iwf4 rel5 pla

26 geobio1 nie1 wf3/wf2 Iwf2 hiswos1 pol1 mat3 rel5

31 wf3/wf2 wf31 pol5 nie2 rel5 hiswos2 pla

36 Iwf2 pol3 rel5 fiz

41 mat1

46 mat1

Wtorek

2 pol6 muz teinf11 pla mat4 geobio1 geobio3 pol5 wf31

7 pol6 pol3 rel2 Inie2 fiz teinf1/ang2 mat3

12 pla pol3 teinf1 nie2/teinf2 wf41 lang2 wf41 mat3

17 geobio1 mat6 nie2/teinf1 pol6 pla geobio3 teinf2

22 mat2 geobio3 rel2 muz geobio2 ang2/wf2 Iwf2

27 geobio2 wf3/wf2 Iwf2 nie2 pol1 hiswos2 geobio3 rel5

32 Iwf2 pol5 ang2 hiswos2

37 pol3

42 mat1

Sroda

3 pol6 hiswos2 geobio2 teinf11 fiz mat1 pla pol5 muz

8 wf3/teinf1 wf31 rel2 mat3 pla mat1 pol2 geobio2 pol5

13 muz pol3 mat6 geobio2 mat4 geobió3 ang2/teinf1 fiz mat3

18 teinf2 ang2 wf51 pol6 rel5 mat3 mat2 wf3/nie1

23 mat2 rel2 geobio3 mat3 Iwf2 Iwf2

28 geobio2 mat3 wf3/wf4 pol1 wf31 ang2 rel5

33 Iwf2 pol5 hiswos2

38 pol3

43
Czwartek

4 pol6 geobio3 geobio2 hiswos1 mat4 mat1 teinf1 I pol5 mat3

9 wf3/ang2 wf31 Iteinf1 wf51 teinf21 hiswos1 pol2 mat2 pol5

14 wf3 Inie1 mat6 mat3 teinf2 teinf1 hiswos2 pol5

19 rel2 geobio2 pol6 nie1/wf4 Iwf4 mat2 teinf2

24 mat2 hiswos1 nie1 mat3 Iwf2 Iwf2

29 rel2 pol5 mat3 wf3/wf4 pol1 wf31 muz geobio1

34 mat2 Iwf2 pol5 rel5

39 mat1 pol3

44
Piątek

5 pol6 pol3 pla mat4 mat1 muz Iteinf1 wf31

10 ang21 teinf21 muz geobio3 wf4/teinf1 pol2 wf41 pol5

15 nie1/teinf2 mat6 geobio2 pol6 geobio3 teinf1 hiswos2 pol5

20 rel2 geobio2 pol6 Iwf4 Iwf4 mat2 nie1/teinf2

25 geobio1 ang2/wf2 Iwf2 hiswos1 pol1 mat3 teinf1

30 rel2 pol5 mat3 wf3/wf4 pelt wf31 nie1

35 Iwf2 pol3 rel5 fiz

40 mat1

45
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PLAN LEKCJI - KLASY (część 3)

4

7a
Poniedziałek

7b 7e 7d 7e 8a 8b 8e 8d

1 pol1 wf4/teinf2 wf4/ang2 nie1/wf5 /wf5 teinf3/ wf3/ wf3/ mat2

6 teinf3/wf2 pol4 teinf2/wf2 /wf5 nie2/wf5 rel4 wf3/ang1 wf3/ mat2

11 mat2 pol4 che muz rel5 /teinf3 geobio3 hiswos2 pla

16 mat2 /wf2 hiswos1 teinf2 mat3 pol2 muz che wf5/teinf3

21 fiz mat4 teinf2 nie2 rel4 pol2 muz pol3

26 geobio3 teinf2 pol4 fiz mat5 mat1 mat6

31 rel4 muz mat2 che pol1 geobio1

36 pol1 hiswos2

41 pol2 pol5 hiswos1 che

46
Wtorek

2 pol1 che ang2/teinf2 /wf5 /wf5 nie1/wf4 mat1 hiswos2 teinf3/wf4

7 pol1 teinf2/ geobio1 wf5/ wf5/ wf3/wf4 mat1 hiswos2 teinf3/wf4

12 mat2 pol4 fiz geobio2 hiswos1 pol2 teinf3/wf5 rel4 muz

17 che /wf2 mat1 rel5 mat3 pol2 hiswos2 ang1 wf5/teinf3

22 hiswos2 mat4 pol4 nie1 pol2 fiz pol3

27 teinf3 ang1 pol4 che mat5 mat1 mat6

32 pla rel4 rel5 mat2 fiz pol1

37 pol2 che geobio2 hiswos2

42 pol2 pol5 hiswos1 che

Sroda

3 pol1 wf4/ang1 wf4/ wf5/teinf2 wf5/nie2 mat5 wf3/teinf3 wf3/ geobio3

8 nie1/wf2 che /wf2 hiswos1 teinf2/ geobio3 ang1/teinf3 /wf5 rel4

13 wf4/nie1 pol4 mat1 hiswos1 teinf2 pol2 teinf3/wf5 rel4

18 wf4/teinf3 pol4 hiswos1 geobio3 pol2 che pol3

23 hiswos2 mat4 pol4 nie1 pol2 fiz pol3

28 nie1 geobio3 pol4 che hiswos2 mat6 mat2

33 muz rel5 fiz pol1

38 pol2 che geobio2

43 mat2 pol5 hiswos2 fiz

Czwartek

4 pol1 wf4/ wf4/ wf5/ wf5/teinf2 wf3/nie1 che ang1/teinf3 rel4

9 /wf2 fiz /wf2 geobio3 rel5 pla rel4 /teinf3 nie1/

14 wf4/ pol4 mat1 che geobio2 pol2 ang1 teinf3/wf5

19 che hiswos2 wf5 pla mat5 pol2 geobio3 pol3

24 rel5 mat4 pol4 che muz pol2 mat6 pol3

29 nie1 pla geobio3 fiz hiswos2 mat2

34 fiz pol1 hiswos1

39 pol2 fiz

44 mat2 pol5 hiswos2 fiz

Piątek

5 pol1 geobio1 che teinf2/nie1 hiswos1 teinf3/wf4 /wf5 /ang1 /wf4

10 geobio1 fiz mat1 pla mat3 wf3/teinf3 rel4 hiswos2 wf5/nie1

15 mat2 ang1/wf2 fiz rel5 mat3 pol2 pla teinf3/wf5

20 fiz hiswos2 ang2 muz mat5 pol2 pla pol3

25 rel5 mat4 pol4 fiz mat1 mat6 nie1

30 muz pla fiz geobio1 hiswos2 mat2

35 geobio1 pol1 hiswos1

40 pol2 pol5 fiz

45 mat2 pol5
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PLAN LEKCJI - NAUCZYCIELE (część 1)

np1 np2 np3 np4 np5 np6 np7 np8 np9 np10 np11 np12 np13 pol1 pol2 pol3 pol4 pol5 pol6
Poniedziałek

1 1a 1b 1e 1d 2b 7a 4b 6d
6 1a 1b 1e 1d 2b 6e 7b 6d

11 1a 1b 1e 1d 2b 6e 5b 7b 4e
16 1a 1b 1e 1d 2a 2b 2e Ba 4a 6a
21 1d 2a 2e 2d 3a 3b 3e 3d Bb Bd
26 2e 2d 3a 3b 3e 3d 2a 6b 4a 7e
31 2e 2d 3a 3b 3e 3d Be 5e
36 2d 3a 3b 3e 3d Be 5d
41 7d 7e
46

Wtorek

2 1a 1b 1e 2b 7a 4b 6d 5a
7 1a 1b 1e 2a 2b 7a 5b 4b 5a
12 1a 1b 1e 1d 2a 2b 2e Ba 5b 7b
17 1a 1b 1e 1d 2a 2b 2e Ba 4a 6a
22 1d 2a 2e 2d 3a 3b 3e 3d Bb Bd 7e
27 2e 2d 3a 3b 3e 3d 2a 6b 4a 7e
32 2d 3a 3b 3e 3d Be 5e
37 3a 3b 3e 3d 7d 5d
42 7d 7e
Sroda

3 1a 1b 1e 1d 2b 7a 4b 6d 5a
8 1a 1b 1e 1d 2b 6e 6e 4e

13 1a 1b 1e 1d 2b Ba 5b 7b 4e
18 1a 1b 1e 1d 2a 2b 2e Ba Bd 7b 6a
23 2a 2e 2d 3a 3b 3e 3d Bb Bd 7e
28 2e 2d 3a 3b 3e 3d 2a 6b 4a 7e
33 2d 3a 3b 3e 3d Be 5e
38 3a 3b 3e 3d 7d 5d
43 7e
Czwartek

4 1a 1b 1e 1d 2b 7a 4b 6d 5a
9 1a 1b 1e 1d 2a 2b 6e 6e 4e

14 1a 1b 1e 1d 2a 2b 2e 2d Ba 7b 6e 4e
19 1a 1b 1e 1d 2a 2b 2e 2d Bb Bd 6a
24 2a 2e 2d 3a 3b 3e 3d Bb Bd 7e
29 2e 2d 3a 3b 3e 3d 2a 6b 5e
34 2d 3a 3b 3e 3d Be 5e
39 3a 3e 7d 5d
44 7e
Piątek

5 1a 1b 1e 1d 2b 7a 5b 4b 5a
10 1a 1b 1e 2b 6e 6e 4e
15 1a 1b 1e 1d 2a 2b 2e Ba 6e 6a
20 1d 2a 2e 2d 3a 3b 3e 3d Bb Bd 6a
25 2a 2e 2d 3a 3b 3e 3d 6b 4a 7e
30 2e 2d 3a 3b 3e 3d 6b 5e
35 2d 3a 3b 3e 3d Be 5d
40 7d 7e
45
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PLAN LEKCJI - NAUCZYCIELE (część 2)

mat1 mat2 mat3 mat4 mat5 mat6 geobio1 geobio2 geobio3 che fiz teinf1 teinf2 teinf3
Poniedziałek

1 8d 4c 6a 5c 6c 4a 6b_1 7b_2 8a_1
6 8d 4c 4b 5c 6e 4a 5a_1 7c_1 7a_1

11 7a 4b 4a 8b 7c 5a 6e_1 8a_2
16 7a 7e 5c 5b 6e 8c 6d 7d 8d_2
21 5a 7b 6a 5b 7a 5d 7c
26 8b 6c 8a 8c 5a 7a 7d 7b
31 7d 8d 8b
36 4a 6e
41 5b 8d
46 5b
Wtorek

2 8b 4c 6a 6b 6c 7b 5c_1 7c_2 8d_1
7 8b 6e 7c 6b 6d_1 7b_1 8d_1
12 7a 6e 4b 7d 7c 5c 6a_2 8b_1
17 7c 7e 5c 5b 6d 7a 5d_2 6e 8d_2
22 5a 7b 6c 5b 8c
27 8b 8a 8c 5a 6d 7e 7a
32 7d 4c 8b
37 4a 8c 8a
42 5b 8d
Sroda

3 6b 4c 8a 5c 8d 6a 5d_1 7d_2 8b_2
8 6b 5d 4b 6d 8a 7b 5a_2 7e_1 8b_2

13 7c 6e 6a 5c 5d 6b 6d 6c_2 7e 8b_1
18 6d 6c 4b 7e 8c 4a 5b 7a_2
23 5a 6c 7b 4b 6a 8c
28 8d 5d 8c 5a 7b 7e 4b
33 4a 4c 8b
38 4a 8c 8a
43 7d 8d
Czwartek

4 6b 6e 6a 5c 5b 8b 6c_1 7e_2 8c_2
9 6d 4b 4a 7d 7b 5c_2 6a_1 8c_2

14 7c 5d 5c 7e 7d 6b 6a 8c_1
19 6d 8a 5d 8c 7a 4c 6e
24 5a 6c 7b 8c 4b 7d
29 8d 5d 6e 7c 7e
34 5a 4c 8b
39 5b 8a
44 7d 8d
Piątek

5 6b 4c 6a 7b 7c 6d_2 7d_1 8a_1
10 7c 7e 4b 7a 6a 7b 6b_2 5b_1 8a_2
15 7a 7e 5c 5d 6b 7c 6c 5b_2 8c_1
20 6d 8a 5d 7a 6e_2
25 8b 6c 7b 8c 5a 7d 6d
30 8d 5d 8a 7e
35 4a 8b 6c
40 5b 8a
45 7d



B - 21

PLAN LEKCJI - NAUCZYCIELE (część 3)

hiswos1 hiswos2 nie1 nie2 ang1 ang2 pla muz wf1 wf2 wf3 wf4 wf5 rel1 rel2 rel3 rel4 rel5
Poniedziałek

1 5a 7d_1 7c_2 5b 5d 8c_1 7c_1 7e_2 3c 3a
6 6b 7e_1 8b_2 6a 7c_2 8c_1 7e_2 3c 3a 8a

11 8c 6b_2 5c_2 8d 7d 5c_1 6d_1 5d_1 2d 7e
16 7c 5d_2 5a 4b 8b 7b_2 8d_1 6b
21 5c 7e 6e 8c 4c_2 6c_2 2b 1a 8a 6d
26 6a 5b 4b_1 5d_2 5c_1 6d
31 6c 5d 6d 7c 4a_2 5a_2 5b_1 2a 7b 6a
36 8d 5b_2 6c
41 8a
46

Wtorek

2 8c 8a_1 7c_1 5d 5b 6e_1 8d_2 7e_2 4a 1d
7 8c 6a_2 6d_2 4a 4c 8a_1 8d_2 7e_1 2c 5c 1d
12 7e 6a_1 6c_2 5a 8d 6d_1 8b_2 4c 8c
17 8b 5d_1 8c 6b 4c 7b_2 8d_1 7d
22 7a 7d 6d_1 6b 4c_2 6e_2 5d 1c
27 6c 6a 7b 4b_1 5d_2 5c_1 6e
32 6e 6c 7a 4a_2 5a_2 7b 7c
37 8d
42 8a
Sroda

3 5b 7e_2 7b_2 6c 6e 8c_1 7c_1 7e_1 4a
8 7d 7a_1 8b_1 6a 7c_2 5b_1 8c_2 2c 5c 8d

13 7d 7a_2 6c_1 5a 7a_1 8b_2 4b 8c
18 7c 6e_2 5c 4c 6e_1 7a_1 5d_1 6b
23 7a 8a 4c_1 6e_2 5d 1c
28 8b 7a 6d 6c_1 6a_2 6e
33 6e 7a 5a_2 7c
38 4b
43 8a
Czwartek

4 5d 8a_2 8c_1 4a 8a_1 7c_1 7e_1 4c 8d
9 6b 8d_1 5a_2 8a 7c_2 5b_1 5d_1 2d 8b 7e

14 6d 5b_2 8b 5a 7a_1 8c_2 4b
19 7b 6b_1 7e 6c_2 7c 5b
24 5d 6b 8a 4c_1 6e_2 1b 7a
29 8b 7a 7b 6d 4c_1 6c_1 6a_2 5a
34 8d 5b_2 6c
39 4a
44 8a
Piątek

5 7e 7d_2 8c_2 5c 6c 6e_1 8d_2 8b_2 3d 3b
10 8c 8d_2 5a_1 7d 5c 8a_1 6d_1 8d_1 3d 3b 8b
15 6d 5b_1 7b_1 8b 4b 7b_2 8c_2 7d
20 7b 6e_1 7c 8c 7e 4c_2 6c_2 2b 5b

r~;m25 6a 8d 5c_1 4b_1 5d_2
.y~P'

30 8b 6e 7c 7b 4a_2 6c_1 6a_2 2a ~a&;#l! Ify 'i\,

35 8d 5b_2 l" ,,";:;;:) :~:

40 4c
:Y~ I <c::':::'

45 ~~
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